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Abstract: 
Policy fields marked with an overview on the one hand due to the nature of 

interdisciplinary scholars and experts with different views of the deal. One of the challenges 

for policy makers in the automotive industry in general and especially of something called 

myopia policy. In this study, we have tried to meditate at reviews illness myopia policy aspects 

of this issue from the perspective of other social sciences also be examined. On the basis of 

this article explains the political myopia and literature of damage by careful investment policy 

on the different views of the intellectual's areas, such as sociology, psychology, political 

science, political economy and analysts to explain the system has been investigated. At the end 

of the analysis presented qualitative approaches in the areas listed in the logic of this 

approach have been mentioned. By comparing approaches to explain the myopia policy in the 

automotive industry, lack of attention to the two components of the personality trait of policy 

and industry characteristics were determined and recommended that in addition to the five 

approaches from the psychological as well as interest in explaining why the industry is also 

close expected to be used. 
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  چکیده
بـا نگـاه    نظـران  صـاحب  و آن، اندیشـمندان  اي رشـته  بین ماهیت علت به که شود می مشخص گذاري، مشی خط حوزه به کلی نگاهی با

اي  عام و صنعت خودرو به طور خاص، بروز پدیدهگذاران، به طور  مشی هاي خط یکی از چالش. اند پرداخته آن به علمی متفاوت هاي بنگاه
 ایـن  ابعـاد ، سیاستی بینی نزدیک بیماري بررسی در نگاه تعمیق با که گردیده تالش، این پژوهش در. بینی سیاستی است به نام نزدیک

 و پرداختـه  سیاستی بینی نزدیک تبیین به ابتدا مقاله این در اساس این بر. گیرد مورد تحقیق قرار نیز انسانی علوم سایر  منظر از موضوع
، شناسی جامعه نظیر هایی رشته  اندیشمندان سوي از که مختلفی هاي در دیدگاه نظر دقت با آسیب این خصوص در موجود ادبیات سپس 

 تحلیـل کیفـی   بـا  پایـان  در. شده، مورد بررسی قرار گرفته است تبیین سیستم گران تحلیل و سیاسی اقتصاد، سیاسی علوم، روانشناسی
بـا مقایسـه رویکردهـاي تبیـین     . شناسی این رویکردها اشاره گردیـده اسـت   به منطق گونه مذکور هاي حوزه در شده ارائه  رویکردهاي

هاي صـنعت مشـخص    گذار و همچنین ویژگی مشی بینی سیاستی در صنعت خودرو، عدم توجه به دو مؤلفه ویژگی شخصیت خط نزدیک
بینـی   هاي صنعت در تبیین چرایی نزدیک شناسانه و نیز جذابیت گانه از بعد روان که عالوه بر رویکردهاي پنج گردد گردید و پیشنهاد می

  .استفاده شود

  :واژگان کلیدي
  نگري گذاري، آینده مشی بینی، چرخه خط گذاري، نزدیک مشی خط
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 مقدمه - 1

سزایی در عملکرد  ها تأثیر به با آن هایی همراه است که فهم و مقابله و چالش  گذاري با آسیب مشی چرخه خط
گذاران  مشی هایی است که خط میل به روزمرگی در کنار غفلت از آینده یکی از چالش. بهینه آن خواهد داشت

در این پژوهش تالش شده است تا ضمن بررسی ابعاد  .گیرد تواند دربر اي را می و شاکله کالن اداره هر جامعه
ها با یکدیگر، نقاط ضعف نیز تبیین شده تا در انتها بتوان به  ا مقایسه الگوآورنده این معضل، ب وجود به

گذاري در هر  مشی بدیهی است خط. بینی سیاستی دست پیدا کرد رویکردي جامع در خصوص فهم نزدیک
توان فارغ از مسائل محوري  بوم آن حوزه تأثیر خواهد پذیرفت، بنابراین نمی اي از محتوا و زیست حوزه
هاي  عنوان یکی از حوزه رو در این مقاله، صنعت خودرو به ازاین. گذاري در این خصوص صحبت کرد شیم خط
بینی دچار گشته، محور بحث و بررسی قرار گرفته است و سعی شده  گذاري کشور که به آفت نزدیک مشی خط

ریزي ارائه  اري و برنامهگذ مشی مدت در حوزه خط در انتها راهکارهایی براي رهایی این صنعت از افق کوتاه
 .شود

  بیان مسئله - 2
صنعت خودرو . آید حساب می خودروسازي ایران دومین شاخه مهم اقتصاد ملی بعد از صنعت نفت و گاز به

هزار نفر در این  700شده حدود  درصدي در صنعت کشور دارا است و بر اساس مطالعات انجام 22سهمی 
چندان دور،  و درگذشته نهرغم پیشینه نسبتاً طوالنی در ایران  علیصنعت خودرو . صنعت مشغول به کار هستند

 ،و به دلیل وجود موانع در گسترش ساخت قطعات و اجزاء آن صورت یک صنعت مونتاژ مطرح بوده بهبیشتر 
. هاي فراوانی مواجه است گذاري در عرصه خودرو با چالش مشی رسد خط به نظر می. موفقیت چندانی نداشت

رویه ثابت در اتخاذ نظام  عدم پیروي از یک . ها در قبال این صنعت نیز حکایت از این امر دارد ترفتار دول
دست نشان  سازي و مواردي ازاین و برگشت میان تمرکز بر خودرو یا قطعه  گذاري صنعت خودرو، رفت تعرفه

  ].14[گیري مشخصی نسبت به صنعت خودرو شکل نگرفته است  دهد که هنوز جهت می
گذاري  المللی در زمینه فروش قطعات و همکاري و سرمایه هاي بین با وضع تحریم 1390از سال  پس

تمام این موارد سبب ]. 5[درصدي روبرو شد  44المللی، تولید خودرو با افت شدید  هاي خودروساز بین شرکت
ها  اهم این چالش. دهد هایی در صنعت خودرو شده که کیان آن را مورد تهدید قرار می گیري چالش شکل

  :اند از عبارت
 مدیریت اشتباه تقاضا در بازار .1
 مشخص نبودن دولتی یا خصوصی بودن صنعت خودرو .2
 نیاز به گردش مالی و عدم دسترسی به اعتبارات مناسب .3
 1عدم خودکفایی .4
 هاي باال جهت واردکردن مواد اولیه هزینه .5

                                                        
 .گرفته استن ملی صورت نشان تجاريهنوز توافقی بر سر ملی بودن خودرو یا  - 1
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 ساز هاي قطعه هاي گسترده خودروسازان به شرکت بدهی .6
 نارضایتی مردم از کیفیت خودروها .7

هایی همانند کیفیت برتر و  سازد؛ قابلیت رهنمون می "قابلیت"یابی این وضعیت ما را به مفهومی به نام  ریشه
 هاي قیمتباال و  کمیتیفیت و قابلیت اطمینان در صنعت خودرو باید در ک. اعتماد و اطمینان به صنعت خودرو

 ،عالوه بر جنبه فنی به موقعیت نهادي مناسب در بازار ن ترتیب، این موضوع،ه ایب. حاصل شود رقابت قابل 
، نشان تجاريتکنیکی و  -با انباشت سرمایه مالی ،یعنی خودروسازها در دوران بلوغ عمر خود. وابسته است

ودروسازهاي هاي خ توان به راز موفقیت تنها در این نگاه می]. 16[ارائه دهند توانند محصول جدید به بازار  می
سازي  پرهیز از قابلیت. هاي صنعت خودروي کشور را مورد ارزیابی قرار داد برتر دنیا پی برد و در مقابل، آسیب

شده از اقتصاد رانتیر سبب شده صنعت خودرو در کشور همواره طفیلی و وابسته  هاي حاصل و اتکا به فرصت
  .بماند

براي . بندي کرد دسته 1بینی سیاستی توان ذیل عنوان نزدیک رسد بسیاري از این رفتارها را می به نظر می
. عنوان پدیده محوري باید مورد تحقیق و تبیین قرار گیرد بینی سیاستی به یابی این نگاه، مفهوم نزدیک ریشه

 یعنی مبانی آن به اول محور .شود می تحلیل و بررسی محور، سه در بینی سیاستی نزدیک حاضر نوشتار در
 سیاستی بینی موجود نزدیک تعاریف به دوم محور پرداخته، بینی سیاستی گانه تبیین نزدیک پنج رویکردهاي

 معیار و منطق شناخت و رویکردها مقایسه به سوم محور نهایتاً و نظر داشته مفاهیمی شبکه صورت به
  :بدین منظور سؤاالت این پژوهش شامل موارد زیر است .است نموده اشاره ها شناسی آن گونه

  کند؟ چه عقالنیتی پیروي میاز شده چگونه است و  بینی در هر یک از رویکردهاي مطرح نزدیک 
  کند؟ بینی در رویکردها از چه الگویی پیروي می شبکه معنایی نزدیک 
  بینی چیست؟ تحلیل و مقایسه رویکردهاي تبیین نزدیک 

  بینی ت نزدیکمرور ادبیا  - 3
 وضعیتی به بینی نزدیک پزشکی، چشم در. شد مطرح پزشکی چشم علم در بار نخستین بینی، نزدیک مفهوم

 فاصله در ولی دهد می تشخیص نزدیک فاصله در را ها عالمت و ها نوشته ، چشم بیمار آن، در  که شود می گفته
 مفهوم خصوص در که است کسی نخستین ارسطو ].2[ دهد تشخیص تواند نمی ) سالم افراد به نسبت( دور

  ].21[نگرند  می بسته یا و باز نیمه چشمانی با افراد که  جایی؛ دارد اشاره بینی نزدیک
 یک از - گیرنده تصمیم فرد که دارد اشاره بیماري و آسیب نوعی به مدیریتی مفهوم یک عنوان به بینی نزدیک
 رشد حامیان. است ناتوان آن صحیح شکل به آینده درك  از -گذار مشی خط یک تا گرفته کننده مصرف

 مفهوم صفر همگی جمعیت رشد و زیست محیط  فعاالن و طبیعی منابع حافظان، علمی تحقیقات، اقتصادي
  ].21[ برند می کار به را بینی نزدیک

                                                        
١- policy myopia 
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 دسته. دهد می نشان تحقیقات این در را عمده مسیر دو بینی، نزدیک خصوص در موجود هاي یافته بررسی

. اند کرده تمرکز آن مدیریت و سازمان مفاهیم بر بیشتر و اند شده آغاز 1960 سال از که است  تحقیقاتی اول
. دانست  اجتماعی امنیت قبیل از آن با مرتبط مسائل و اقتصاد جنس از توان می  را موجود تحقیقات دوم دسته

   .اند قرار گرفته مورد اشاره گروه  دو این از یک هر تحقیقات اهم ادامه، در
 خصوص در مقاله اولین ارائه از پس. است ارائه شده مدیریت و سازمان زمینه در تحقیقات از بخش اولین

جدول ( ]26[پرداختند  بینی نزدیک انواع بررسی به متعددي هاي مقاله ، لویت تئودور سوي  از بینی نزدیک
 این اش معنی و شد  گرفته کار به  لویت تئودور مقاله با 1960 سال از سازمان در بینی نزدیک مفهوم. )1شماره 

 ایجاد بینی نزدیک بیماري شوند، اشتباه یکدیگر با مفهوم از نظر  نیاز   و  خواسته واژه دو مثالً وقتی که است
 قرار محوري مفهوم عنوان به سازمان تحقیقات، این در است، شده  اشاره ادامه  در که طور همان .]25[گردد  می

   .دهد می قرار منفی تأثیر تحت را آن عملکرد که شده دانسته  هایی آسیب ازجمله بینی نزدیک و داشته
  بینی در حوزه سازمان تحقیقات نزدیک -1جدول شماره 

  نویسندگان  عناوین مقاالت  ردیف

  Andrus and Reinmuth 1979  1بینی پژوهشی نزدیک  1

  Friedman 1980  2محصوالت فعلیبینی تمرکز بر  نزدیک  2

 Canton 1987  3ریزي بینی طرح نزدیک  3

 Crosier 1979  4بینی تحقیقات بازار نزدیک  4

 Schmidt 1995, Clancy and Shulman 1993  5نگاه محدود در توسعه محصول  5

 Inkpen 1996  6بینی عملکرد نزدیک  6

  
 عنوان به 7اجتماعی امنیت مقوله از توان می که است گرفته صورت اقتصادي نگاه ذیل در مطالعات، دوم گروه

   :دارد وجود تئوري گروه دو اجتماعی امنیت تأمین براي. کرد یاد آن بخش  ترین پررنگ عنوان به
  کارایی هاي تئوري •
  سیاسی هاي تئوري •

                                                        
١ - research myopia 
٢ - product-present focus myopia 
٣ - planning myopia 
٤ - market research myopia 
٥ - limited views on product development 
٦ - performance myopia 
٧ - social security 
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 امنیت تأمین هاي برنامه بر باید دولت که کند می بیان و تأکید بازار کارایی عدم بر کارایی هاي تئوري  

 بیان سیاسی هاي تئوري. شود می شناخته نیز هنجاري رویکرد نام به رویکرد این؛ کند نظارت  اجتماعی
   .]33[است  سیاسی گروه چند یا دو جنجال و کشمکش برآیند و محصول اجتماعی  امنیت که کنند می

  بینی در حوزه اقتصاد تحقیقات نزدیک -2 جدول شماره

  نتایج  رویکرد  پژوهش

Strotz (1956)  عنوان یک عامل کاهش افق مشاهده شد به 1ناهمخوانی زمانی  نظري.  

Kotlikoff (1987)  کفایتی دولت ایجاد شده است واسطه بی ها به خانمان اي از بی بخش عمده  نظري.  
Frederick et al. 

(2000)  
شواهد 
 2تجربی

  
  .کنند محاسبه میبرخی از افراد پیامدهاي مصرف را با نوعی تخفیف 

Ameriks, Caplin, 
and 

Leahy (2003)  
ها زمان فراوانی  درصد از آن 30درصد از افراد نمونه، فاقد برنامه مدون مالی بودند و بیش از  27  3تجربی

  .اند را براي تنظیم برنامه مالی خود صرف نکرده

Choi et al. (2006) دانند انداز بازنشستگی خود را خیلی کم می کارکنان پسهزار نفري  درصد از نمونه ده 68  پیمایش.  

  
 و سازمان در چه بینی، نزدیک تبعات بررسی به تحقیقات این مواقع اکثر در است که مشاهده قابل  وضوح به 

 بینی نزدیک دهنده شکل علل بررسی به که دارد وجود تحقیقی کمتر و اند پرداخته اقتصادي  موضوعات در چه
  . باشد کرده  اشاره سیاستی

 بینی سیاستی رویکردهاي تبیین نزدیک  - 4

 چیستی و ماهیت خصوص در کمی بسیار تحقیقات دهد که می نشان حوزه این هاي پژوهش مرور
 به دست که کسانی از بسیاري که است این نکته قابل توجه. است گرفته صورت  گذارانه مشی خط بینی نزدیک
 بستر یک در ضرورتاً جریان این که معتقدند اند، زده گذاري مشی خط  و سازي تصمیم فرآیندهاي تحلیل

 با کنند دنبال منطقی قالبی در را آن دارند سعی  که هایی آن درنتیجه. کند نمی حرکت منظم و عقالیی
 نظر به گذاران مشی خط که هنگامی اوقات،  از بسیاري در شوند؛ چراکه می قلمرو این وارد خطایی فرض پیش
 را مسئله در واقع نگري، سطحی  دلیل به دهند، می ارائه معضلی براي را حلی راه و زده ابتکار یک به دست خود

   ].12[کنند  می منتقل دیگر گروه و جا  به و برداشته گروه یک از یا یک جا از
  بینی سازمانی نزدیک - 1- 4

  :بینی سیاستی تأثیرگذار است نزدیکطریق در تبیین  بینی در سازمان به دو بررسی مفهوم نزدیک
                                                        

١ - Time inconsistency 
٢ - Experiment al Evidence 
٣ - Empirical 
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تواند در حوزه  واسطه وجود برخی از عوامل است که می بینی به گیري نزدیک شکل :عوامل مشترك. 1

بینی  دهنده نزدیک گذاري نیز رخ دهد و همین مسئله کمک خواهد کرد که عوامل مشترك شکل مشی خط
 .مورد بررسی و شناسایی قرار گیرد

بینی  هاي متعددي است که نزدیک گذاري متشکل از سازمان مشی چرخه خط :سیاستگیري  شکل. 2
 .بینی سیاستی تأثیري مستقیم دارند ها به وجود آید و درنتیجه بر بروز نزدیک تواند در هر یک از آن می

تحقیق  گذاري در هاي گوناگونی در سازمان بروز پیدا کند؛ نظیر کاهش سرمایه تواند در شکل بینی می نزدیک
بینی  ، نزدیک]26[بینی در بازاریابی  گذاري پایین براي تولید محصوالت جدید، نزدیک و توسعه و سرمایه

 Friedman(بینی تمرکز بر محصوالت فعلی  و نزدیک) Andrus and Reinmuth 1979(پژوهشی 
بینی وقتی  نوع نزدیک این. بینی روانشناختی است بینی سازمانی، نزدیک نوع دیگري از نزدیک]. 12) [1980

  :هاي زیر پدید آید شود که یکی از وضعیت حاصل می
  .هاي چهارگانه نادیده گرفته شود؛ و یا از آن پرهیز شود یکی از فعالیت -الف
  .ارتباط میان دو فعالیت مجاور برقرار نشود و شکست بخورد -ب
  ].30[حالت گردش و پویایی چرخه از میان برود  -ج

  
  1شکل شماره 

  
و درنتیجه افراد سازمان به  اختالل در کار این چرخه سبب توقف و کندي در یادگیري سازمانی خواهد شد

پرهیز از نوآوري و یادگیري سبب بروز . هاي موجود پیش خواهند رفت بینی و تطابق با رویه سمت نزدیک
سازمانی بنماید،   رهنگاگر سازمان، اعضاي خود را محدود به یک ف. سازمانی یکسانی خواهد شد فرهنگ 

بینی  به تأثیرات نزدیک 3در جدول شماره . روانشناختی داشته باشد  بینی اي از نزدیک ممکن است تجربه
  ].30[شده است  روانشناختی در سازمان اشاره 

  
  

تجربه هاي 
واقعی

مشاهدات 
منعکس 

شده

مفهوم سازي 
انتزاعی

 آزمایش هاي
فعال
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  بینی در سازمان تأثیرات نزدیک -3جدول شماره 

  نگاه یادگیرنده  بینی روانشناختی نزدیک  ویژگی سازمان

 باز یلیو تحمبسته  1رفتار سیستم

 منظور یادگیري تعادلی به یبایجاد  ایجاد ثبات اهداف

 فعال بازخورد، سایبرنتیک رویکرد کنترلی

 وجود فرهنگ متعدد براي یادگیري ی براي یادگیريسازمان  فرهنگایجاد یک  فرهنگ

 ادامه یادگیريمنظور  شده به یرفتهپذهنجاري  شکست کنترل ي ناموفقها پروژه

 فرصتی براي یادگیري بینی همه نیازها یله پیشوس بهاز غافلگیري  پرهیز نشده بینی یشپمسائل 

 ارزش زمان
مدت امکان ارزیابی  زمان ثروت است و اهداف کوتاه

بهتري در کسب موفقیت نسبت به اهداف بلندمدت 
 کنند یمایجاد 

 زمان یک واقعیت اجتماعی است

  
ریزي، منطق  ، برنامه)قلمرو فعالیت سازمان(وکار  بینی در سازمان در سه حوزه تعریف کسب نزدیکتأثیر 
وکار  بینی در تعریف کسب دهد که سهم تأثیر نزدیک گیري و عمل، بررسی شده است و نتایج نشان می تصمیم

گیرندگان  مون، تصمیمطبق نظریه عقالنیت محدود سای]. 26[رسد  نسبت به دو حوزه دیگر بیشتر به نظر می
روي خود را محاسبه کنند و همین مسئله سبب  هاي پیش درستی منافع و مخاطرات گزینه توانند به نمی
  .؛ درنتیجه در انتخاب قلمرو فعالیت دچار اشتباه شوند]1[شود فهم درستی از آینده نداشته باشند  می

  بینی در سازمان هاي تأثیر نزدیک حوزه -4جدول شماره 
  اثرات جانبی  پیامدها  بینی دیکنز

  ازحد بر بازار و مشتریان فعلی تمرکز بیش  شکست در درك تغییرات بازار ازمدافتادن •  2وکار تعریف کسب
  اغراق در تأثیرگذاري سازمان بر محیط پیرامونش  مدت هاي کوتاه  تمرکز بر دوره •  3ریزي افق برنامه

اشتباه در ناتوانی در تشخیص اقدام بهینه و  •  4عقالنیت
  تأکید بر ارزیابی عملیاتی و کاستن اهمیت ارزیابی ثانویه  بینی آینده پیش

  
هاي صورت گرفته در این زمینه  با بررسی پژوهش. بینی سازمانی نقش دارند عوامل متعددي در بروز نزدیک

  :توان نام برد از برخی عوامل می
 یادگیري سازمانی. 1
  روابط بین فردي. 2
 گیري تصمیم محدودیت در. 3

                                                        
١ - System behavior 
٢ - Business Definition 
٣ - Planning Horizon 
٤ - Rationality 
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  سیاسی عوامل  - 2- 4

 و ها مشی خط. هاي سیاسی است بینی تأثیر دارد، مؤلفه عامل دیگري که بر بروز و تشدید نزدیک
   :پذیرند می تأثیر سیاسی عوامل دسته دو از گذاران مشی خط

  دهندگان رأي سیاسی رفتار   -1 
  ها دولت رفتار   -2 
  سیاستی بینی نزدیک بر آن تأثیر و دهندگان رأي سیاسی رفتار - 1- 2- 4

دهندگان سبب  دو عامل رفتار اشتباه انتخاباتی و همچنین در اختیار نداشتن ابزارهاي کنترلی از سوي رأي
  ].32[بینی سیاستی فراهم گردد  گیري نزدیک شود زمینه شکل می
  

  
  2شکل شماره 

  
   :هستند دهندگان رأي سوي از صحیح انتخابی گیري شکل مانع زیر موارد که دهد می نشان تحقیقات
  سیاسی دانش فقدان  •
  غلط اطالعات  •

 رابطه واکاوي. ]20[ شود می غیرعاقالنه انتخاباتی) تصمیم( رفتار یک گیري شکل موجب عامل دو این
 انتخابات در ها آن به که افرادي برابر در سیاستمداران چه هر که دهد می نشان سیاستمداران و دهندگان رأي 

 و ها مشی خط به دهی جهت و هدایت در دهندگان رأي نقش، باشند داشته بیشتري پاسخگویی  اند، داده رأي
 دهندگان رأي که آید می وجود به زمانی سیاستی بینی نزدیک. بود خواهد چشمگیرتر  بینی نزدیک از پرهیز

 سبد که کنند پیدا را امکان این ها آن منتخبان  دهد  اجازه که کنند  وضع را استانداردهایی عقالئی،
 سرعت به توانند نمی دهندگان رأي . کنند مدت منحرف کوتاه هاي دوره سمت به را عمومی هاي گذاري سرمایه
 سیاستی بینی نزدیک  تولید مسئله این و کنند تحلیل را عمومی بخش در خاصی حوزه بر گذاري سرمایه نتیجه

 توسعه در مالیاتی درآمدهاي یا و هستند ناکافی و ناقص  انتخابی هاي کنترل که جوامعی در. ]32[کند  می

  

 رفتار نادرست انتخاباتی

  

  

 فقدان ابزار کنترلی

  

بینی  نزدیک
 سیاستی
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 عوامل به خود دهندگان، رأي کارآمد نظارت. ]32[ گیرد می شکل سیاستی بینی نزدیک  باشند، نداشته نقشی

 واسطه به .دانست واسط نهادهاي و اطالعات شفافیت را ها آن ترین مهم بتوان شاید  که دارد بستگی متعددي
 به وادار را دولت توانند می دهندگان رأي  صورتی در تنها دولت، اختیار در فراوان منابع و قدرت بودن دارا

 اعمال حق حفظ منظور به  دهندگان رأي. باشند برخوردار باالیی قدرت از که کنند خود هاي خواسته پذیرش
 کنترلی توان  همکاري این غیاب در و هستند یکدیگر با همکاري نیازمند انتخابات در سیاستمداران، بر کنترل

  ].32[ داد خواهند دست از را خود
 عواملی و شرایط تابع اما دارد گرایش وسوي بلندنگري سمت  به اقتصادي منطق یک در دهندگان رأي رفتار
 وضعیت این در. شود ها آن نگري  کوتاه به دهندگان رأي تمایل موجب توانند می موارد برخی در که است
 بدون دهندگان رأي  رفتار بنابراین؛ هستند بینی نزدیک دچار کنند، می که وضع را هایی سیاست نیز ها دولت

 ها دولت  سیاسی بینی نزدیک مانع، کنترل و ارزیابی ابزارهاي داشتن اختیار در با و محیطی هاي محدودیت
  ].6[شد  خواهد
  ها دولت رفتار - 2- 2- 4
 یعنی اقتصادي و سیاسی عامل دو تعامل وسیله به سیاستی بینی نزدیک  نظران، صاحب از یکی نظر طبق
 رخ کشورهایی در سیاستی بینی نزدیک  .]21[ آید می  وجود به شفافیت فقدان و دموکراسی صداي فقدان

   :دارد ها وجود در آن ذیل زمینه دو که دهد می
  مسئله و سیاست یک عمومی ابعاد تمامی فوري بررسی عدم •
  مردم به دولت درآمدي وابستگی عدم •

   .است قرارگرفته مورد بررسی ادامه در فوق عوامل گیري شکل دالیل و چرایی
  مسائل کامل بررسی عدم  - 1- 2- 2- 4
 گروه دو در باید را سؤال این به پاسخ؟ گیرد نمی قرار مورد بررسی جانبه همه و کامل شکل به مسئله یک چرا

   :کرد جستجو  عوامل از
  محدود عقالنیت  .1 
  مسئله ابعاد کامل بررسی به گذاران مشی خط انگیزه عدم  .2 

 بررسی امکان شود می سبب گیرندگان، تصمیم ذهنی هاي محدودیت همچنین و اطالعات به دسترسی عدم
 گیري تصمیم بتوان آن مبناي بر که کامل اطالعات فقدان. نباشد میسر آن کامل شکل به مسئله  یک ابعاد
 تحت را اجتماعی نهاد هر ساختار تواند می تقریباً که است برخوردار انسان زندگی  براي اهمیتی چنان از کرد
 از دقیقی اطالع همیشه) سیاستمداران( احزاب که استمعنا   بدین ناقص دانش شرایط. دهد قرار تأثیر

 چه، اند کرده چه مخالف احزاب یا دولت که  دانند نمی همیشه شهروندان؛ ندارند شهروندان هاي خواسته
 دو هر بر آمدن فائق براي الزم  اطالعات به دستیابی، بکنند باید چه ها آن منافع تأمین براي که آن یا کنند می
 اطالعات سازي شبیه  یا کسب مصروف باید کمیاب منابع دیگر عبارت   به و دارد هزینه، شده یاد ناآگاهی نوع

   .اند شده ارائه  دسته هشت در عوامل این ادامه در. ]4[شود 
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 امنیت براي فرد هر پرداختی سرانه همچنین و ملی هاي بدهی قبیل از مسائلی : بین نزدیک دهندگان رأي. 1 

 که دهد می نشان تحقیقات. دهد قرار تأثیر تحت را بعدي نسل آینده تواند می که است مسائلی  از اجتماعی
  ].32[دارند  توجه آینده  هاي نسل به کمتر افراد

 گردد؛ می سیاستی بینی نزدیک بروز سبب که است مشکالتی از یکی ها برنامه نبودن پایدار  : زمان ثبات. 2 
 دولت مثال طور به. دارند دور هاي افق به توجه در سعی دو هر خصوصی بخش  و دولت که حالتی در حتی

  ].32[نماید  می اعمال را شده انجام هاي گذاري سرمایه بر مالیات  ناگهان و کند می گذاري سرمایه به تشویق
 ها آن نتایج اما گیرد صورت حال زمان در تصمیمات از ناشی هاي هزینه که موضوع این :دولت چرخش. 3 

 شود می سبب منطق همین. گیرد قرار سیاستمداران مورد پذیرش تواند نمی شود،  محقق بعدي انتخابات در
 مجبور یا و باشند داشته تمایل هایی سیاست و تصمیمات به، سیاستمداران تأثیر گذار، تحت سیاست  نهادهاي

 که هایی دولت سویی از. بودجه کسري هاي هزینه مانند  شود؛ محقق آینده در ها آن هاي هزینه که باشند
 باقی آینده دولت براي را ها بدهی از میراثی  است ممکن خورد، خواهند شکست آتی انتخابات در دانند می

 انتخابات در ها دولت انتخاب عدم احتمال  . ]1[ببندند  مهم اقدامات انجام براي را خود حریف دست تا بگذارند
  ].29[است  بلندمدت هاي وام به ها آن گرایش علل از یکی  آتی

 حد تا دولت هاي سیاست  که دهد می نشان خوبی به گرفته صورت مطالعات بررسی: انتخابات در پیروزي. 4 
 که گیرد می  شکل زمانی سیاستی بینی نزدیک. است مجدد انتخاب براي  آن تمایل و عالقه از متأثر زیادي

 افزایش را خود مجدد انتخاب احتمال و بخشند بهبود آینده هزینه به را موجود وضعیت دارند قصد متصدیان
 مجدد  شدن انتخاب باشند، مفید هاي سیاست و بلندمدت اهداف داراي سیاستمداران اگر حتی. ]18[دهند  

  .]20[باشند  رأي جستجوي در تا شود می سبب و است تر نزدیک هدفی
 و ساالري دیوان  توسط موجود شرایط تغییر بودن زا هزینه و چسبندگی ایجاد : ها سیاست بر پافشاري. 5 

 در. کند پیدا کاهش شدت به بلندمدت هاي افق به توجه انگیزه و امکان شد خواهد سبب نفع ذي هاي گروه
 بوروکراسی وسیله به موارد اغلب در ها سیاست. باشد می ها آن بر اصرار ها، سیاست شکست منبع موارد برخی 

دارند، به  قرار مختلف  هاي گروه منافع تأثیر از آنجا که تحت ها بوروکراسی. گیرند می قرار اصرار  و تأکید مورد
  ].32[ هستند معطوف فعلی وضعیت به آینده به توجه جاي

 انگیزه به مربوط سیاستی بینی نزدیک دالیل از دیگر یکی: نگر آینده کننده ارزیابی نظام فقدان. 6 
 بلندمدت در آن منافع ولی دهند انجام مدت کوتاه در را هایی هزینه بایست می ها آن زیرا  است؛ سیاستمداران

 هاي برنامه سمت به ها آن دلیل همین به؛ نباشند  بلندمدت خود آنها در است  ممکن که درحالی شود، می ایجاد
   . ]32[ کنند می پیدا سوق زودبازده

 منافع دیگر برخی و بلندمدت  افق در را سیاستمداران منافع انتخاباتی هاي نظام برخی :انتخاباتی نظام. 7 
 شوندگان انتخاب و کنندگان انتخاب میان واسط  انتخاباتی، نظام. کنند می تعیین مدت کوتاه افق در را ها آن

 شکل انتخاباتی نظام هاي محدودیت  و امکانات چارچوب در منتخب سیاستمداران منفعت رو ازاین. است
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کند  می تبدیل سیاسی  مناصب به را شهروندان متنوع ترجیحات، میانجی یک مثابه به انتخاباتی نظام. گیرد می

]4.[  
 و آثار داراي و راهبردي مسائل بر تمرکز جاي به ها دولت مواقع، از بسیاري در :یابی مسئله در خطا. 8 

 و زمان رفتن دست از موجب که کنند می تمرکز مسائلی روي بر ناچار به یا و اشتباه به  بلندمدت، پیامدهاي
 طبیعی حوادث خصوص در هند در سیاستمداران که دهند می نشان  )2002( بورگس و بسلی. شود می هزینه

 واکنش آمیزي مبالغه طرز به شوند، می داده قرار پوشش مورد زیاد گستره با و اغراق با ها رسانه توسط که 
  ].20[   دهند می نشان
 بین نزدیک آینده، در ها برنامه  منافع از برداري بهره امکان در ابهام ازجمله موارد، برخی در نیز دهندگان رأي

 دولت. هستند اي ویژه مسئولیت  دار عهده جامعه راهبران عنوان به ها دولت وضعیت، این در. شد خواهند
 سبب دهندگان رأي از گروه این با ها دولت مواجهه نوع. ]28[ دهد کاهش را مردم بین نزدیک رفتار تواند می

 مواجهه در دولت ماهیت بررسی به که تحقیقاتی از برخی  ادامه در. بگیرد شکل ها دولت از مختلفی انواع شده
  ].33[اند  شده ارائه اند، پرداخته بینی نزدیک پدیده با

  ها از منظر نگاه به آینده نوع شناسی دولت -5جدول شماره 

  نتایج  نهاد سیاسی  رویکرد پژوهش
Feldstein 
بگیري به شکل واضحی از  دستی سیستم مستمري سخاوت و گشاده  دولت خیرخواه  هنجاري (1985)

  .کند بین افزایش پیدا می سازي رفتارهاي نزدیک متناسب
Tenhunen and 
Tuomala (2007) انداز زیادي  هستند، پس بین نزدیک که افرادي دولت مادرانه براي  1دولت مادرانه  هنجاري

  .کند براي آینده ایجاد می
Cremer et al. 
بین  بگیري با حضور عاملین نزدیک دستی سیستم مستمري گشاده  اکثریت آراء  سیاسی (2007)

  .افزایش پیدا نخواهد کرد

Cremer et al. 
(2008a) دولت خیرخواه  هنجاري  

تأمین اجتماعی و هاي  دستی سیستم ضرورتی ندارد که گشاده
ها افزایش پیدا  واسطه نزدیکی بین عامل اجرایی آن بازنشستگی به

  .کند
  

 حقیقت در؟ کند برقرار توازن دولت منافع مخارج و ها هزینه میان بایست می اندیش نیک دولت یک چگونه
 سمت به جامعه که مواقعی در ؟]24[شد  خواهد حفظ متوالی هاي دولت بازي در آینده منافع چگونه  گفت باید

 دستاوردهاي نفع به آینده منافع شود می سبب اکثریت نظریات از گیري بهره کند، می پیدا سوق بینی نزدیک 
از  متأثر اندك، انداز پس از پس دوران در رفاه .گردد متزلزل اجتماعی امنیت درنتیجه و برود  میان از آنی

 هاي برنامه با مقایسه در جامعه در رفاه پایدار کاهش سبب بینی نزدیک. کند می پیدا کاهش بینی، نزدیک
                                                        

١ - paternalistic government 
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 در اکثریت رویکرد از استفاده است، شده  داده نشان 6شماره  جدول در که طور همان. ]28[شود  می نگر آینده

 در بینی نزدیک شد خواهد سبب، بازنشستگی هاي برنامه قبیل از انسانی سرمایه توسعه هاي برنامه تدوین 
 دارد؛ پی در ها آن براي جدي عواقب ها دولت سوي از امر این به توجه عدم. کند پیدا  افزایش جامعه

 کاهش در بیشتري تأثیر کار، نیروي سالخوردگی به نسبت بینی نزدیک  دهد، می نشان تحقیقات که طوري به
  ].28[داشت  خواهد جامعه رفاه و اقتصادي رشد

  دولت درآمد ماهیت  - 3- 2- 4
 به ها آن درآمد وابستگی کند، می وادار مردم برابر در پاسخگویی به را ها دولت که مواردي ترین مهم از یکی
 باشد، مردم به توضیح نیازمند بیشتر خود مخارج به پاسخگویی در دولت هرچه. است  دهندگان رأي

 برخی به دسترسی واسطه به ها دولت کشورها از برخی در اما؛ ]32[داد   خواهد رخ کمتر سیاستی بینی نزدیک
 سبب مالی استقالل این. هستند مالی استقالل نوعی داراي معدنی،  ذخایر و نفت قبیل از طبیعی منابع
 اقتصادي، رانتی اقتصاد یک ببالوي نظر از. شود می  رانتیر دولت عنوان به دولت از خاصی نوع گیري شکل
 و توزیع در تنها، جامعه مابقی و گیرد می  صورت جامعه از کوچکی بخش توسط ثروت تولید آن در که است

 گرفته نظر در رانتیر هاي دولت  براي را درصدي 42 آستانه، پایه همین بر وي. دارند نقش ثروت این مصرف
 شود می خوانده  رانتیر دولت باشد خارجی رانت از درآمدش کل از بیشتر یا درصد 42 که دولتی هر یعنی، است

]15.[  
 مدنی واسطه نهادهاي نظارت امکان و بوده رمزآلود  و غیرشفاف بسیار کشورها این در سیاست و اقتصاد پیوند

 ذاتی تمایل کنار در مسئله این ].8[است   خود حد ترین پایین در حکومتی هاي دستگاه یا نهادها یا و نظارتی و
 که شد خواهد شرایطی پیدایش سبب گرفت، قرار  مورد بررسی قبل بخش در که بینی نزدیک به ها دولت
   .کند می مواجه چالش با را ریزي برنامه  در متعادل دیدگاه یک به رسیدن و بینی نزدیک آسیب از خروج

 اقتصادي  -فنی استقالل امر همین. کند می خرج و دریافت دولت را نفتی درآمدهاي، خیز نفت کشورهاي در
 درآمدهاي نخست. کند می تبدیل زیر مهم پیامدهاي با دولت اقتصادي -اجتماعی استقالل به را نفت  بخش

 هاي دریافت از ناشی نه درآمدها این دوم. دهد می تشکیل را ملی درآمد از باالیی بسیار درصد ) دولتی( عمومی
 هاي بنگاه درآمد حاصل سوسیالیستی کشورهاي مانند نه و است داخلی هاي بخش  از معمولی مالیاتی

 در درواقع  دولت. باال است بسیار دولت، از مردم بیشتر انتظار، خیز نفت کشورهاي در]. 11[عمومی  اقتصادي
 آمدن پدید باعث ها توده میان در نفت فروش از حاصل عواید توزیع. دارد را خانه آور نان پدر نقش جوامع این

 ممکن حداقل در اقتصادي مولد هاي فعالیت کشورها این در درواقع. شود می مولد غیر و تنبل جامعه یک 
 را ها آن که بیابند هایی وضعیت در را خودشان بیشتر هرچه عامالن جوامع، این در. ]28[ گیرد می صورت
   .]9[ خواهد بود تر ثبات بی هستند، سهیم آن در که بازاري نتایج، کنند مدت کوتاه دیدگاه برگزیدن  به تشویق

. کند می بازي سیاسی اقتصاد در مهم نقشی گیري، تصمیم در درازمدت یا مدت کوتاه دیدگاه سلطه پیامدهاي
 با مناسب ریزي برنامه دوره به درازمدت اقتصاد، در. نیست اهمیت کم بازسازي، فرآیند ثبات براي  پیامدها این

 یک طول در را محصوالت از جریانی تجهیزات، این. شود می اطالق اي سرمایه  تجهیزات در گذاري سرمایه
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 درازمدت تعهدي بنابراین؛ نیستند فروختن قابل آسانی به و کنند می  ایجاد تولیدي هاي چرخه از طوالنی سلسله

 در زندگی که دهد می نشان شده انجام مطالعات  .]9[کنند  می ایجاد تجهیزات صاحبان یا خریداران سوي از
 احتماالت و عدم اطمینان با تر کم، )دولت بودن پاسخگو و مردم مشارکت  میزان( دموکراتیک نظام
 نظام در سطحی هر در اقتصادي بلندمدت رشد نرخ که دارد می  بیان همچنین. است مواجه ناپذیر، بینی پیش

 پیام نتایج، این رفته هم روي. داد کمتري هاي ثباتی بی  و نوسانات ها، نظام سایر با مقایسه در دموکراتیک
 فراهم را باال باکیفیت اقتصادي رشد به دستیابی  امکان مشارکتی سیاسی هاي نظام: دارد همراه به را روشنی

   ].8[ اند جامعه شرایط مناسب که کنند می خلق را برتري نهادهاي زیرا آورند؛ می
  ساختار اجتماعی - 3- 4

 تغییر در خود از اختیاري و اراده گونه هیچ و دارند قرار محیط جبر تحت گذاران مشی خط که گفت توان می آیا
 تنها ساختارها. نیست خطی و کارگزار، ساده و ساختار رابطه و نیست گونه این درواقع؟ ندارند موجود  شرایط
. کنند می مشخص را راهبردها و ها انتخاب بالقوه دامنه ساختارها. کنند تعیین را کنشگر  عمل محدوده قادرند

 دهد؛ می قرار کنشگر اختیار در مختلفی راهبردهاي دارد که بنیادي ساختاري  هاي الیه به توجه با جامعه هر
 ساختارها توسط پیش از که محیط در او هاي فعالیت تمام و یابد می  ساختارمندي زمینه در را خود کنشگر این

 را او، کلی معرفت همین و دارد ساختارها این از اجمالی  آگاهی، کنشگري هر. شود می انجام، است شده محاط
؛ است خاص اي گونه به نیز ساختارها بر کنشگران  تأثیرگذاري نحوه. دهد می یاري مناسب راهبردهاي اتخاذ در
 جزئی تغییرات مستقیماً تواند می و افتد می  اتفاق ساختاري مراتب سلسله داخل در کنشی هر که صورت این به
 حیطه در ها آن انتخاب بلکه، دارند  آزاد کامالً اي اراده کارگزاران که نیست معنا بدین این کند؛ ایجاد ها آن در

  ].4[است   شده محاط دیگر عوامل توسط خود که است معین ساختاري در شده داده هاي آزادي
 خصوصی مالکیت اگر کاتوزیان نظر اساس بر. است اقتصاد نهاد بشري، جوامع اساسی نهادهاي از یکی

 وجود مستقل اجتماعی طبقات آنگاه، باشد نداشته وجود حق مثابه به) اقتصاد نهاد ارکان  از یکی عنوان به(
 و مدت کوتاه اجتماعی تغییرات بروز موجب وضعیت این، نباشند مستقل اجتماعی  طبقات اگر. داشت نخواهد
 مخلّ مدت کوتاه تغییرات، است درازمدت امري و سرمایه انباشت نیازمند  توسعه ازآنجاکه. بود خواهد ناپایدار
. ]11[شود  می مواجه مانع با توسعه آنگاه، باشد مدت کوتاه  تغییرات ساز زمینه اي جامعه هرگاه. است توسعه
 و توسعه چگونگی خصوص در توافق مورد مسیر یک گیري شکل عدم  موجب درپی، پی و متعدد تغییرات وجود

 خواهد و ظهور بروز نیز حاکمه هیئت توسط شده تدوین  هاي مشی خط در مسئله این و است جامعه پیشرفت
 بود، اقدامات احتمالی منافع از برداري بهره  به امیدوار آینده در توان نمی که احساس این گیري شکل. یافت
 چنین در استفاده حداکثر مدت، کوتاه  فواید کردن محقق با تا یابد رواج مدت کوتاه هاي برنامه شد خواهد سبب

 را بلندمدت در سرمایه  مدیریت امکان اقتصاد، در بلندمدت نهادهاي گیري شکل عدم. گیرد صورت شرایطی
 مناسبی  هاي قابلیت از خود پیشروي افق در کشورها شود می سبب مسئله همین و کرد نخواهد فراهم

   .باشند داشته پسینی و انفعالی موضع، رو پیش شرایط با مواجهه در همواره درنتیجه و نباشند برخوردار
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 شاهد وقت آن باشند، گرفته شکل آینده، نیازهاي  بر مبتنی خود ذات در جامعه یک اساسی نهادهاي اگر

 وقوع. بودند بلندمدت جوامع  اروپایی، جوامع که دارد می بیان کاتوزیان. بود خواهیم بلندمدت اي جامعه
 شمردن مردود  خواه لیبرال و دولت ظهور و داري سرمایه پیدایش، فئودالیسم زوال خواه، بزرگ هاي دگرگونی

 همگی، کاتولیک کلیساي استیالي یا، رومی -یونانی سیاسی اندیشه، بطلمیوسی هیئت و ارسطویی فیزیک
 سرانجام وقتی ولی. بود - مبارزه معموالً و - مالحظه قابل تالشی انجام و طوالنی زمانی مدت گذشت نیازمند 

 اجتماعی چارچوب و بازگرداند سابق وضع به را تغییریافته اوضاع شد نمی دیگر، شد می عملی ها دگرگونی  این
 تالش گرو در آن اصالح حتی و ساختن دگرگون نو از که یافت می استقرار تازه مذهبی حتی ، تازه قانونی، تازه

   .]10[ بود طوالنی  زمانی مدت شدن سپري و
 پذیر بینی پیش خاطر به آن با مرتبط نهادهاي و آن بر حاکم سنت و قانون که رو ازآن دقیقاً بلندمدت جامعه
 در. سازد می فراهم را درازمدت انباشت امکان کند، می تضمین را امنیت از معینی میزان، آینده  نسبی ساختن
 بلندمدت، جامعه در. است دشوار بسیار مدت کوتاه در بزرگ در آن، تغییرات انجام، دلیل  همان به و حال همین

 دیرپا و بلندمدت اثراتی دهد می روي علم در یا جامعه در وقتی ولی است  العاده فوق و نادر رخدادي انقالب،
 هاي دولت که بودند شده تشکیل خودمختاري و ماهوي اجتماعی  طبقات از اروپایی جوامع. گذارد می جا به

 بند پاي اروپایی هاي دولت -ها رومی و ها یونانی  زمان از - باستان دوران از. داشتند تکیه ها آن به اروپایی
. است بوده مشکل آن تغییر و دشوار  آن نقض که اند بوده قراردادي یا رفتارنامه، سنت بند پاي یعنی قانون

، نقض غیرقابل  ظاهراً سنتی و قانون و ها آن به متکی دولتی، خودمختار و ماهوي اجتماعی طبقات
   .دادند می تشکیل را اروپا در بلندمدت توسعه هاي خاستگاه
 یا، امتیازات و حقوق، ثروت نگهداري و انباشت به ویژه به بلکه نیست نوآوري و فراگیري نیازمند تنها توسعه
 به که اندازه آن، صنعتی توسعه علت که باورند این بر اسمیت آدام و تورگو. دارد نیاز هم  علوم و دانش
   .]10[ گردد بازنمی فنی پیشرفت به گردد برمی آن کاربست ساختن پذیر امکان  و گذاري سرمایه و انداز پس
 ساختمان هر نمونه براي. است چنین هم  حاضر حال در حتی. بود مدت کوتاه اي جامعه ایران کاتوزیان، نظر از

 از. خوانند می کلنگی را گذرد می عمرش از سال بیست حتی یا سی که همین را نقصی و  عیب بی و محکم
 مقابل نقطه دقیقاً جامعه این اصلی ویژگی. است خوانده کلنگی جامعه  را ایران نیز کاتوزیان رو همین
 برنامه در یک بر ریزي بودجه نظام تمرکز و نگري کوتاه. ]10[   است بوده اروپایی بلندمدت جامعه هاي ویژگی

 رفع براي. شود می گیران تصمیم و سیاستمداران بین در بینی نزدیک  بروز سبب جاري، هاي فعالیت و سال یک
   .]27[ کند حرکت تر بلندمدت هاي ریزي برنامه  سمت به باید ریزي بودجه نظام مشکل این

  اقتصادي ساختارهاي - 4- 4
 ادبیات بررسی در. باشند می سیاستی بینی نزدیک پدیده بروز دالیل ترین مهم از یکی اقتصادي عوامل

متمرکز  کننده مصرف رفتار بررسی بر بینی نزدیک عادت گیري شکل بررسی که شود می  مشخص اقتصادي
 درك از فرد یک که کنند می تعریف گونه این را بینی نزدیک اقتصاد، پژوهشگران ادبیات در. ]30[است  شده
   .]30[ کند می اجتناب اش آینده  بر خود امروز مصرف تأثیر
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 بینی نزدیک. دارند اقتصادي رشد بر منفی تأثیر نهادي ساختارهاي یا و اقتصادي هاي سیاست از برخی

 کاهش به منجر سیاستی بینی نزدیک. ]30[دارد  اشاره گذاران مشی خط هاي انحراف این  از برخی به سیاستی
 البته. ]22[ داشت خواهد پی در جامعه در را   عمومی ریختگی درهم مسئله، این  و شد خواهد گذاري سرمایه

 سیاسی فرآیندهاي گرفتن نظر در بدون توانند نمی اقتصادي هاي سیاست که داشت  توجه مطلب این به باید
 هاي شرکت بین در بین نزدیک رفتار شیوع که کند می بیان) 1991( جاکوبز . ]32[گیرند  قرار موردبررسی
 قالب در پدیده این تأثیر چگونگی  ادامه، در]. 31[ است شده ها آن  پذیري رقابت توان کاهش موجب آمریکایی،

   .گیرد می  قرار مورد بررسی کننده مصرف رفتار و مالیات، سرمایه بازار، دولت هاي هزینه عامل چهار
  دولت هاي هزینه  - 1- 4- 4

 سایر هدایت در مؤثري نقش تواند می گذاري، سبد سرمایه تشکیل در دولت گیري جهت و دولتی مخارج
 یا بلندمدت گذاري سرمایه با مواجهه در آن رویکرد از متأثر نیز دولت هاي هزینه نوع. باشد  داشته بازیگران

 منحرف خود نفع به را منابع توانند می دارند اختیار در که قدرتی واسطه به  گذاران مشی خط. است مدت کوتاه
 به و است مشکل کنترل عدم و ها آن به دستبرد امکان دلیل  به بلندمدت هاي پروژه بر نظارت امکان. کنند

   .]22[ بیاورند روي مدت کوتاه  هاي پروژه به دارند تمایل گذاران مشی خط دلیل همین
 به ندارند را گذاران مشی خط اقدام فوري ارزیابی امکان دهندگان رأي اینکه دلیل به الزاماً سیاستی بینی نزدیک

 سودآوري الزامات و اقتصادي رشد توازن عدم، ها سیاست ارزیابی در تأخیر تعامل ماحصل بلکه  آید، نمی وجود
 شوند می عمومی هاي هزینه در بینی نزدیک و انحراف قبول به مجبور دهندگان رأي  دلیل همین به و است

 دهنده نشان تواند می بلندمدت، هاي وام از استفاده در گذار مشی خط و دولت استقبال دیگر، طرف از. ]31[
 تواند می بلندمدت هاي بدهی. باشد بلندمدت زمانی افق مسیر در جامعه اقتصادي  کالن هاي برنامه حرکت

 تصمیمات اثر و شود تلقی آینده در بیشتر منافع کسب براي  تالش مفهوم به سیگنال نوعی عنوان به
   .]19[ کند خنثی را مدت کوتاه

  مالی نهادهاي  - 2- 4- 4
 تغییري، چنین پی در. داد رخ انگلیس و آمریکا در سرمایه بازار ساختار در مهمی تغییر میالدي 1980 دهه در
 رضایت کسب ایده توسط شد، خواهد آینده در سود کسب موجب بلندمدت هاي بدهی  که نگرش این

 بازار گردید سبب رویکرد این. ]19[ شد جایگزین کنونی زمان در ممکن  قیمت باالترین طریق از سهامداران
 و سامرز وسیله به که تحقیقی در که طوري به دهد؛ نشان غیرواقعی  را کنونی زمان در سهام ارزش سرمایه،

 ارزش سرمایه بازار که داشتند اعتقاد شوندگان مصاحبه از زیادي حجم، است شده انجام ) 1995( پوتربا
 هاي پروژه سهم بازار، اصالح صورت در و زند می تخمین آن واقعی حد از کمتر را بلندمدت  هاي گذاري سرمایه

 بر حاکم قواعد که دهد می نشان مسئله این. ]31[ کرد خواهد پیدا افزایش  درصد 20 از بیش تا بلندمدت
 بر سهام قیمت فشار واسطه به تنها و مدیران میل رغم علی مالی، نهادهاي طور کلی به  و سرمایه بازار ساختار

   .]19[ شود ها آن سوي از مدت کوتاه گیري تصمیم  موجب تواند می مدیران،
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 و ها شرکت عملکرد ارزیابی معیار است شده سبب حال زمان در ها شرکت سهام قیمت بر ازحد بیش تأکید

 آن بلندمدت کارآمدي از شرکت یک سهام کنونی قیمت. کند تغییر ها آن موفقیت میزان  تعیین درنتیجه
 بودن پایین مانند محدودکننده قوانین وجود و سو یک از سهام قیمت فشار. رسد می نظر به تر بااهمیت

 بیشتر مدت کوتاه رفتارهاي به مدیران شود می سبب بلندمدت هاي وام هزینه به  نسبت ورشکستگی هاي هزینه
  .]19[دهند  نشان تمایل
  مالیات - 3- 4- 4 

 در. ندارد وجود هستند، شان مالیاتی ظرفیت از کمتر فعالیتی  داراي که اقتصادهایی در سیاستی بینی نزدیک
 مدت کوتاه انحراف هرگونه انتخاباتی ابزارهاي  کارآمدي طریق از توانند می عقالئی دهندگان رأي جوامع این
 اند رسیده خود مالیاتی ظرفیت هاي به محدودیت که کشورهایی  .]10[کنند  کنترل را عمومی هاي هزینه در

 از تعمداً دهندگان رأي کشورها این در زیرا؛ دهند  ادامه خود اقتصادي فعالیت و رشد به توانند نمی دیگر
 بلندمدت گذاري سرمایه در انحراف نیز  امر این نتیجه و؛ باشند بین نزدیک که خواست خواهند گذاران مشی خط

 گفت توان می بنابراین؛ شد  خواهد محدودیت دچار کارایی بگیرد، شکل بینی نزدیک که هنگامی. بود خواهد
 مالیاتی ظرفیت  هاي محدودیت به جامعه زیرا شد، خواهد مالیاتی بینی نزدیک به منجر درنهایت دولت رشد
  . ]22[رسید  خواهد خود

  کننده مصرف رفتار
 عمل بین نزدیک صورت به خود اقتصادي رفتارهاي در مردم دهد می نشان که دارد وجود فراوانی شواهد

 Ando and  توسط شده ارائه  زندگی چرخه مدل اساس بر. ]33[دارند  کمی توجه  آینده به و کنند می
Modigliani  )1963( ،مطلوبیت حداکثر تا دارند انداز پس و ها هزینه از ترکیبی به دستیابی در سعی  افراد 

 به دست است، مطلوبیت داراي آینده در ها آن براي که هایی هزینه  تأمین منظور به افراد. شود ایجاد ها آن براي
 بازنشستگی هنگام در مردم دهد می نشان  که دارد وجود فراوانی تجربی شواهد اما. زنند می انداز پس این

  ].33[ اند نبوده خود آینده فکر به هم چندان
 تأثیر تحت آینده براي کردن ذخیره منظور به واقعی بازنشستگان رفتار که کنند می اظهار رفتاري، اقتصاددانان

. است شده ها آن هاي برنامه ثبات با و مستمر اجراي و طراحی مانع که قرارگرفته   رفتاري  و روانی عوامل
است  اراده در ضعف و خودکنترلی فقدان از متأثر آینده براي انداز پس و ذخیره  عدم که کند می بیان ونتی

 و عقالنیت: دارد اشاره کنندگان مصرف رفتار عمر چرخه در رفتاري فرض پیش  و عادت دو به  ملبائور. ]33[
 فعلی وضعیت ارتباط وجود از کنندگان مصرف آگاهی میزان  بررسی به خصوص این در وي. بینی نزدیک
  ].33[    پردازد می آینده ذائقه با مصرف
. ]30[ گردد می بینی نزدیک گیري شکل سبب مدت کوتاه تقاضاهاي از مملو فضاي یک در عادت گیري شکل
 انتظار مورد عقالنیت رغم علی که شود می سبب، آنی مطلوبیت کردن حداکثر و حال زمان در مصرف بر تمرکز

 انتخاب. شود نظر صرف آن از خودآگاه، صورت به بینی نزدیک دلیل به، آینده مطلوبیت کردن حداکثر  در
  ].30[شود  تبدیل   اعتیاد یک به تواند می امر این و شود می افراد توسط مصرف افزایش  سبب بین نزدیک
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   اجتماعی پویا سیستم  - 5- 4

 و پنهان هاي الیه اهمیت نسبت همین به و رود می قطعیت عدم و پیچیدگی  سمت به ذاتاً اجتماعی واقعیت
 است چندالیه و پیچیده سیستم یک مثابه به کشور گذاري مشی خط چرخه ].3[ شود می بیشتر آن آشکار نیمه
 نگاه از غفلت. کند پیدا تنزل شدت به عملکردش شد خواهد سبب آن به ایستا  و خطی نگاه هرگونه که

   .است تأثیرگذار بینی نزدیک بیماري تشدید و بروز بر خطی تفکر بودن دارا و سیستمی 
  مسئله شناسایی - 1- 5- 4
) مشکل   هاي نشانه فقط نه( واقعی مسئله. است مسئله بیان گذاري، مشی خط چرخه در مرحله ترین مهم

 کمک مسئله فهم در زمان طی در آن گیري شکل چگونگی بررسی و مسئله یک تبارشناسی ؟]1[چیست 
 که دهد می نشان الگو این. شود می آشکار زمان در طول رفتاري الگوي یک صورت به  مسئله. کند می فراوانی
 یک که را مرجع الگوي یک باید. شود ظاهر آینده در است ممکن  چگونه و است آمده وجود به چگونه مسئله
 الگوهاي. کرد تعیین باشد، می زمان طی مسئله رفتار  دهنده نشان و است توصیفی هاي داده و نمودار سري
 تغییر. نمایند اصالح را حوادث مدت کوتاه  مداري پدیده جهانی دیدگاه گذاران مشی خط تا کنند می کمک مرجع

 هاي پدیده میان همبستگی نگاه بودن دارا. ]1[دهد  می تغییر را مسئله بررسی نحوه کامل طور به زمانی افق
 گیري شکل عامل دو کوچک، و معین  سیستم یک به پدیده یک بروز علل کردن محصور همچنین و موجود
 یک در موضعی طور به آنچه و است متناسب علت با به ندرت معلول  .باشند می مسئله شناسایی در بینی نزدیک

  قابل و کارساز سیستم نقاط سایر در اغلب افتد، می اتفاق) جاري عملیاتی نقطه به  نزدیک( سیستم از نقطه
. شود می ناشی گیري تصمیم در عامل چندین تعامل و تأثیر دلیل  به سیستم   بودن غیرخطی. نیست اجرا

. کنند پیدا سریع حل راه یک ها آن براي و کنند برطرف را آمده پیش مشکالت سرعت به دارند دوست ها انسان
 ها علت سایر به درنتیجه و شود می بسنده شود،  برخورد آن با که علتی اولین به مسئله یک علت بررسی در

 شوند می سبب مرزها. سزایی دارد تعیین مرز سیستم نیز در تبیین یک مسئله، تأثیر به]. 20[ شود نمی توجه
؛ شود غفلت اجزاء سایر با جزء آن ارتباط تبیین  از شوند همچنین موجب می اما یابد یشافزا حوزه یک در دقت

 نشأت مرزها از بیشتر هاي پیچیدگی  که گفت باید. کرد اجتناب محلی هاي سازي بهینه از باید بنابراین
 افق و کرده ترسیم سیستم آن دور که است مرزي ، سیستم علّی ساختار از گذار سیاست درك.  ]22[گیرند  می

  ].30[دارد  توجه آن به که است زمانی
  در شناخت آینده ناتوانی  - 2- 5- 4
 هاي گزینه شناخت آینده به منظور تحلیل در پویا، و سیستمی نگاه از برخورداري عدم اثرات از دیگر یکی
 دادن نشان براي زمانی افق. است سیاستی راهکار انتخاب و شده شناسایی   مسئله با مقابله منظور به رو پیش

. شود داده بسط گذشته زمان طول در کافی اندازه به باید آن  هاي نشانه توصیف و مسئله یک ایجاد چگونگی
 غیرمستقیم، و افتاده تأخیر به اثرات تا  یابد گسترش و بسط آینده در کافی میزان به بایستی همچنین
 که را زمانی هاي افق و  شمرده ناچیز را زمانی تأخیرهاي طول مردم اغلب. شود مشخص بالقوه هاي سیاست

 و زمان در معلول و علت، پویا پیچیده هاي سیستم مورد در اما کنند، می انتخاب هستند، مدت کوتاه خیلی
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 ها سیاست برابر در مقاومت به منجر ها تصمیم ناخواسته اثرهاي بیشتر. هستند هم از دور و متفاوت فضاي 

 مسئله نشانه یا و تصمیم نقطه از بیشتر دوري طوالنی و تأخیرهاي با بازخوردهایی دربرگیرنده  که شوند می
  ].30[ است

  
  روش پژوهش - 5
بینی و رسیدن به رویکرد جامع  هاي صورت گرفته در حوزه نزدیک منظور بررسی و تحلیل کیفی پژوهش به

ترین بیان عبارت است از چینش  بندي در ساده طبقه. شده است  بندي استفاده بینی، از روش طبقه تبیین نزدیک
: کند می ذکر را روش دو بندي، براي طبقه بیلی. ها با یکدیگر هاي آن ها مبتنی بر شباهت موجودیت

  ].23[است  شده اشاره  اختصار به زیر جدول در ها آن از یک هر هاي ویژگی به که ؛ 2بندي رده و 1شناسی گونه
  

  بندي شناسی ذیل طبقه بندي و گونه مقایسه دو روش رده -6جدول شماره 
  شناسی گونه  بندي رده  روش

  مفهومی  تجربی  رویکرد
  علوم اجتماعی  شناختی علوم زیست  کاربرد
  فرد هاي منحصربه گونه  سلسله مراتبی و تکاملی  نتایج

  قیاسی  استقرایی  راهبرد
  

 و دهی، مقایسه امکان نظم است که اطالعات بازیابی و ذخیره مترقی و پیچیده نظام شناسی، گونه
 در موجود تنوع و غناي محتوایی دادن دست از بدون را مورد مطالعه پدیده مختلف مصادیق بندي دسته
ارائه شده توسط بیلی،  طبق شیوه]. 23[است  نظریه هاي قالب ترین محبوب از یکی و کند می فراهم ها گونه

 بر بسط مبتنی که را فرآیند این .کرد ایجاد کاملی شناسی گونه توان می آل ایده هاي نمونه ویژگی اساس بر
 و یکدیگر در  آل ایده هاي گونه ویژگی و ابعاد ضرب با این فرآیند در .گویند تکثیر است، آل ایده نوع ابعاد

 .دارند میانی نام هاي گونه که یابیم می دیگري دست هاي گونه به ها، آن از مختلفی هاي انتخاب ترکیب
 با پدیده، ممکن هاي حالت همه عرضه با اما نیست آل کامل ایده گونه مانند هرچند میانی هاي گونه

بر همین اساس، در تحلیل کیفی ]. 17[است  گشا راه آن واقعیت تبیین و شناخت در قیاسی، رویکردي
  :بین، مراحل زیر انجام شده است رویکردهاي نزدیک

 بینی ها و رویکردهاي نزدیک مدلگردآوري . 1
 ها و رویکردها تحلیل محتواي مدل. 2
 شناسی گونه. 3
 ها با یکدیگر مقایسه گونه. 4

                                                        
١ - Typology 
٢ - Taxonomy 
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 از مدل هر. بود انسجام نخست، فاقد نگاه در آمد دست به گوناگون کتب و مقاالت از که مختلفی هاي مدل
 بنابراین،. بود حاکم ها مدل جمع بر آشفتگی و پراکندگی نوعی نگریست و می بینی نزدیک به اي زاویه

و  با هم ها آن روابط و آن دهنده تشکیل اجزاي عملکرد، مدیریت بهتر فهم نیل به که براي نمود می ضروري
تبیین  رویکردهاي از اي شناسی گونه و بندي دسته را ها آن موجود، هاي مدل تفاوت میان تفسیر نیز

 تحقیق این نظري سهم را آن توان می و نشد یافت ادبیات نظري در شیتال چنین. کرد عرضه بینی نزدیک
 پژوهشی خألهاي و ها ضعف ،ها قوت یافتن ها، مدل تک تک بررسی و نقد شناسی در این گونه. آورد شمار به
  .است سودمند و گشا راه بسیار جامع، مدلی به نیز دستیابی و

 تحلیل روش از منظور و بدین گرفت قرار کار دستور در ها مدل تحلیل تحقیق، فرآیند از دوم گام در
عناصر  از جامعی نسبتاً و کالن تصویر که شبکه مضامین عرضه بر عالوه مرحله این. شد استفاده مضمونی

 سوم، گام .ها مدل يبند طبقهو  شناسی گونه براي است يا مقدمه ،بردارد در را بینی تبیین نزدیک اصلی
 نظري يها ساخت مثابه  به ها از آن و مشخص محوري، مضامین ها، مدل تحلیل از پس. است شناسی گونه
  .شود یم استفاده ها گونه جدول يبند صورت براي

  
  3شکل شماره 

  
 بینی سیاستی شبکه مفاهیم نزدیک - 1- 5

در بررسی است که در ادامه   بینی سیاستی از طریق رویکردهاي متعددي قابل گونه که بیان شد، نزدیک همان
  :شده است قالب شبکه مضامین به شرح ذیل ارائه 

  
  
  
  

گام اول

جستجوي اطالعاتی در بانک هاي 
اطالعاتی با کلید واژه نزدیک بینی

مطاللعه کتب و مقاالت 
پاالیش مدل هاو ترسیم جدول 

توصیی

گام دوم

استخراج مفاهیم پایه
ترسیم شبکه مضمومنی

گام سوم

ساخت جدول گونها
مقایسه گونه ها با یکدیگر و شناسایی 

گونه ایده آل
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  7جدول شماره 

  ابعاد  مفاهیم  رویکرد  ردیف
1  

  مدیریتی

  عقالنیت •  یادگیري سازمانی
  ارزش زمان •

  رویکرد کنترلی •  روابط بین فردي  2
  فرهنگ •

  گیري محدودیت در تصمیم  3
  وکار تعریف کسب •
  ریزي افق برنامه •
  اهداف •

4  

  سیاسی

 فقدان ابزار کنترلی •  دهنده رأيرفتار 
  رفتار نادرست انتخاباتی •

  رفتار دولت  5

 بین دهندگان نزدیک رأي •
  یابی خطا در مسئله •
  عدم ثبات زمان •
  چرخش دولت •
  تالش براي پیروزي در انتخابات •
  ها پافشاري بر سیاست •
  نگر کننده آینده فقدان نظام ارزیابی •
  نظام انتخاباتی •

6  
  ساختار اجتماعی

  مسیروابستگی 
  اتالف منابع •
  توزیع قدرت سیاسی •
  عدم توجه به عدالت بین نسلی •

  ملت -تغییر رابطه دولت •  فهم متفاوت از دولت  7
  تغییر منابع مالی دولت •

8  

  اقتصادي

  گیري طبقات اجتماعی خاص شکل •  هزینه دولت
  تقویت استقالل سیاسی •

  اعتیاد به مصرف •  کننده رفتار مصرف  9
  مطلوبیت زمان حال •  نهادهاي مالی  10

  گذاري زودبازده سرمایه •

  گیري ظرفیت مالیات  11
  کاهش پاسخگویی دولت •
  استفاده از منابع عمومی •
  ها به آینده انتقال هزینه •

12  

  سیستم اجتماعی

 شناسایی مسئله
  

 نگاه همبستگی بین عوامل •
  تعیین مرز سیستم •

 ناتوانی در شناخت آینده  13
  

 پویایی •
  غیرخطی بودن •
  تاریخی وابستگی •
  دهی خودسامان •
  نامعلوم •
  مشخصه توازن •
  بازخورد دوطرفه •
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اما در یک نگاه کلی و  اند؛ گذاري در ارتباط مشی با بخشی از چرخه خطآمده، هر یک  دست   مفاهیم و ابعاد به

 توان این ابعاد را در قالب هاي اجتماعی، می گذاري با سایر مؤلفه مشی با در نظر گرفتن تعامالت چرخه خط
ها  مشی عنوان محور اصلی تدوین خط گذاران به مشی شود خط طور که مشاهده می همان. شکل نشان داد

نفع و همچنین لزوم  هاي ذي تأثیرپذیري از نهاد سیاسی و گروه. اي با سایر ارکان جامعه دارند تعامل گسترده
تنهایی مورد  گذاري را به  مشی شود نتوان چرخه خط نفعان سبب می توجه به مسائل جامعه و انتظارات ذي
بایست در یک  هاي این عرصه می از آفتعنوان یکی  بینی سیاستی به بررسی قرار داد و درنتیجه تبیین نزدیک

  .یابی شود نگاه فرابخشی و با در نظر گرفتن تمامی عوامل، بررسی و ریشه

  4شکل شماره 
نفع  هاي ذي هاي خاص خود از جذابیت باالیی براي دولت و گروه صنعت خودرو به دلیل دارا بودن ویژگی

  .هاي این صنعت بسیار حائز اهمیت است به سیاست دهی رو نقش این دو نهاد در جهت برخوردار است و ازاین
  بینی رویکردهاي تبیین نزدیک تحلیل - 2- 5

و اقتصاد، بیشترین توجه را به ) در سطح سازمان(دهد که دو حوزه مدیریت  بررسی پیشینه تحقیقات نشان می
. دقت مورد بررسی قرار گرفت هاي مطرح در این دو بخش به اند و درنتیجه نظریه این مقوله داشته

شرایط علّی و . گیرد هاي دیگري نیز تحت تأثیر قرار می گیري و اتخاذ سیاست توسط عامل تصمیم

 خط مشی
 ذي نفع گروههاي

 ساختارهاي اجتماعی

 دولت

 جامعه

 چالش ها و مسائل

 افق زمانی

تعامالت بخشی
 

 نظام ارزشی

نظام ارزشی
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هاي جوامع، همواره تمامی اقدامات را تحت تأثیر قرار  ري کنشگی عنوان بستر شکل ساختارهاي اجتماعی به

در این تحقیق سعی گردید . شود ها نمی دهند اما در بسیاري از مواقع به دلیل نامشهود بودن، توجهی به آن می
عنوان  نهاد اقتصاد به. بینی سیاستی مورد بررسی قرار گیرد گیري نزدیک ساختارهاي اجتماعی مؤثر در شکل

هاي کالن جامعه را در مواجهه با  دهنده چارچوب هر اجتماعی تصمیمات و سیاست هاي شکل از مؤلفه یکی
بینی سیاستی بررسی  گیري نزدیک دهد و بنابراین اثر این عامل نیز بر بروز و شکل آینده تحت تأثیر قرار می

  .گردید

  
  5شکل شماره 

  
شناسایی مسئله و تعیین دستور . ي اثرگذار هستندگذار مشی هر یک از عوامل فوق بر بخشی از چرخه خط

البته پیچیدگی محیطی و وجود فاصله زیاد . هاي سیاسی و ساختار اجتماعی باشد تواند مؤثر از نگاه جلسه می
توانند بر  ها چگونه می مخاطبان سیاست. تأثیر نخواهد بود میان علت و معلول نیز بر این موضوع بی

تنظیم . ت کنند؟ این مسئله تا حد زیادي مؤثر از ساختار نهاد سیاسی کشور استشده نظار هاي وضع سیاست
تواند  هاي مدیریتی بر این موضوع تأثیر دارد و می گیرد و نگاه ها صورت می مشی از طریق سازمان خط

 در جدول زیر سعی شده است ارتباط میان هر یک. بینی سیاستی را فراهم کند گیري نزدیک هاي شکل زمینه
  .گذاري تبیین گردد مشی گانه و چرخه خط هاي شش از این حوزه

  
  
  

عوامل موثر بر 
نزدیک بینی 

سیاستی

مدیریتی

قتصاديا

ساختارهاي سیاسی
اجتماعی

ویژگی 
سیستم
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  8جدول شماره 

  مشی هاي مطالعاتی بر مراحل خط بررسی تأثیر هر یک از حوزه
  سیستم اجتماعی  اقتصادي  ساختار اجتماعی  سیاسی  مدیریتی  

        -  -  توجه به آینده
    -      -  مشی منابع خط

  -  -  -      مشی مخاطبان خط
    -    -   گذران سیاست
        -   یابی مسئله

    -    -    گذار مشی هاي خط سازمان
  

هاي  گانه تنها به بخشی از مؤلفه شود، هر یک از رویکردهاي پنج طور که در جدول فوق مشاهده می همان
به سطح تحلیل خود که رویکرد مدیریتی، با توجه . اند بینی تأثیر دارند، توجه نموده اي که بر نزدیک گانه شش

هاي این حوزه  پردازد و درنتیجه آسیب مشی می گیري خط باشد، عمدتاً به فرآیند و چگونگی شکل سازمان می
بینی  شده در ذیل عوامل سیاسی مؤثر بر بروز نزدیک در بررسی مطالب ارائه . را مدنظر قرار داده است

  :سیاستی، دو عامل مورد تأکید قرار گرفته است
 ه مردم و دولترابط  
 استقالل مالی دولت  

 کاالهان بیان. کند خوبی این مسئله را تبیین می به) 2006(شده از سوي کاالهان  رسد الگوي ارائه به نظر می
دولتی،  مدیریت هاي پاردایم دولتمردان طی و بین شهروندان رفتاري الگوهاي و روابط ،ها نقش که کند می

 :باشد می زیر حاالت صورت به که است داشته متمایزي تغییرات
 1گذار قانون  /حاکم عنوان به دولتمردان -تابع/ موضوع عنوان به شهروند. 1
 2مجري عنوان به دولتمردان -دهنده رأي عنوان به شهروند. 2
 3خبره عنوان به دولتمردان -رجوع ارباب عنوان به شهروند. 3
  4اي حرفه /کارآفرین عنوان به دولتمردان -مشتري عنوان به شهروند. 4
 5عمومی خدمتگزار عنوان به دولتمردان -شهروند عنوان به شهروند. 5
  6کارمند عنوان به دولتمردان -کارفرما  /مالک عنوان به شهروند. 6

. کند خوبی نحوه تعامل دولت و ملت را با یکدیگر تبیین می شده از سوي کاالهان به گانه مطرح حاالت شش
دهد که رابطه مورد نظر اغلب این  بینی نشان می شده در رویکرد سیاسی به نزدیک  بررسی نظریات مطرح

                                                        
١ - citizen as subject- administrator as ruler 
٢ - citizen as voter- administrator as implementer 
٣ - citizen as client- administrator as expert 
٤ - citizen as customer- administrator as professional/entrepreneur 
٥ - citizen as citizen- administrator as public servant 
٦ - citizen as owner -administrator as employee 
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رو به رفتارهاي  ازاین. مجري، بوده است عنوان به دولتمردان  -دهنده رأي عنوان به پژوهشگران، رابطه شهروند

خوبی   به در بستر این رابطه. شده است دهندگان و چگونگی جلب این آرا توسط سیاسیون پرداخته  رأي
نحوه ارتباط سیاسیون با مردم به دلیل نیاز . توان دو مفهوم مورد تأکید این رویکرد را مورد تحلیل قرار داد می

بنابراین، نگاه  شود؛ ها به منابع مالی است و در صورت رفع این نیاز قوام این رابطه دچار تزلزل می مالی دولت
بینی سیاستی محسوب  پردازان سیاسی، علت اصلی بروز نزدیک نظریهعنوان مجري از سوي  به دولت به

دهندگان حرکت  گذاري جامعه در راستاي تأمین نیازهاي رأي مشی هاي دولت و نظام خط شود و سیاست می
  .خواهد کرد

. رسد پذیرش این نوع رابطه دولت و ملت موجب نوعی تغییر در نقش و کارکرد دولت شده است به نظر می
برداري از منابع متعارف از قبیل مالیات براي  ش تعهدات متعدد از سوي دولت سبب شده امکان بهرهپذیر
شود  دهندگان، تالش فراوانی می ها به رضایت رأي از سویی به دلیل وابستگی مقبولیت آن. ها دشوار باشد آن

نتیجه نوعی تغییر در منابع مالی  در. عنوان صاحبان اصلی دولت پرهیز شود تا از بروز فشار بیشتر بر مردم به
  .شود که همین مسئله موجب تغییر در سه حوزه ذیل خواهد شد دولت مشاهده می

  9جدول شماره 
  رویکرد اقتصادي -بینی تحلیل رویکردهاي تبیین نزدیک

  هاي دولت هزینه
  گیري ظرفیت مالیات
 نهادهاي مالی
  کننده رفتار مصرف

عنوان محورهاي  گذار، به مشی هاي خط یابی و توجه به سازمان نیز مسئلهدر رویکرد ساختارهاي اجتماعی 
عنوان عضوي از  گذار به در این رویکرد سعی شده است میزان تأثیرپذیري سیاست. شده است اصلی، شناخته 

ی، فرساي دنیاي واقع هاي طاقت افراد در رویارویی با پیچیدگی. جامعه از ساختارهاي اجتماعی نشان داده شود
هاي  ها، قواعد علمی و مدل هاي متداول، عادت هاي شناختی محدود، مجبور به روش فشار زمان و توانایی

  .گیري هستند ذهنی ساده براي تصمیم

  
  6شکل شماره 

پدیده هاي 
واقعی

مدل هاي 
ذهنی

تصمیم 
گیري

ساختار و 
قوانین



 137    بینی سیاستی در صنعت خودرو تحلیل کیفی رویکردهاي تبیین نزدیک

 
در نگاه . بینی بپردازد رویکرد پویایی سیستم سعی کرده است از طریق مفهوم پیچیدگی به تبیین نزدیک

ها با یکدیگر و همچنین محصور کردن  رویکرد، عدم توجه به روابط متعدد و غیرخطی پدیدهپردازان این  نظریه
  .بینی سیاستی خواهد شد این روابط در افق زمانی حال، سبب بروز نزدیک

  
  7شکل شماره 

  گیري بحث و نتیجه - 6
رغم  علیهاي صنعت خودرو موضوع مهمی است که سبب شده این صنعت  بینی در سیاست پدیده نزدیک

در این پژوهش سعی گردید با تبیین این پدیده . ها و معضالت فراوانی باشد اش، دچار چالش جایگاه راهبردي
هاي آن دست پیدا  گانه مدیریتی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و سیستم پویا به مؤلفه از طریق رویکردهاي پنج

باشند، هر کدام به  استگاه مختص به خود میاز آنجا که این رویکردها هر یک مبتنی بر مبانی و خ. کرد
در تحلیل این رویکردها تالش شد از طریق روش تحلیل کیفی، مفاهیم . اند بخشی از این مفهوم پرداخته

ها ترسیم گردد و در ادامه به نواقص و  مورد تأکید هر یک از رویکردها احصاء شده و روابط میان آن
بینی را معلول  توان گفت در یک نگاه طیفی برخی نزدیک ع میدرمجمو. ها پرداخته شد کمبودهاي آن

گذاران قائل هستند و اصالح آن را منوط  مشی کنند، کمترین نقش را براي خط ساختارهاي اجتماعی تلقی می
گذار به آینده و محیط و  که در سر دیگر طیف، نوع نگاه سیاست دانند؛ درحالی به تغییر شرایط اجتماعی می

تواند فهم  رسد نوعی رویکرد تجمیعی می لیل آن، علت اصلی دانسته شده که به نظر میچگونگی تح
تواند  نگري، راهکاري است که می توسعه نگاه بلندمدت و پرهیز از بخشی. تري از این موضوع ارائه کند عمیق

ه رفع هاي فعلی برهاند و این مهم از رهگذر شناخت و درنتیج صنعت خودرو را از بسیاري از چالش
گانه مورد توجه قرار نگرفته است،  رسد در رویکردهاي پنج آنچه به نظر می. بینی قابل تحقق خواهد بود نزدیک

  :دو عامل زیر است
 گذار مشی هاي شخصیتی خط ویژگی  
 هاي صنعت ویژگی  

یر گذار تأث مشی توان یک فرآیند کیفی دانست و در این مسیر، خط مشی را می رسد تدوین خط به نظر می
پذیري و سن  نوع نگاه به آینده، میزان ریسک. ها و ارائه راهکارهاي پیشنهادي دارد سزایی در تلفیق داده به

هاي  صنعت نیز داراي ویژگی. هاي سیاستی دارند انکاري بر بسته وي از جمله عواملی هستند که تأثیر غیرقابل
هاي نظارتی،  نوع مکانیسم. پذیرد تأثیر میها  بینی از آن باشد که بروز پدیده نزدیک مختص به خود می

بینی را در  توانند احتمال بروز نزدیک هاي پیدا و پنهان، وابستگی به مسیر و مواردي از این قبیل می منفعت

عوامل سیستمی شکل 
دهنده نزدیک بینی

شناسایی مسئله

ناتوانی در شناخت آینده
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گذاري صنعت خودرو در  مشی امید است با فهم کامل و جامع این پدیده، خط. یک صنعت خاص افزایش دهند

  . مسیر کارآمدتري حرکت نماید
  بینی در صنعت خودرو راهکارهاي مقابله با نزدیک

هاي پیش روي متولیان صنعت خودرو، وابستگی به مسیر باالیی  عنوان یکی از چالش بینی سیاستی به نزدیک
فهم اشتباه از مسئله اصلی صنعت خودرو در کنار راهکارهاي مبتنی بر . براي این صنعت ایجاد کرده است

صنعت . هاي این صنعت بسیار مشکل گردد اند تا خروج از ریل ناکامی دست هم داده به دادگی دست سطح روي
عنوان نهاد  دولت به: گانه است بینی سیاستی خود نیازمند ایجاد یک رابطه سه خودرو براي غلبه بر نزدیک

هادهاي تمامی این تعامالت از طریق ن. و متقاضیان) دانشی -فنی(کنندگان  گذار، عرضه مشی نظارتی و خط
عنوان پیشران این صنعت سبب  گذاري بازار به بینی در هدف پرهیز از نزدیک. مالی صورت خواهد پذیرفت

هاي دانشی و فنی از منظر اقتصادي نیز داراي مطلوبیت باشد و درنتیجه امکان رقابت براي  خواهد شد ایده
ابزار سیاستگذاري و نظارت، توافقی ملی  دولت هم از طریق دو. ها در مواجهه با رقباي خارجی فراهم باشد آن

ایجاد خواهد کرد تا صنعت خودرو بر پایه معیارهاي بلندمدت، طراحی و مستقر شود و منافع آن در قالب 
تنها در سایه . ها وجود نداشته باشد مدت بررسی نشود تا امکان انتقال چالش به سایر حوزه هاي کوتاه دوره

نتظار داشت همکاري صنعت خودرو و مراکز علمی و دانشگاهی در توان ا چنین حرکتی است که می
از پیش  هاي تحقیق و توسعه تولید، بیش  ورترین شکل، بروز و ظهور پیدا کند و در نتیجه با کاهش هزینه بهره

  .صرفه باشد به مقرون

  
  8شکل شماره 

  
بینی در  را در جهت مقابله با نزدیک توان موارد زیر آمده است، می دست  با توجه به آنچه در این تحقیق به 

  :گانه فوق پیشنهاد کرد صنعت خودرو و ایجاد مطلوب روابط سه
  هاي ساختاري و فرهنگی منظور غلبه بر محدودیت افزایش میزان خودآگاهی مدیران صنعت خودرو به 
 ها نسلی و تالش در جهت حفظ آن به منابع بین گذاران صنعت خودرو مشی توجه خط  
  تر دولت در نظارت و ارزیابی صنعت خودرو نقش پررنگایفاي  

عرضه 
کنندگان

متقاضیان

ر بستر د
نهادهاي 

مالی
حاکمیت
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 ها مشی دهی به خط منظور جهت تالش براي جلوگیري از فساد اداري به  
 منظور نیل به مسیرهاي بلندمدت هاي زودبازده و ایجاد مکانیسم بازدارنده به کنترل حوزه  
 منظور دستیابی به منابع عمومی پرهیز از اقتصاد رانتیر به 
 یط رقابتی در صنعت خودروایجاد شرا 
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