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ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎﺭ
تعیین مﺒانی ،اركان ،ﭼارﭼوﺏ و مسیر پیشرفت كشور در نﻈام مقدﺱ جمهوري اسالمی ايران
بايد با مشاركت گسترده و حضور همه جانﺒه دانشمﻨدان ،محققان ،نﺨﺒگان دانشگاهی و حوﺯوي
و جوانان اين مرﺯ و بوم صورت گیرد .به گواه تاريﺦ و تﺠارﺏ گﺬشــته ،پیشــرفتی همه جانﺒه و
پايدار خواهد بود كه مﺒانی اسالمی و اﻗتضاﺋات ايرانی در آن توامان مورد توجه باشد.
ايﻨﻚ مركز الگوي اسالمی ايرانی پیشرفت در آستانه اتمام سه سال تالﺵهاي علمی ،تﺨﺼﺼی
و فﮑري درباره پیشــرفت اســالمی ايرانی ،برگزاري نشســتهاي علمی و تﺨﺼﺼی ،تاســیﺲ
انديشــﻜدههاي مركز ،انتشار صدها مقالﺔ ارﺯشــمﻨد و تهیه نقشه راه تدوين الگو و انﺠام برخی
اﺯ مراحﻞ آن ،در نﻈر دارد با هدﻑ تولید دانﺶ و گســترﺵ و تعمیق ادبیات موﺿوعی در حوﺯه
الگوي اســالمی ايرانی پیشــرفت ،آثاري را به صورت تﻚ نگاشتهاي علمی فاخر مﻨتشر نمايد.
تﻚ نگاشــت نوشــتاري تﺨﺼﺼی و نیمه مﺒسوﻁ است كه توســﻂ يﻚ پﮋوهشگر خﺒره در يﻚ
موﺿوع خاﺹ نگاشته میشود .تﻚ نگاشت اﺯ نﻈر حﺠﻢ و محتوا حد فاصﻞ مقاله و كتاﺏ است
و نويسﻨده با پرداﺯﺵ و تحلیﻞ يافتهها و مﻄالعات تﺨﺼﺼی پیشین و افزودن يافتههاي پﮋوهشی
جديد خود و تحلیﻞ جامﻊ و مﻨسﺠﻢ آنها افقهاي تاﺯهاي را در ﺯمیﻨه مورد بررسی میگشايد.
سلسله تﻚ نگاشتهاي الگوي اسالمی ايرانی پیشرفت كه در مﺠلدات مﺨتلﻒ مﻨتشر میشوند،
حاصﻞ تالﺵ جمعی اﺯ اســتادان ،انديشــمﻨدان و محققان دانشگاهی و حوﺯوي است كه مراحﻞ
مﺨتلﻒ نگارﺵ ،ارﺯيابی ،ويراســتاري ،تدوين و انتشــار را با نﻈارت متﺨﺼﺼان و اهﻞ فن گﺬرانده
است و در اختیار صاحﺐنﻈران ﻗرار میگیرد .در پايان اﺯ مساعدتها و تالﺵهاي ارﺯنده نويسﻨدگان
تﻚ نگاشــتها و داوران و مراكز مﺨتلﻒ علمی و پﮋوهشــی كه ما را در تهیه ،تدوين و انتشار اين
سلسله ياري رساندند ،تقدير و تشﻜر میشود .امید است اين محتواي علمی بتواند افق هاي نو و
روشﻨی را در پیﺶ ﭼشﻢ متﺨﺼﺼان دانشگاهی و حوﺯوي بگشايد و هر روﺯ در ﻃی مسیر تدوين و
3
تحقق الگوي اسالمی ايرانی پیشرفت گام هاي بلﻨدتر و استوارتري برداشته شود.
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چکيده
يکي از حوزه هاي مطالعاتي و پژوهش��ي ناظر بر ادبيات علوم اجتماعی-انسانی و یکی از
س��واالت اولی و مهم انسان ،مس��اله اندازه و مقدار (اعم از کیل ،وزن و  )...و ابزار سنجش
کمی و چه کیفی ،ارتباطی با محیط
آنها بوده است .انسان بدون ارزیابی و اندازهگیری ،چه ّ
پیرامونی خود و تغییرات و تحوالت و پویایی های آن برقرار نمی کند .برنامه ریزی جهت
حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب ،هم منوط به مقوله اندازهگیری ،ارزشیابی و ارزیابی
است .بنحوی که هرگونه اشتباه در دادهها و آمارها ،نتیجه ای جز خطا در تصمیم و اشتباه
در طراحی و اجرای برنامههای عمل به همراه نخواهد داشت .از اینرو ،هرکدام از مسالهها
و مولفههایی که در باب الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت و اصول آن را که در نظر بگیریم،
کمی و کیفی را از اهميت بااليي
مقوله اندازهگیری و طراحی سنجه های ساده یا ترکیبی ّ
بايد دانست .در اغلب علوم اجتماعی ،به ویژه دانش اقتصاد با همراهی علم آمار ،شاخص
س��ازي و اندازهگيريهاي کمي و کيفي از مهمترين و س��ختترين حوزههاي توليد علم
محسوب ميشوند .با اینحال طراحي شاخص در علوم اجتماعی-انسانی يکي از حوزههاي
عقب مانده و ضعيف است .سالهاست در اغلب مراکز علمي و حوزه هاي سياستگذاري و
اجرايي کشورهاي درحال توسعه مثل ايران ،فعالیت علمی در باب سنجش و اندازهگیری
بقدر کافی و وافی انجام نمی پذیرد .در حسابداریهای زیستمحیطی ،حسابداریهای ملی
سبز ،حسابداریهای اجتماعی ،شاخصهای ترکیبی ،سنجههای نابرابری ،و غیره وضعیت
بس��یار اسفناک است .این نکته زمانی آش��کارتر میشود که توجه کنیم که شاخصهای
اقتص��ادی ،صرفاً برای اندازهگیری و به عنوان عناصر منفعل ،در اقتصاد نمود ندارند؛ بلکه
ال فعال داشته و به عنوان ابزار حکمراني عم ً
کارکردی کام ً
ال بسیاری از رفتارهای اقتصادی
مردم و دولتها را جهتدهی میکنند .در این تکنگاشت ،سعی شد تا با معرفی گستره 5
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بحث در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و تالقی آن با ادبیات اندازهشناسی ،به توصیف و
تحلیل نقشه راه مقوله س��نجش و اندازهگیری و سامانههای حسابداری مربوطه ،و حوزه
کاربردی هر یک از آنها پرداخته و با معرفی اجمالی از مقوله اندازهگیری و س��امانه های
کمی و کیفی ،به
حس��ابداری ،و مرور ادبیات موجود در بحث شاخصسازی شاخصهای ّ
معرفی دو نمونه عملی پرداخته شده است.
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