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ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎﺭ
تعيين مﺒاني ،اركان ،ﭼارﭼوﺏ و مسير پيشرفت كشور در نﻈام مقدﺱ جمهوري اسالمي ايران
بايد با مشاركت گسترده و حﻀور همه جانﺒه دانشمﻨدان ،محققان ،نﺨﺒگان دانشگاهي و حوﺯوي
و جوانان اين مرﺯ و بوم ﺻورﺕ گيرد .به گواه تاريﺦ و تﺠارﺏ گﺬشــته ،پيشــرفتي همه جانﺒه و
پايدار خواهد بود كه مﺒاني اسالمي و اﻗتﻀاﺋاﺕ ايراني در آن توامان مورد توجه باشد.
ايﻨﻚ مركز الگوي اسالمي ايراني پيشرفت در آستانه اتمام سه سال تالﺵهاي علمي ،تﺨﺼﺼي
و فﮑري درباره پيشــرفت اســالمي ايراني ،برگزاري نشســتهاي علمي و تﺨﺼﺼي ،تاســيﺲ
انديشــﻜدههاي مركز ،انتشار ﺻدها مقالﺔ ارﺯشــمﻨد و تهيه نقشه راه تدوين الگو و انﺠام برخي
اﺯ مراحﻞ آن ،در نﻈر دارد با هدﻑ توليد دانﺶ و گســترﺵ و تعميق ادبياﺕ موﺿوعي در حوﺯه
الگوي اسالمي ايراني پيشرفت ،آثاري را به ﺻورﺕ تﻚنگاشتهاي علمي فاخر مﻨتشر نمايد .تﻚ
نگاشت نوشتاري تﺨﺼﺼي و نيمه مﺒسوﻁ است كه توسﻂ يﻚ پﮋوهشگر خﺒره در يﻚ موﺿوﻉ
خاﺹ نگاشته ميشود .تﻚنگاشت اﺯ نﻈر حﺠﻢ و محتوا حد فاﺻﻞ مقاله و كتاﺏ است و نويسﻨده
با پرداﺯﺵ و تحليﻞ يافتهها و مﻄالعاﺕ تﺨﺼﺼي پيشين و افزودن يافتههاي پﮋوهشي جديد خود
و تحليﻞ جامﻊ و مﻨسﺠﻢ آنها افقهاي تاﺯهاي را در ﺯميﻨه مورد بررسي ميگشايد.
سلســله تﻚنگاشتهاي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت كه در مﺠلداﺕ مﺨتلﻒ مﻨتشر ميشوند،
حاﺻﻞ تالﺵ جمعي اﺯ اســتادان ،انديشــمﻨدان و محققان دانشگاهي و حوﺯوي است كه مراحﻞ
مﺨتلﻒ نگارﺵ ،ارﺯيابي ،ويراســتاري ،تدوين و انتشــار را با نﻈارﺕ متﺨﺼﺼان و اهﻞ فن گﺬرانده
است و در اختيار ﺻاحﺐنﻈران ﻗرار ميگيرد .در پايان اﺯ مساعدﺕها و تالﺵهاي ارﺯنده نويسﻨدگان
تﻚنگاشــتها و داوران و مراكز مﺨتلﻒ علمي و پﮋوهشــي كه ما را در تهيه ،تدوين و انتشار اين
سلســله ياري رساندند ،تقدير و تشﻜر ميشود .اميد است اين محتواي علمي بتواند افقهاي نو و
روشﻨي را در پيﺶ ﭼشﻢ متﺨﺼﺼان دانشگاهي و حوﺯوي بگشايد و هر روﺯ در ﻃي مسير تدوين
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و تحقق الگوي اسالمي ايراني پيشرفت گامهاي بلﻨدتر و استوارتري برداشته شود.
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مقدمه
ارزشیابی عملکرد سازمانی و نهادی ،از جمله فراگردهای نسبتاً مغفول در سیستمهای اداری
کشورهاس��ت؛ فراگردی که نقش بسیار مهمی در کامیابی جوامع و موفقیت آنها در مسیر
پیش��رفت و توس��عه دارد؛ در واقع برای نیل به اهداف کالن اجتماعی ،استفاده از مدارهای
کمی ،بر گزارشگری میزان پیش��رفت یا
بازخ��ور اصالحی ضرورت دارد .مدارهای بازخور ّ
انحراف از اهداف تأکید دارند؛ در حالی که مدارهای بازخور کیفی ،بر چگونگی و نحوه نیل به
اهداف داللت داشته ،کیفیت نیل به اهداف را در کانون توجه قرار میدهند.
ارزشیابی ،امری مهم برای رصد مراتب پیشرفت است که اطالعات متراکمی را درباره عملکرد
سیستم مورد بررسی ،مدنظر قرار میدهد.
ب��رای موفقی��ت در تحقق چش��مانداز ملی ،تعیین مس��ئولیت هر یک از اف��راد ،گروهها و
سازمانهای درگیر و متولی ،در قالب یک سیستم تقسیم کار ملی ضرورت دارد؛ ضمن اینکه
سیستم ارزشیابی معطوف به چشمانداز ،ممکن است ساحت عملکرد رسمی یا غیررسمی
داشته باشد.
در سیستم ارزشیابی رسمی و قانونی ،متولیان رسمی ارزشیابی باید براساس قانون و در پرتو
مناسبات قانونی به ارزشیابی دورهای و نوبهای مبادرت نمایند .در این سیستم شایسته است
که عالوه بر افراد و گروهها و سازمان ها ،عملکرد قوای سهگانه نیز مورد ارزشیابی قرار گیرد.
در سیس��تم ارزشیابی غیررسمی و مردمی ،آرا و قضاوت های مردم مدنظر قرار می گیرد و
به آرا و عامه مردم و س��ازمان های مردم نهاد ،رس��انه ها ،اصناف و اتحادیه ها ،انجمن های
حرفهای ،انجمن های علمی ،و خبرگان مستقل مراجعه می شود تا عملکرد کلی دستگاه ها
و نهادهای عمومی ،ارزشیابی گردد .برای نیل به یک سیستم ارزشیابی پویا و انعطافپذیر،
در نظر گرفتن چالش ها و موانع ارزشیابی صحیح ،مقدمهای ضروری و اجتنابناپذیر است؛ 7
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به ویژه پرداختن به توسعه فرهنگ صراحت لهجه اداری ،بهبود رویههای قضایی و رویه های
اعاده حیثیت ،اصالح آهنگ حکمرانی ،تصریح به مسئولیت های هر دوره اجرایی ،مالحظه
داد و س��تدهای ظاهرا ً مشروع اداری ،فقدان ظرفیت و سازوکار منع خطا و برخوردارسازی
سیستم از قدرت الزامآور شد ،بسیار حائز اهمیت است.
ضمن اینکه برای نیل به یک سیستم سالم و فراگیر ارزشیابی عملکرد در تراز الگوی پیشرفت
جمهوری اس�لامی ایران ،باید به مدلس��ازی شایسته و بایسته پرداخت و از طریق شالوده
شکنی ،سیستم شکنی ،بازپردازی سیستم و طراحی سامانه مناسب ،ضمن تفکیک سلسله
مراتبی تعهدات چشمانداز ،برای هر برنامه یا حتی ریز برنامه ،یک متولی مسئول معین گردد
و یک واحد ارزشیاب جدی و قاطع گمارده شود؛ به طوری که امکان اصالح مستمر عملکرد
در تراز و معطوف به چشمانداز کشور فراهم آید.
این تکنگاشت حاصل بهرهمندی نویسنده از مشاوره و اظهارنظرهای استادان و دانشجویان
متعددی است که از میان آنها ،همکاری آقای رضا آقاجانی و خانمها زینب خوش مشربان،
وحیده مقصودلو و هاشم سوداگر ،در پیگیری و مطالعه نسخه چاپ نشده اثر بسیار درخور
قدردانی است.
همچنین از استادان گرامی جناب آقای دکتر سیدمهدی الوانی و دکتر سیدمجتبی امامی به
لحاظ راهنمایی و معرفی آثار مفید و سودمند تشکر میشود.
غررالحکم و درراکلم

از نفوس خودتان از حيث عملکردشان حساب بکشید و آنچه را برآنها واجب است مطالبه
کنید و از آنها بخواهید که از سرای نابودی خود ،برای سرای باقی توشه برگیرند (ر.ک.
ترجمه انصاری ،ج.)385 ،1
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