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  علمي در حريم دانش اداره و حكمرانيهاي  ماهيت افزونه
، هـا  اند و در ميان ايـن مجلـه   اشتهگذثير شگرفي أتي گوناگون ها بر توسعه دانش در عرصه ،هاي علمي و پژوهشي مجله 

در هدايت استعدادهاي علمـي و بـا در    ها نقش اين مجلهاي دارند؛ به ويژه با توجه به  جايگاه ويژه ،ي علوم انسانيها مجله
، اكنـون  پـذير نيسـت   امكـان  علوم انسانيمفروضات و دعاوي  آزمايش و ارزشيابي بسياري ازكه موضوع  اينفتن نظر گر

ي هـا  تا بتواننـد ظرفيـت  شود بازنگري  رت تر و جامع عميق ،تر دقيقبايد  ،ها مجلهاين روند فعاليت رسد كه  چنين به نظر مي
  .كنندي بهتري رهنمون ها علمي كشور را به راه

برآنند كه بهترين دستاوردهاي پژوهشـي پژوهشـگران را منتشـر     ،ي علمي و پژوهشي معتبرها مجلههاست كه  سال
ديـد، طراحـي   ج اي ايدهبر معرفي  كه هايي هستند ههاي پژوهشي، مقال و گزارش ها ترين مقاله د و در اين ميان، جذابنساز
  .داللت دارند ،ي قديميها و نظريه ها و روش ها جديد يا بسط ايده اي نظريهپردازش  جديد، يروش

، مـواردي  موجود از ميان دستاوردهاي علمي و در اين رويكرد، است »دستاوردهاي علمي سودمند«مقصود ما انتشار 
آشـوبند تـا بـه پاسـخي      ميي نظري رشته علمي را برها بنيان بنيادين، يپرسشدر پاسخ به «شوند كه يا  سودمند تلقي مي
كاري  نمايند تا به راه اجتماعي، ابزارها و فنون موجود را بازپردازي مي ي از نيازهاينيازدر پاسخ به «يا  »جديد دست يابند

دي رصـد  بر همين اساس است كه دانـش را در دو عرصـه بنيـادين و كـاربر     .»شوندل ئبرتر براي رفع مشكالت مردم نا
   .نماييم مي

دهـد و   بنيـادين پاسـخ مـي    يپرسشاي كه به  هيسو: شود ميارزيابي در دو سويه  ،اثر پژوهشي هركارآمدي  ،بنابراين
  .نمايد كار ارائه مي كند و براي آن راه يابي مي مشكل اجتماعي را ريشه يامانع ي كه ا سويه

 آيد و بر اين مهم به ميان مي »چگونگي«و  »چرايي«، »چيستي«ن از سخ ،دو سويه بسيار مهم كه در پاسخ به آنها
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در چـه  «، »براي چه كسـاني «، »توسط چه كساني«، »با كدام ابزار«، »كجا«كار، براي  شود كه اين نظريه يا راه كيد ميأت

  .خواهد بودمفيد  »ي اجتماعيها عرصهكدام « و در »با چه اولويتي«، »به چه ميزاني«، »در چه سطحي«، »زماني
داشـته  بركارآمد ظاهر شود و پاسخي شفاف و صريح در ،ي فوقها هر دستاورد علمي كه در پاسخ به يكي از پرسش

  .باشد، ارزش بيشتري خواهد داشت
گـذاري   مشـي  خـط «اي است كه با تمركز بر مفهوم مهـم   اي و چند رشته دانش اداره و حكمراني، دانشي بين رشته 
  .نمايد در مواجهه با جهان واقع، حل مشكل عمومي را رصد مي وكيد دارد أت »مسئله عمومي« هم، بر مقوله م»عمومي
ضـرورت   طلبد و را مي ي ساختاري و رفتاري اداره در جامعه هدفها جنبه بههمه اين احوال، تمركز بر نگاه متوازن  

و رويكـرد   »مشـي  دانـش خـط  «در كنار را  »يمديريت منابع انسان«و » رفتار سازماني«، »نظريه سازمان«توجه عميق به 
  .دهد مد نظر قرار مي، »ساخت اجتماعي واقعيت آينده«پژوهانه به  آينده

  
  


