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  سخن سردبیر 
 جان را فكرت آموخت آنكه نام به

در خدمت همه پژوهشگران و دوستداران علم و انديشه باشـم. بنـا   سال در سمت سردبيري مجله رهيافت  3افتخار داشتم كه 
  ديد مدير مسئول محترم نشريه، اين مسئوليت به يكي ديگر از پژوهشگران ارجمند عرصه علم و فناوري سپرده شد.  به صالح

  نمايم. را تقديم همراهان هميشگي نشريه رهيافت مي 1399اين اساس، آخرين سخن سردبير در سال  بر
ويـژه   بـه گيري نشريه رهيافت، ريشه در انديشه و ايده توسعه علمي كشور داشته است. دستيابي به توسـعه،   مستحضريد شكل
اذهـان و افكـار   است. تا هنگامي كـه در  » باور به علم«ترين آن  شك مهم اي نيازمند است كه بي هاي ويژه توسعه علمي به مؤلفه

رد، نبايد منتظر تغيير باشيم. توسعه مفهومي است كـه چـه در ظـاهر و چـه در بـاطن صـرفاً       يك جامعه باورهاي علمي ريشه نگي
است. در سه سالي كه به عنوان سـردبير نشـريه رهيافـت، در خـدمت     » انديشه علمي و خردگرايي«نيازمند يك مؤلفه است و آن 

كننـدگان   ارسـال تحريريـه محتـرم،   ت ئهياعم از كساني كه با نشريه همكاري داشته پژوهشگران گرامي بودم و از محضر تمامي 
تـك مـا نـه     تـك يا ساير افرادي كه به هر طريق ديگري با ما همكاري داشتند؛ تلمذ كردم. دريافتم كه رسالت ها، داوران و  مقاله
نحو از ايـن بزرگتـرين نعمـت الهـي      عنوان يك انسان آنست كه به بهترين بهعنوان يك مسلمان كه  بهعنوان يك ايراني و نه  به

  و خرد و عقل كه تنها در وجود انسان به وديعه نهاده شده است، بهره بگيريم. يعني انديشه 
، جامعه، و در  شود تا اجتماع گنجد، موجب مي ، خردگرايي و دوري از هر آنچه كه با عقل و انديشه در يك ميزان نمي خردورزي

بناي ساماندهي  اي و شخصي نباشد، در چنين نظامي سنگ ه برسد كه در آن مديريت ديگر سليقهنهايت كشور به سطحي از توسع
هـاي   روز در آن چالش به روزچرخد. دنياي كنوني كه  هر سازماني حول محور واقعيات و راهكارهاي حقيقي براي حل مشكالت مي

گذارد جز آنكه خود را به ابزار دانش و مديريت مبتنـي   اي براي ما نمي خواند، چاره نوظهور و نوپديد جامعه بشري را به نبرد فرا مي
ويژه سال گذشته در نظام جهاني اين نكتـه را بـر همگـان اثبـات نمـود كـه        بر دانش مجهز سازيم. رويدادهاي چند سال اخير، به

ها حاصـلي نخواهـد داشـت     دگرگونيالينفك طبيعت و تاريخ بشر است و پافشاري بر مديريت يكسان در برابر اين  ءدگرگوني جز
مگر درماندگي و شكست. مديريت چه مديريت سازماني باشد و چه مديريتي فراتر از آن و چـه مـديريتي فروتـر از آن همگـي در     

دسـت بياورنـد. هـدايت و راهبـري در سـازمان از آن       همحاسبات خودشان بايد تعاريف جديدي از ماهيت محيط پيراموني خود را ب
ها ناشي از ناآگاهي مـديران آن   هاي سازمان اهد بود كه خاك كارشناسي آن سازمان را خورده باشد. مشكالت و چالشمديري خو

هاست. ناهماهنگي و ناآشنايي راهبر سازمان بـا منـابع اعـم از انسـاني و سـاير منـابع و        ها و چگونگي ، چيستي ها سازمان با چرايي
اجتماعي سازمان به راحتي به هدر رود و اين امر خسراني است كه  -هاي انساني سرمايهابزارهاي آن سازمان موجب خواهد شد تا 

  منافع ملي را به خطر انداخته و آيندگان هرگز اين كاستي را نخواهند بخشيد.
ها  تيهايي را در نشريه رهيافت شاهد بوديد كه صميمانه اميدوارم سردبير جديد بتواند آن كاس شك در اين سه سال، كاستي بي

از روزهاي آغازين  را شناسايي و روزهايي به مراتب بهتر از سابق براي اين نشريه رقم زند. خالي از لطف نخواهد بود كه بيان شود
تحريريه اين مسير پيموده شود، بر همين اسـاس هـر   ت ئهيسردبيري، تالشم بر اين بود كه با هدايت و همكاري اعضاي محترم 

عمل آمـده ايجـاد و بانـك اطالعـاتي از داوران      بههاي  نشريه برگزار شد. سامانه نشريه با هماهنگي تحريريهت ئهيفصل جلسات 
در مقالـه   90شد. در اين مدت  محترم نشريه تهيه شد. همه مقاالت رسيده در اسرع وقت بررسي و براي داوران محترم ارسال مي

نشريه وزين رهيافت نبود اما بعد از ايـن  ن أشمنتشر شد. نكته مهم در ابتداي كار، كيفيت مقاالت رسيده در  80تا  69هاي  مارهش
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يافـت در  دريافـت شـد. نشـريه ره    DOIها،  ، براي مقاله1398مقاالت رسيده از كيفيت مناسبي برخوردار شده است. از سال مدت 
 تا رسيدن به رتبه الف و شد» ب«امتياز كسب كرد كه حائز رتبه  733 هاي انجام شده در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بررسي

  )، فاصله زيادي ندارد.800(
اين نشريه  گيري دانم از تالش و همكاري تمامي افرادي كه در گمنامي و بدون هيچ چشمداشتي براي شكل مي فرضخود  بر

تالش كردند و هر آنچه كه از دستشان برآمد براي پربارتر شدن آن انجام دادند صميمانه تشكر كنم. افرادي كه به معناي واقعـي  
توانستيم اميدي بـه توسـعه    به آن باور دارند كه اگر چنين افرادي در جامعه نبودند هرگز نمي توسعه علمي را دغدغه خود دانسته و

   داشته باشيم.
پژوهان عرصه علم، فناوري و نوآوري آرزوي سربلندي  در پايان مجدداً براي سردبير جديد آرزوي موفقيت و براي تمامي دانش

پژوهان عرصـه علـم، فنـاوري و نـوآوري مسـيرهاي جديـدي را        و شكوفايي دارم. اميد است اين نشريه مانند هميشه براي دانش
 .بگشايد
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