
 
 

  سخن سردبیر 
 

  علی اصغر پورعزت

  pourezzat@ut.ac.irرایانامه:  ، تهران، ایران.استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
 
 

 و حکمرانی مضافگذاری مشیسواد خط

هدای بدا ودوزه به لحاظ همین پیچیددگی، است کهدانشگاهی های مطالعاتی ترین عرصهاز پیچیده ،گذاری عمومیمشیخط

نداممکن  ،کاربسدت آن فهد  و های متفاوتبر جنبهپایدار آدمیان تسلط گویا گوناگون دانش بشری سروکار دارد تا ودی که 

  .است

 مسدتلم  ترکید  ،ای که ول آنهداول مسائل بسیار پیچیده ۀول مسئله است؛ صحن ۀگذاری، صحنمشیخط ۀصحن

 ست.ا ایای و چندرشتهرشتهی گوناگون در فضایی میانهادانش

 گدردد، خدأمدی آنگاه که اظهار نظدر علمدی دشدوار و دشوار استدر چنین وال و هوایی، اظهار نظر علمی بسیار  

در جایگداهی کده دانشدمندان  ،گذارد تا بدون داندش کدافیمی ی مدعی بازهانظریه، عرصه را برای تازه به دوران رسیده

د و در موضدعی ندبپندارگشدا راه ۀخا  خویش را نظری ید و آراناند، اظهار نظر کنبمرگ و واذق از اظهار نظر امتناع ورزیده

 د.نگری کنهادانه جلواند، شیّنظران سکوت کردهکه صاو 

آواد جامعه است؛ تا آن ود کده بتوانندد مددعیان  ۀهم ، سوادی ضروری برایگذاریمشیخطگویا سواد  ،از این رو 

 بازشناسند. ،خوددار و دلسوزوکی ، صاو  سخنان  را از افورّ اد و فرومایگانشیّ

داندش  تدا بده آفدرینش هددایت کدردعلمدی  گوناگونی هابه عرصه مگویا باید دانش وکمرانی را نی ،امتداد این در

 ، ودل مسدائل گونداگون را بده وجهدیسنتی هایی که در دوران گذار از وکمرانی؛ عرصههای مضاف خت  گرددمشیخط

ی گونداگون تولیدشدده در هداسودمندسدازی داندش ۀد تا هرچه بیشدتر، چرخدندهمی پژوهان قرارتخصصی مدنظر دانش

 فعال سازند. ( راو هنر از علو  پایه گرفته تا مهندسی، علو  تجربی، علو  انسانی و علو  اجتماعی) هادانشگاه

مضاف خود، وکمرانی مضداف را بدرای  ۀدانشی ثمررسان است؛ دانشی که در سیر توسع ،مشیخط در این رویکرد، 

 ؛ بددین سدان، داندش اداره ودهددتوسدعه مدی ،برای ول مسائل مدرد  در جوامدپ پیچیدده ،گوناگونهای کاربست دانش

ی گوناگون وکمرانی آب، وکمراندی اندر،ی، وکمراندی های متنوع در عرصههااز جوهره اصیل خود به کارکرد ،وکمرانی

بنیان دانش و  ری خالص دهاآنچه نظریهیابد تا می ای، وکمرانی فضای مجازی و نظایر آن رهبو ، وکمرانی بودجهزیست

هدای کداربردی رهنمودی معطوف به ول مسئله، در هاترکی  در ی کاربردیهاسازند، نظریهمی عل  آشکار اصیل ۀگوهر

  عرضه نمایند.
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همه آواد جامعه متمایل  مشی، سوادی ضروری برایسطوح مقدماتی سواد خط کید بر این مه  کهأضمن ت ،بنابراین

آن باید همچدون محملدی بدرای کاربسدت سدایر علدو  و  ۀزندگی در جوامپ پیچیده عصر واضر است، سطوح پیشرفتبه 

و در سویه معنابخشدی بده فراگردهدای  در جهت ول مسائل چندالیه و پیچیده جوامپ وال و آینده ،های تخصصیدانش

 داده شود.های گوناگون ویات اجتماعی، توسعه ها و عرصهگویی در موقعیتدهی و پاسخپسگوناگون وساب

گدذاری عمدومی و وکمراندی مضداف، مشدیگرایی در توسعه دانش خدطتخصص :شودکید میأاز این روست که ت 

 .و راهی شایسته برای سودمندسازی دانش استضروری عصر واضر 

 
 
 
 

  .183 -182(، 2)13، مدیریت دولتی .وکمرانی مضافگذاری و مشیسخن سردبیر: سواد خط(. 1044) پورعمت، علی اصغراستناد: 
 

 ناشر: دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران 183 -182، صص. 2، شماره 13، دوره 1044مدیریت دولتی، 
 علی اصغر پورعمت ©

  
 

 

   

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

	سخن سردبیر

