سخن سردبیر
نقش اصلی مجلههای علمی-تخصصی آن است که کانونی برای ارائه ایدههای نوین ،پیشبرد مرزهای دانش ،مطالعات کاربردی با

پشتوانههای محکم نظری ،و چالش نظریههای رایج در حوزههای تخصصی باشد .بر این منوال ،راهبرد سیاستی نشریه برنامهریزی
و بودجه افزودن به مجموعه دانش تخصصی ،تحلیل علمی و ریشهای چالشها و معضالت اقتصادی کشور در قالب ادبیات تخصصی و
ارائه راهکارهای سیاستی برای مقابله با چالشها و مدیریت مشکالت اقتصادی است.
بر اساس این ،نشریه برنامهریزی و بودجه سه بُعد مهم را برای ارزیابی مقالهها و پذیرش برای چاپ در نظر میگیرد :اصالت،
استحکام علمی ،و کاربردی بودن .مراد از اصالت در اینجا جدید و نو بودن یک دیدگاه یا رویکرد ،نقد نظریهای رایج با پشتوانه نظری
یا ارائه رویکردی متفاوت و برتر برای آزمونهای تجربی است .استحکام علمی به این معناست که مقالهها دارای پایههای علمی و
سازگار با مبانی نظری زمینههای تخصصی باشند و روشهای مناسب و درست آماری و کمّی را برای آزمون نظریهها یا پاسخ دادن به
پرسشهای پژوهش بکار گیرند .با توجه به چالشهای عمدهای که کشور ایران با آنها در زمینههای اقتصادی ،اجتماعی ،و حکمرانی
روبهروست ،مقالههایی که ایده جدیدی ندارند ،ولی کاربردهای موثر و سودمندی برای مبانی علمی دارند ،به این سبب که به مخزن
دانش موجود کشور اضافه میکنند یا میتوانند در اصالح یا تدوین سیاستهای اقتصادی در بُعد خرد و کالن موثر واقع شوند ،در
ارزیابی مقالهها مورد توجه قرار میگیرند.
نشریههای علمی نهفقط بازتاب و آیینهای از روند پژوهشهای علمی و موضوعهای پژوهشی در جامعه هستند ،بلکه میتوانند
جهتدهنده و راهنما برای انجام پژوهشهای علمی باشند .یکی از تحولهای مهم در دهههای گذشته در علوم انسانی و پژوهش در
حوزه اقتصاد توسعه ،توجه به رویکردهای بینارشتهای است .در این مدت ،آموزش و پژوهش در این حوزه پیشرفتهای قابلتوجهی
داشته و فضای فکری وسیعتری برای تحلیل موضوعهای اقتصادی و اجتماعی فراهم نموده و زمینهساز رویکرد چندبعدی برای
راهکارهای کاربردی و تدوین سیاستهایی برای مدیریت اقتصادی و اجتماعی بوده است .از این جهت ،انتشار این نوع پژوهشها که
دارای پایههای محکم علمی هستند نیز مورد توجه نشریۀ ماست.
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