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شبه مقاله و مقاله
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هر مقالۀ ، واق در داد! تقلیل مقاله» «تولید به نباید را پژوهش
هدفمند، باید که پژوهش است، او های پژوهش» «گزارش محقق
نیز و روشمند منسجم، جالب، جدید، عمیق، مهم، اصیل، صحیح،
انتشار با باشد. دانش مرزهای گسترش جهت در یا کاربردپذیر
تحقیق از حاصل دستاوردهای ، بین الملل معتبر مجالت در مقاله
بنابراین، م شود. کاربست پذیر و نقدپذیر، رويت پذیر، ر، پژوهش هر
بخش ، بین الملل مجالت در مقاله نگارش به صورت دستاوردها ارائۀ

است. ریاضیات در به ویژه ، پژوهش هر اجتناب ناپذیر
نگارش کل نف به کشور در که افرادی وی نی مراد بی ش
در که است ضعیف» «مقاالت نگارش با مخالفت م پردازند، مقاله
فاقد مقاالت روز، علم حاشیۀ در مقاالت به ، بین الملل استانداردهای
نوع این م شود. اطالق کم اهمیت نتایج دارای مقاالت یا و نوآوری،
نویسندگان کار حالت، بهترین در که «شبه مقاالت» اند شامل مقاالت
دقیق تر یا است، تکراری روش های با ران دی نتایج تعمیم دادن آن ها

تعمیم دادن»! هدف با دادن «تعمیم  وییم، ب
نی دارند را بین الملل نشریات در فعالیت تجربۀ که کسان

نسبتاً توسعه حال در کشورهای در ضعیف مقاالت شمار که آگاه اند
در پژوهش دست اندرکاران همۀ امید حال، این با است. زیاد
آن ها، نویسندگان برای مقاالت این که است این کشورهایی چنین
به تدریج تا باشد پژوهش» برای «تمرین م ح در جوان ها، به ویژه
گرچه روی آورند، مفیدتر و عمیق تر تحقیقات به و حرفه ای شده

ندارند. را جدی تحقیقات انجام توان آنان از برخ شوربختانه،
روز ، پژوهش موضوعات تنوع و محققان زیاد تعداد به توجه با
تصمیم گیرندگان و پروژه ها مال حام موسسه های تعداد به روز به
جمله از علم سنج شاخص های به که اه ها دانش در گرنت اعطای
تعداد نیز و مقاالت ر ؤیت شمارگان هرش، شاخص مقاالت، تعداد
افزوده م آورند روی پژوهش ارزیابی های در استنادات‐غیرخودی

به تنهایی شاخص علم سنج هر که ضعف هایی وجود با م شود.
اه ها دانش م پردازند، آن ها کل نف به عده ای آن اساس بر و دارد
تنها نه زیرا م برند، به کار را شاخص ها این پژوهش موسسات و
ه بل است، ران پژوهش فعالیت های پنهان بخش های روشن بخش
ارزیابی کار به زیادی حد تا هم، با شاخص ها این از دسته ای کاربرد

ناش الت مش از زیادی میزان به اینکه مهم تر و م بخشد، عینیت
با م کاهد. انسان ارزیابی در شفافیت عدم و بغض ها و حب تأثیر از
دقیق ارزیابی همراه باید و کورند حدی تا شاخص ها این حال، این
و وسعت عمق، میزان خصوص در برجسته متخصصان از گروه
محقق ی منتخب) مقاله ۵ (مثال پژوهش دستاوردهای تأثیرگذاری
آثار به تحقیقاتشان در کسان چه و جاهایی، چه در چه قدر، تا اینکه و

شوند. برده کار به داده اند ارجاع ر پژوهش آن
ارتباطات گسترش با و اخیر دهۀ چند در اینکه، آخر سخن
افزایش مقاالت کیف و کم ، بین الملل اری های هم و ترونی ال
بسیار که یافت م توان فیلدز مدال برندۀ ١٠ از بیش است. یافته
معادالت اعداد، نظریۀ زمینه (در تائو ترنس جمله از هستند. پرکار
٣۴۶ تألیف در تاکنون ١٩٩٢ از که ( هارمونی آنالیز و دیفرانسیل
است شده چاپ فاخر مجالت در آن ها از بسیاری که پژوهش مقاله
شینگ مقاله). ی ماه، هر متوسط به طور (یعن است داشته نقش
و ۶٧١ با جبری) هندسه و دیفرانسیل هندسۀ زمینه (در یائو تونگ
پیشتاز مقاله ۵٢۴ با اعداد) نظریۀ و تابع آنالیز زمینه (در بورگین ژان
اشتباه به و دارند کم تعداد به مقاله چاپ بر تأکید که افرادی هستند.
انحراف موجب تنها نه م گیرند، «کیف کاری» معادل را «کم کاری»
در کاهل برای دستاویزی آن را متأسفانه ه بل م شوند، عموم افکار
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