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مهـدی شـقاقی در سـال  1361در شهرسـتان نظرآبـاد متولـد شـد و تحصیلات
خـود را در رشـته علـم اطالعـات و دانششناسـی در مقطـع کارشناسیارشـد و
دکتـری در دانشـگاه تهـران به اتمام رسـاند .وی در سـال  1395از رسـاله دکتری
خـود بـا عنوان "طراحی مدل توسـعه اخلاق اطالعات ميـان دانشـجويان ايران"
دفـاع کـرد و در حـال حاضـر اسـتادیار دانشـکدۀ علـوم تربیتـی و روانشناسـی
دانشـگاه شـهید بهشـتی است.
وی طـی سـالها فعالیـت علمـی ،مقـاالت متعـددی در مجلات علمـی-
پژوهشـی و سـایر مجلات منتشـر کـرده و بـا نهـاد كتابخانههـای عمومـی
كشـور همکاری پژوهشـی داشـته اسـت .ترجمـۀ کتابهـای «مجموعه سـازی
مشـارکتی :راهنمـای عملی برای کتابخانه شـما» اثـر جیمز بورگـت و همکاران،
«سیاههوارسـی از مالحظـات طراحـی سـاختمان کتابخانـه» اثر ویلیام سـنوالد
(بـه صـورت مشـترک) و «نظریـۀ انتقـادی اطالعـات» اثـر کریسـتین فوکـس از
دیگـر فعالیتهـای علمـی دکتـر شـقاقی اسـت .او دو بـار بهعنـوان پژوهشـگر
برتـر نهـاد کتابخانههـای عمومـی کشـور معرفـی شـده و یـک بـار نیـز جایـزۀ
مرحـوم دکتـر عبـاس ّ
حری مربـوط به مطالعـات نظـری در علم اطالعـات را در
سـومین کنگـرۀ متخصصـان علـم اطالعـات از ِآن خـود کـرده اسـت.
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چکیده اثر
در ایـن اثـر مهمتریـن عاملهـای سـاختاری کـه باعـث عـدم رعایـت اخالق اطالعـات توسـط دانشـجویان ایران میشـود
شناسـایی شـده اسـت تـا بـا مدلسـازی مفهومـی و عملیاتـی ،درک بهتـری از مکانیسـم ایـن عاملهـا فراهـم آیـد و
رهنمودهایـی بـرای توسـعۀ اخلاق اطالعـات ارائـه شـود .لـذا در ایـن اثـر از چارچـوب ترکیبیاکتشـافی اسـتفاده گردیـده
اسـت .در بخـش کیفـی این چارچـوب از روشهای سـندی و نظریهپـردازی دادهبنیـاد و در بخش ّ
کمـی ،از روش مدلیابی
معـادالت سـاختاری اسـتفاده شـده اسـت .نتیجـۀ بخـش سـندی عبـارت بـود از ترسـیم برسـاخت اجتماعـی اخلاق
اطالعـات در مغربزمیـن ،ارائـۀ تعریفـی جدیـد از اخلاق اطالعـات ،مطالعـۀ روششـناختی در مبادی و مسـائل اخالق
ُ
اطالعـات و ارائـۀ مدلـی جدیـد از اخلاق اطالعـات .نتیجـۀ بخش کیفـی ارائۀ یک مـدل نظری خرد بـرای تبییـن مهمترین
معضلـۀ اخلاق اطالعـات یعنـی سـرقت علمی بـود .در بخش ّ
کمـی نیز بـه تبیین آماری مـدل مفهومی
پرداختـه شـد و مـدل مدنظـر با دو مـدل رقیب مقایسـه گردیـد .یافتهها نشـان داد که پنج عامـل اجتناب
از افشـاء ،گفتمانهـای فرهنگـی ،پژوهـش ماشـینی ،ناکارآمـدی اجرایـی و مبادلـۀ فاسـد ،مؤثریـن
عاملهـا در مـدل مفهومـی و مدلهـای کمکـی بودنـد .همچنیـن ،بیاعتمـادی مهمترین سـازۀ اثرگذار
مسـتقیم روی سـرقت علمـی بـود و در یـک چرخـة معیـوب ناکارآمـد و باثبـات بـا آن قرار گرفتـه بود.

