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Abstract: Plagiarism happens in a structure, and “other individuals”
are very important in its occurance, so it can’t be a mere psychological
phenomenon and must be concieved as social one, because structures
have undebatable effect on act’s shape. Thus, plagiarism should be
analyzed with societal variables. But we can design several models
for explanation of its occurrence and order of involved variables. In
this research the aim is to demonstrate and explain how the involved
societal variables of plagiarism are organized to play their role in this
phenomenon. For this reason, the Structural Equation Modeling method
was used. Three valid models (structural, paradigmatic, systemic) and
seven documented variables were adopted for examination. Needed
data were gathered by means of a validated questionnaire from 540
master and PhD students in 36 largest universities in Iran selected
randomly by multi-stage clustering method and then systematic choosing
in each cluster. The gathered data was analyzed by Partial Least
Square algorithm in PLS soft (version 3.3.3.). Three hypotheses were
examined: 1. Structural model can better explain the order of occurance
of variables in this phenomenon than other ones. 2. Economically
observed variables are more effective than other ones. 3. Research
formalism is more important mediator than other ones. Findings
showed that systemic model has better fit indices than others and first
hypothesis was rejected. Considering this model, the order of occurance
of involved variables could be such that governmental capitalism (rental
economics, erosion of specialization, commodification of knowledge)
and cultural depositories (traditional discourses and ideological science)
as inputs lead to process such as research formalism (mechanical
research and dominance of rhethoric in research), scholastic habitus
(scientific oligarchy and isolated researchers) and uncritical education
(educational view to research). This process eventually lead to outputs
such as indifference (immoral trade-off) and bureaucratic university
(static evaluation and weakness of control). Second hypothesis was
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approved, and findings showed that economic observed variables are more effective than
others in plagiarism phenomenon. Third hypothesis also was rejected, and findings showed
that “scholastic habitus” (scientific oligarchy and isolated researchers) are more important
mediators than research formalism and uncritical education.
Keywords: Plagiarism, Academic Ethics, Scientific Ethics, Academic Misconduct, Research
Ethics

vi

اثرات متقابل کالنساختارهای اجتماعی
در پدیدۀ سرقت علمی
(مطالعۀ موردی :ایران)
مهدی شقاقی

دريافت1400/01/17  :

دکتری علم اطالعات و دانششناسی؛ استادیار؛
دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی؛ گروه علم
اطالعات و دانششناسی؛ دانشگاه شهید بهشتی؛
تهران ،ایران m_shaghaghi@sbu.ac.ir
پذیرش1400/03/25  :

مقاله برای اصالح به مدت  9روز نزد پدیدآوران بوده است.

چكيــده :در پژوهــش حاضــر ،بررســی شــده کــه عوامــل اجتماعــی وقــوع پدیــدۀ
ســرقت علمــی بــا چــه نظمــی رخ میدهنــد و بــه چــه شــیوۀ معتبــری میتــوان آن
را توضیــح داد .بــرای ایــن کار از روش مدلیابــی معــادالت ســاختاری اســتفاده
شــده اســت .ســه مــدل مفهومــی مســتند (مــدل ســاختاری ،مــدل پارادایمــی ،و مدل
سیســتمی) ترســیم شــده کــه هفــت ســازۀ مشــترک دارنــد .دادههــا بــا پرسشــنامۀ
اعتباریابیشــدهای کــه بــا اســتفاده از ایــن هفــت ســازه ســاخته شــده ،از 540
نفــر دانشــجوی ارشــد و دکتــری  36دانشــگاه جامــع کشــور کــه بــا نمونهگیــری
خوشــهای و ســپس سیســتماتیک انتخــاب شــده بودنــد ،گــردآوری گردیــد و
دادههــا بــا نرمافــزار «پ ـیالاس» نســخۀ  3-3-3تحلیــل شــد .نتایــج نشــان داد کــه
مــدل سیســتمی نظــم رخــداد را بهتــر از بقیــه نشــان میدهــد و فــرض یــک رد
شــد .بــا توجــه بــه ایــن مــدل ،نظــم وقــوع بدینترتیــب اســت کــه ســرمایهداری
دولتــی (اقتصــاد رانتــی ،تخصصزدودگــی و کاالییشــدن دانــش) و رســوبات
فرهنگــی (گفتمانهــای ســنتی و علــم ایدئولوژیــک) بهعنــوان ورودیهــای
سیســتم اجتماعی-تکنیکــی دانشــگاه ،منجــر بــه فرایندهایــی چــون صورتگرایــی
پژوهشــی (پژوهــش ماشــینی و غلبــۀ وجــه خطابــی) و آمــوزش غیرانتقــادی (نــگاه
آموزشــی بــه پژوهــش) میشــود ،و خروجــی آن ورودیهــا و ایــن فرایندهــا،
بیتفاوتــی (مبادلــۀ فاســد) و دانشــگاه دیوانســاالر (ارزیابــی ایســتا و ضعــف
کنتــرل) اســت .فــرض دو تأییــد شــد و نشــان داده شــد کــه متغیرهــای اقتصــادی،
اثــر بیشــتری نســبت بــه بقیــۀ متغیرهــا دارنــد .فــرض ســه نیــز رد شــد و معلــوم
گردیــد کــه عامــل «عــادتوارۀ َمد َرســی» (اشــرافیت علمــی و تکافتادگــی» متغیــر
میانجــی مهمتــری اســت.
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 .1مقدمه

مقالــۀ حاضــر قصــد دارد بــه مهمتریــن عوامــل دخیــل در پدیــدۀ «ســرقت علمــی» بپــردازد

و تبییــن کنــد کــه ایــن عوامــل چــه روابطــی بــا هــم دارنــد ،کــدام عوامــل اثرگذارتــر هســتند،
و بهتریــن الگــوی تبییــن ایــن عوامــل در ارتبــاط بــا یکدیگــر چیســت .ســرقت علمــی را اگــر

معــادل «پلیجریســم» یــا «انتحــال» 1بدانیــم ،عبــارت اســت از بــه نــام خــود زدن نوشــتههای دیگــران.

امــا دانشپژوهــان ،ســرقت علمــی را فراتــر از آن میداننــد و بــرای مثــال ،دادهســازی و جعــل

شــاخصهای علمــی و غیــره را نیــز در دایــرۀ آن تلقــی میکننــد .بنابرایــن ،ســرقت علمــی را
میتــوان شــامل ســه ضلــع دانســت :انتحــال ،تقلــب ،و تخلــف (شــقاقی « .)1395انتحــال» بـه معنــای
بــه نــام خــود زدن نوشــتههای دیگــران« ،تقلــب» بــهمعنــای قلــب ماهیــت و عمـ ً
ا بـ ه معنــای جعــل
و دســتکاری دادههــا و مقیاسهــا ،و «تخلــف» بــهمعنــای خــاف قاعــده و عــرف علمــی عمــل

کــردن (مثــل سایهنویســی و برونســپاری نــگارش مقالــه و پایاننامــه) .مهمتریــن مشــکلی کــه

ســرقت علمــی ایجــاد میکنــد ،ایجــاد اختــال در فراینــد تعییــن شایســتگی ،و نشــاندن افــراد در

جایــگاه نامتناســب بــا آنهاســت .بدتریــن اختاللهــا در نظــم بهینــۀ امــور اجتماعــی ،زمانــی رخ

میدهــد کــه جایگاههایــی بــا نقشهــای خــاص در جامعــه تعییــن شــود ،امــا افــرادی نامتناســب بــا

آن جایگاههــا جهــت ایفــای نقــش فعالیــت کننــد .همانطــور کــه میدانیــم ،ســرقت علمــی یــک
پدیــدۀ اجتماعــی اســت و نمیتــوان آن را بــدون در نظــر گرفتــن عوامــل اجتماعــی مطالعــه کــرد
و صرفـاً عوامــل شــخصیتی و فــردی را در وقــوع آن دخیــل دانســت .در مطالعــۀ عوامــل اجتماعــی،
ســاختارها از اهمیــت خاصــی برخوردارنــد .اندیشــمندان علــوم اجتماعــی امــروز بــا اتفــاق نظــر
پذیرفتهانــد کــه کل ،چیــزی فراتــر از مجمــوع اجزاســت (فــی  )1996و ایــن کل در واقــع ،همــان

ســاختار روابــط بیــن اجزاســت .بــر اســاس رئالیســم ســاختاری «راســل» (منصــوری  ،)1395تنهــا

چیــزی کــه میتــوان از یــک پدیــده فهمیــد ،ســاختار آن پدیــده اســت و ســاختار پدیدههــا یعنــی
عوامــل ،چینــش عوامــل و روابــط بیــن عوامــل .در مطالعــات اجتماعــی ،دو مســیر پشــت ســر هــم

بــرای فهــم ســاختار پدیدههــای اجتماعــی طــی میشــود )1 :ســاخت مدلهــای مفهومــی ،و
 )2آزمایش مدلها در جهان واقعی.

الگوهــا و فهــم نظــم امــور بیشــترین اهمیــت را در جهــان علــم دارد .اهمیــت آن تا حدی اســت

کــه «فلوریــدی» فلســفه را نوعــی مهندســی مفهومــی ،و هــدف علــم را ســاخت الگوهای ذهنــی برای
1. plagiarism

412

اثرات متقابل کالنساختارهای اجتماعی در پدیدۀ سرقت علمی (مطالعۀ موردی :ایران) | شقاقی

اتفاقــات محیــط میدانــد ( .)Floridi 2008ممکــن اســت عوامــل تشــکیلدهندۀ یــک اتفــاق محیطــی

را بدانیــم ،امــا نظــم وقایــع و روابــط بیــن آنهــا را بهدرســتی درک نکنیــم .پژوهشهــای اجتماعــی
عمومـاً معطــوف بــه ایــن هســتند کــه تبییــن کننــد وقایــع اجتماعــی بــه چــه ترتیبــی اتفــاق میافتنــد.

برخــی از ایــن پژوهشهــا قاعدهگــرا هســتند و در صــدد ارائــة قاعــده ،قانــون ،یــا الگویــی از نظــم
وقــوع پدیــدهای خــاص در جهــان اجتماعیانــد ،و برخــی دیگــر ،تاریخگــرا هســتند و صرفـاً نحــوۀ

وقــوع پدیدههــای اجتماعــی را توصیــف میکننــد و ســیر تطــور آنهــا را چــه بهصــورت خطــی و
چــه بهصــورت پارادایمــی بــه وقایــع مشــابه یــا مرتبـ ِ
ـط پیشــین متصــل میکننــد (فرونــد  .)1974در
هــر دو نــوع ،هــدف آن اســت کــه نظــم وقــوع پدیدههــا چــه بهصــورت توصیفــی و چــه بهصــورت

تبیینــی توضیــح داده شــود .چــون ســرقت علمــی نیــز یــک پدیــدۀ اجتماعــی اســت .بنابرایــن ،فهــم
نظــم وقــوع ایــن پدیــده اهمیــت بهســزایی دارد .فهــم نظــم امــور بــه مــا کمــک میکنــد کــه

بفهمیــم پدیــده از کجــا آغــاز میشــود ،در ســیر تطــور خــود چــه وقایعــی باعــث تقویــت ،تشــدید،

تغییــر یــا انجــام موفقیتآمیــز آن میشــود و عاقبــت کار بــه چــه چیــزی میانجامــد .ایــن باعــث

میشــود کــه مــا معلولهــا را علــت تلقــی نکنیــم و علتهــا را کنــار نگذاریــم یــا معلــول ندانیــم

یــا حاشــیهای نینگاریــم و بدانیــم عوامــل چــه جایــگاه و اهمیتــی دارنــد و بــرای آغــاز فراینــد بهبــود
امــور ،کار اصــاح بایــد از کجــا آغــاز شــود .نظــم رخــداد متغیرهــا بــه همیــن معناســت ،یعنــی
متغیرهــا بــه چــه ترتیبــی روی میدهنــد و نظــم و توالــی وقــوع آنهــا چیســت و ایــن نظــم چگونــه

بــه وقــوع پدیــده میانجامــد .مســئلۀ پژوهــش حاضــر نیــز در واقــع ،ایــن اســت کــه ترتیــب ،توالــی
و چینــش وقــوع متغیرهــای اجتماعــی اثرگــذار بــر ســرقت علمــی چیســت و کــدام نظــم بــه بهتریــن

شــکل ایــن پدیــده را تبییــن میکنــد .هرچنــد کــه تکعاملــی یــا چندعاملــی دیــدن یــک پدیــده
ســادهانگاری اســت و در وقــوع یــک پدیــده ممکــن اســت ،هــزاران عامــل دخیــل باشــد .امــا بــرای

فهــم ســاده و منســجم امــور ناگزیــر از یافتــن عوامــل مهمتــر و تبییــن نظــم وقــوع آنهــا هســتیم و

ایــن کمــک میکنــد کــه از آنهــا بــه عوامــل جزئیتــری برســیم.

پژوهشهایــی تــاش کردهانــد کــه نظــم وقــوع پدیــدۀ ســرقت علمــی را تبییــن کننــد و بــرای

ایــن کار مدلهایــی را آزمودهانــد .مرورهــای قبلــی پژوهشــگران نشــان داده اســت کــه مطالعــات

آمــاری حــوزۀ ســرقت علمــی توجــه چندانــی بــه متغیرهــای اجتماعــی ندارنــد (Shaghaghi & Vasfi
 )2019و بیشــتر به متغیرهای روانشــناختی مثل ســن ( ،)Khemiss et al. 2019جنســیت (Bokosmaty

 ،)et al. 2019خودکنترلــی ( ،)Khathayut, Walker-Gleaves & Humble 2020توجــه بــه انتظــارات

( ،)Babaii & Nejadghanbar 2017خودمســتحقپنداری ( ،)Feather & Mckee 2014تقلیــد (& Ives

413

زمستان  | 1400دورة  | 37شمارة 2

 ،)Giukin 2019شــرم ( ،)Pandoi, Gaur & Gupta 2019رقابتجویــی ()Santoso & Cahaya 2019

خالقیــت ،انگیــزش و خودکارآمــدی ( )Farahian, Parhamnia & Avarzamani 2020و امثــال آن
پرداختهانــد .بــرای مثــال« ،اَنــام» و همــکاران پژوهشــی روی دانشــجویان پاکســتانی انجــام دادهاند که
در مــدل ســاختاری آنهــا ســه عامــل فشــار دانشــگاهی ،خودکارآمــدی و خودشایســتگی بــر ســرقت
علمــی مؤثــر دانســته شــده و ســعی شــده اثــر ایــن عوامــل و اولویــت آنهــا اندازهگیــری شــود کــه

عامــل اول ،ســازمانی و عوامــل دوم و ســوم ،فردی-شــناختی اســت .از نظــر ایــن نویســندگان ،دو
عامــل فشــار دانشــگاهی و ضعــف در خودکارآمدپنــداری ،در ارتــکاب بــه ســرقت علمــی اولویــت

دارنــد (« .)Anam et al. 2020لیــن و کالرک» نیــز در پژوهشــی اثــر پنــج عامــل شــناختی و یــک

عامــل ســازمانی (اســتحکام اخالقــی ،شــناخت مســئلۀ اخالقــی ،انجــام قضــاوت اخالقــی ،نیــت
رفتــار اخالقــی ،رفتارهــای اخالقــی ،و عوامــل ســازمانی) را در تصمیمگیــری جهــت ارتــکاب بــه
ســرقت علمــی بــا روش مدلیابــی معــادالت ســاختاری بررســی کردنــد .نتایــج آنهــا نشــان داد

کــه اســتحکام اخالقــی دانشــجویان اثــر مســتقیمی روی شــناخت مســئلۀ اخالقــی (ســرقت علمــی)،

انجــام قضــاوت اخالقــی (دربــارۀ ســرقت علمــی) و نیــت رفتــار اخالقــی (در مواجهــه بــا ســرقت
علمــی) دارد (« .)Lin & Clark 2021ت ِرمِیــن و کورتیــس» در مطالعــۀ ســرقت علمــی بــه بررســی

برخــی عوامــل اجتماعــی در کنــار عوامــل روانــی نیــز پرداختهانــد .نتایــج آنهــا نشــان داد کــه
عوامــل خودکنترلــی ،فشــار درونــی و فشــار دیگــران بــرای گرفتــن نمــرات بــاال ،ســن ،جنســیت،

فرهنــگ ،و میــل بــه کســب مــدارک دانشــگاهیِ باالتــر بهترتیــب ،بیشــترین واریانــس متغیــر

ســرقت علمــی را تبییــن میکردنــد ( .)Tremayne & Curtis 2021در مطالعــۀ دیگــری کــه کمتــر

روانشــناختی اســت« ،هــو و شــن» بــا نظرخواهــی از اعضــای هیئــت علمــی و بــا تحلیــل ســاختاری

نشــان دادنــد کــه دو عامــل ســابقۀ دانشــگاهی و تجــارب علمــی در خــارج از کشــور بــه بیشــترین

میــزان واریانــس ارتــکاب بــه ســرقت علمــی را تبییــن میکننــد ( .)Hu & Shen 2020در مطالعــۀ

«کاســلر ،زایبــرگ و گال» نیــز از متغیرهــای اجتماعــی بــرای تبییــن ســرقت علمــی اســتفاده شــده
اســت .آنهــا بهدنبــال ایــن بودنــد کــه آیــا جمعگرایــی و فردگرایــی میانجــی معنــادار رابطــۀ بیــن

ارتــکاب بــه ســرقت علمــی و ســابقۀ فرهنگــی هســتند یــا خیــر .نتایج تحلیــل آنهــا روی دانشــجویان

اســرائیلی بــا اســتفاده از مدلیابــی معــادالت ســاختاری نشــان داد کــه فردگرایــی میانجــی رابطــۀ

ســابقۀ فرهنگــی و ارتــکاب بــه ســرقت علمــی اســت ،امــا جمعگرایــی خیــر .بنابرایــن ،آنهــا ســابقۀ
فرهنگــی و فردگرایــی را عوامــل اجتماعــی ارتــکاب بــه ســرقت علمــی دانســتند (Kasler, Zysberg

.)& Gal 2020
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در مجــات داخلــی نیــز پژوهشهــا حــو ِل محــور متغیرهــای فردی-شــناختی میگــردد ،امــا

مقاالتــی نیــز ســعی کردهانــد بــه عوامــل اجتماعــی اهمیــت دهنــد و نظــم رخــداد متغیرهــا را معیــن
نماینــد .بــرای مثــال« ،چوپانــی ،ســیادت و رجاییپــور» بــه بررســی عوامــل ســازمانی اثرگــذار بــر

ســرقت علمــی پرداختهانــد کــه بــا توجــه بــه روانشــناختی نبــودن متغیرهــا قابــل توجــه اســت.

نتایــج تحقیــق آنهــا روی اعضــای هیئــت علمــی و دانشــجویان دانشــگاههای اســتان اصفهــان

نشــان داد کــه ســه عامــل مقــررات دانشــگاهی ،جــو ســازمانی و موانــع ســاختاری منجــر بــه نظــارت
ضعیــف میشــوند و نظــارت ضعیــف نیــز بــه ســرقت علمــی میانجامــد (« .)1399گرشاســپیفخــر»

در بررســی ســرقت علمــی بــه عوامــل اجتماعــی هــم توجــه کــرده اســت .وی چهــار عامــل نــرخ
بیــکاری ،نــرخ طــاق ،نــرخ شهرنشــینی و درآمــد خانــوار را در وقــوع ســرقت علمــی مؤثــر دانســته
و ســعی کــرده اولویــت و انــدازۀ اثــر هــر یــک از عوامــل یادشــده را تعییــن کنــد .از نظــر وی،

بهترتیــب ،بــا افزایــش نــرخ شهرنشــینی ،نــرخ طــاق ،و نــرخ بیــکاری در دهــۀ هشــتاد ،نــرخ ســرقت

علمــی افزایــش یافتــه و بــا افزایــش درآمــد خانــوار ،نــرخ ســرقت علمــی کاهــش پیــدا کــرده اســت
و در آخــر ادعــا کــرده کــه  89درصــد از تغییــرات نــرخ ســرقت علمــی بــا عوامــل یادشــده قابــل

توضیــح اســت .بنابرایــن ،در مجمــوع میتــوان اســتنباط کــرد کــه از نظــر او عوامــل اقتصــادی
در ارتــکاب ســرقت علمــی اولویــت دارنــد ( .)1390ســایر پژوهشهــا بــه بررســی نظــم عوامــل
اثرگــذار بــر ســرقت علمــی پرداختهانــد ،امــا از متغیرهــای اجتماعــی در آن خبــری نیســت .بــرای

مثــال« ،عابدینــی» در مقال ـهای تــاش کــرده تــا نظــم عواملــی چــون اهــداف پیشــرفت ،نگــرش بــه

ســرقت علمــی و عملکــرد تحصیلــی را دریابــد و بگویــد کــدام عوامــل اثرگذارنــد و کدامهــا
اثرپذیــر و انــدازۀ اثــرات چقــدر اســت .بــر اســاس یافتههــای وی ،دانشــجویانی کــه در صــدد اثبــات

عملکــرد بهینــۀ خــود یــا پنهــان ســاختن ناتوانــی خــود هســتند (دو علــت ریشـهای) ،نگــرش مثبتــی
بــه ســرقت علمــی یافتــه و ســپس ،آن را مرتکــب میشــوند (دو عامــل میانــی) و حاصــل ایــن
فراینــد ،بــه عملکــرد تحصیلــی مثبــت آنهــا میانجامــد .ایــن پژوهــش ،هرچنــد ســعی کــرده کــه
بهطــور ســاختاری نظــم امــور را بفهمــد ،امــا صرف ـاً بــه عوامــل فردی-شــناختی اکتفــا کــرده اســت

(« .)1394صالحــی و قاســمزاده» ســعی کردهانــد کــه الگــوی رفتــار برنامهریزیشــدۀ «آیــزن و

فیشبیــن» 1را در ســرقت علمــی بیازماینــد و نظــم ارائهشــده در آن مــدل را آزمایــش کننــد .نتایــج

تحلیــل آنهــا روی دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران نشــان داد کــه نگــرش منفــی بــه
1. Ajzen & Fishbein
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ســرقت علمــی بهطــور معکــوس قصــد ســرقت علمــی را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد و هنجارهــای
ذهنــی و کنتــرل رفتــاری درکشــده نیــز مســتقیماً قصــد ارتــکاب را تحــت تأثیــر قــرار میدهنــد و

قصــد ارتــکاب نیــز بهطــور معنــاداری بــه عمــل ارتــکاب منتهــی میگــردد ( .)1397مطالعــات زیــاد

دیگــری (ماننــد نــوری و همــکاران ( ،)1399ناصــری و فتحــی ( ،)1397همتــی علمــدار و همــکاران
( )1396و غیــره) نیــز هســتند کــه صرفـاً بــه بررســی دالیــل وقــوع پدیــدۀ ســرقت علمــی از دیــدگاه
گروهــی از دانشــگاهیان پرداختهانــد.

مــرور ســوابق ،چنــد نکتــه را روشــن میســازد :اول اینکــه در بررســی پدیــدۀ اجتماعــی

ســرقت علمــی ،از متغیرهــای اجتماعــی اندکــی در مدلســازی و فهــم نظــم رخــداد ایــن پدیــده
اســتفاده شــده اســت و عمــوم متغیرهــا روانشــناختی هســتند کــه بعضــی از آنهــا بــا متغیرهــای

ســازمانی و برخــی بــا متغیرهــای فرهنگی-اجتماعــی درآمیختهانــد؛ دوم اینکــه مدلســازی و
پیشبینــی نظــم رخــداد ایــن پدیــده ،عمومــاً بــر اســاس مدلهــای مفهومــی از پیــش آزمــودهای

بررســی نشــده و بهطــور معمــول ،چنــد متغیــر بهدلخــواه انتخــاب شــده و اثــر آنهــا بــر ســرقت
علمــی و نظــم رخــداد آن بررســی شــده اســت (کدامهــا اثرگــذار ،کدامهــا میانجــی ،و کدام(هــا)
معلــول) .گاهــی اوقــات هــم ،کــه از یــک مــدل مفهومــی مســتند اســتفاده شــده ،آن مــدل یــک

مــدل روانشــناختی بــوده اســت (مثــل مــدل رفتــار برنامهریزیشــدۀ «آیــزن و فیشبیــن»)؛ ســوم
اینکــه بعضــی از پرسشــنامههای استفادهشــده بــرای بررســی ایــن پدیــده ،پرسشــنامۀ اســتاندارد

اعتباریابیشــده نبــوده و در برخــی مــوارد و بــرای بررســی برخــی متغیرهــا از پرسشــنامۀ محققســاخته

اســتفاده شــده اســت؛ و چهارمیــن نکتــه اینکــه در بررســی نظــم رخــداد ایــن پدیــده ،بــه آزمایــش
یــک مــدل بســنده شــده و مــد ِل مــورد آزمــون بــا مدلهــای بدیــل دیگــری کــه میتــوان بــا تکیــه

بــر نظریههــا از آن متغیرهــا ســاخت ،مقایســه نشــده اســت .در پژوهــش حاضــر ،تــاش شــده تــا
همــۀ مــوارد یادشــده بهنحــوی پوشــش داده شــود :اول اینکــه همــۀ متغیرهــای مــورد بررســی بــرای
پدیــدة اجتماعــی ســرقت علمــی در ایــن پژوهــش ،متغیرهــای اجتماعیانــد؛ دوم اینکــه ایــن متغیرهــا
بــر اســاس یــک مــدل مســتند (بنگریــد بــه  )Shaghaghi & Vasfi 2019آزمایــش شــدهاند؛ ســوم

اینکــه پرسشــنامۀ استفادهشــده در ایــن پژوهــش یــک پرسشــنامۀ اعتباریابــی شــده اســت (بنگریــد
بــه شــقاقی )1397؛ و چهــارم اینکــه صرفـاً بــه یــک مــدل بســنده نشــده و مدلهــای مفهومــی مســتند

بررســی و بــا هــم مقایســه شــدهاند تــا معلــوم شــود کــدام مــدل ،نظــم رخــداد پدیــدۀ ســرقت علمــی
را بهتــر نشــان میدهــد.
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 .2فرضیهها

1 .1مــدل ســاختاری نســبت بــه مدلهــای پارادایمــی و سیســتمی تبییــن بهتــری دربــارۀ نظــم وقــوع
پدیــدۀ ســرقت علمــی ارائــه میدهــد.

2 .2در مدلها اثر متغیرهای اقتصادی بیش از سایر متغیرهاست.

3 .3متغیرهــای مشاهدهشــدۀ صورتگرایــی پژوهشــی بیشــترین اثــرات میانجــی را در مدلهــا
دارنــد.

 .3سازههای پژوهش و تعریف آنها

تعریــف ســازههای ایــن پژوهــش بــر اســاس پژوهشهــای ســابق (Shaghaghi & Vasfi 2019؛

و  )1397بــه قــرار زیــر اســت:

ســرقت علمــی :)PL( 1طبــق تعریــف ،ســرقت علمــی عبــارت اســت از پدیــدهای کــه متأثــر از

متغیرهــای ســاختاری زیــر اســت .1 :ســرمایهداری دولتــی .2 ،رســوبات فرهنگــی .3 ،دانشــگاه
دیوانســاالر .4 ،آمــوزش غیرانتقــادی .5 ،عــادات َمد َرســی .6 ،صورتگرایــی پژوهشــی ،و

 .7بیتفاوتــی .متغیرهــای  1و  2متغیرهــای مســتقل ،متغیرهــای  3تــا  6متغیرهــای میانجــی ،و
متغیــر  ،7متغیــری اســت کــه از شــش متغیــر دیگــر اثــر میپذیــرد و وجــود و اســتمرار آن ،باعــث
تــداوم ســرقت علمــی میشــود .خــو ِد ســرقت علمــی شــامل ابعــاد زیــر اســت :تقلــب (جعــل و
دســتکاری دادههــا ،مقیاسهــا و ارجاعــات) ،انتحــال (بــه نــام خــود زدن نوشــتههای دیگــران) ،و

تخلــف (خــاف قواعــد نویســندگی عمــل کــردن ،شــامل ثبــت یــک اثــر در دو محــل ،آوردن نــام

غیرنویســندگان بهعنــوان نویســنده ،و نویســندگی در ســایه).

ســرمایهداری دولتــی :)GC(2ســرمایهداری دولتــی یــا مانوریالیســم مــدرن ،3عبــارت اســت از نوعــی

تیــولداری جدیــد کــه در آن ،کارخانههــا و شــرکتها جایگزیــن زمینهــای اربابــی شــده
اســت ،امــا رؤســای آن کارخانههــا و شــرکتها بــا امتیــاز و رانــت دولتــی منصــوب میشــوند

و دیوانســاالری پشــتیبان آن نیــز دولتــی اســت .بنابرایــن ،در ایــن سیســتم بــرای کســب موقعیــت

بهتــر بایــد بــه توزیعکننــدگان و واســطههای رانــت نزدیــک شــد .خردهمقیاسهــای ایــن متغیــر

کــه در واقــع ،نشــانههای آن هســتند ،عبارتانــد از :اقتصــاد رانتــی (( 4)Q20شــامل دیوانســاالری
3. Modern Manorialism

2. governmental capitalism

1. plagiarism

 .4کیــو ( )Qمخفــف  Questionاســت و منظــور ،گویههــای پرسشــنامه اســت کــه در مدلیابــی معــادالت ســاختاری
بهعنــوان متغیــر مشاهدهشــده در نظــر گرفتــه میشــود.
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مطــول ،نهادهــای توزیــع رانــت ،واســطهگری و امثــال آن) ،تخصصزدودگــی ( ،)Q21دوگانــۀ

دانــش /مهــارت ( ،)Q22اداری شــدن ( ،)Q23سســتی مالکیــت فکــری ( ،)Q24کاالیــی شــدن دانــش
( ،)Q25بیاســتفادگی دانــش ( ،)Q26و بــازاری شــدن (.)Q27

رســوبات فرهنگــی :)CD(1عبــارت اســت از عادتهایــی کــه از گذشــتۀ فرهنگــی ایرانیــان بــه ارث

رســیده و باعــث تقویــت بیتفاوتــی نســبت بــه ســرقت علمــی شــده اســت کــه عبارتانــد از:

الــف) گفتمانهــای ســنتی (( )Q7گفتمانهــای دینــی ،شــامل تقیــه ،توریــه ،پنهــانکاری،

مصلحتگرایــی ،دفــع افســد بــه فاســد و امثــال آن؛ گفتمانهــای فولکلوریــک ،شــامل
کدخدامنشــی و ّ
علمهگــی و امثــال آن؛ گفتمانهــای شرقشــناختی شــامل اســتبدادزدگی و تنبلــی

و امثــال آن) ،ب) علــم ایدئولوژیــک (( )Q8شــامل حاشــیهای شــدن علــوم انســانی ،اســتفاده از علــم

بــرای اثبــات دعــاوی ایدئولوژیــک ،تمرکــز افراطــی بــر وجهــۀ دینــی بهجــای تخصــص در جــذب

اعضــای هیئــت علمــی و امثــال آن) ،و ج) تــرس از قضاوتشــدن (( )Q9نزدیــکان ،دانشــگاهیان).
دانشــگاه دیوانســاالر :)BU( 2عبــارت اســت از اثراتــی کــه کاغذبــازی و چندالیــه بــودن
سلســلهمراتب اداری و بدنــۀ پرتراکــم آن روی ســرقت علمــی میگــذارد و عبــارت از اَبعــاد
زیــر اســت :ارزیابــی ایســتا ( ،)Q10فشــارهای دانشــگاهی ( ،)Q11ضعــف کنتــرل ( ،)Q12و
ل کــرد ِن بــازار پایاننامــه،
عارضهانــگاری مهــار (( )Q13شــامل مشــکلآفرین تصــور کــرد ِن تعطی ـ 

کنتــرل افراطــی دانشــجو ،وضــع مقــررات سفتوســخت داوری ،و امثــال آن).

آمــوزش غیرانتقــادی :)UE( 3عبــارت اســت آمـ ِ
ـوزش پژوهــش و روشهــای آن ،بــدون یاددهــی

تفکــر انتقــادی و افــق پرتوافکنــی روشهــا و محدودیتهــای آنهــا کــه شــامل ابعــاد زیــر اســت:

ســابقۀ [و عــادات] آموزشــگاهی ( ،)Q28غفلــت آموزشــی ( ،)Q29نــگاه آموزشــی بــه پژوهــش
( ،)Q30و ناهمگامــی بــا فنــاوری (.)Q31

عــادات َمد َرســی :)SH( 4عبــارت اســت از برخــی عادتهــا در اســتادان کــه از ســنت آموزشهــای
ســنتی عصــر اسکوالســتیک (در قــرون وســطی) بــه ارث رســیده و شــامل ابعــاد زیر اســت :اشــرافیت

علمــی ( ،)Q14و تکافتادگــی (.)Q15

3. uncritical education

2. bureaucratic university

1. cultural depositories
4. scholastic habitus
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صورتگرایــی پژوهشــی :)RF( 1عبــارت اســت از چســبیدن بــه فــرم ظاهــری روشهــا و
ﺻﻮرتﮔﺮاﻳﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ :(RF)11ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﭼﺴﺒﻴﺪن ﺑﻪ ﻓﺮم ﻇﺎﻫﺮي روشﻫﺎ و ﻛﻠﻴﺸﻪﺳﺎﺧﺘﻦ از دﻳﮕﺮ
کلیشهســاختن از دیگــر پژوهشهــا بــرای انجــام پژوهــش جدیــد کــه شــامل اَبعــاد زیــر اســت:

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ اَﺑﻌﺎد زﻳﺮ اﺳﺖ :ﻛﻤﻴﺖﮔﺮاﻳﻲ ) ،(Q16ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﺮاﻳﻲ )،(Q17

کمیّتگرایــی ( ،)Q16نتیجهگرایــی ( ،)Q17پژوهــش ماشــینی ( ،)Q18و غلبــة وجــوه خطابــی 2در

ﭘﮋوﻫﺶ
 ،(Q18و ﻏﻠﺒﺔ وﺟﻮه ﺧﻄﺎﺑﻲ 12در ﭘﮋوﻫﺶ ).(Q19
ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ( ).)Q19
پژوهــش

3 13
ـی
ﺑﻲبی
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هایﺑﺮاﺑﺮ
ﺳﻜﻮت در
ﻋﻠﻤﻲ
ﺮﻗﺖﻫﺎي
ﺑﻪ ﺳ
ﺣﺮﻓﻪ
اﻟﻌﻤﻞ
اسـﻧﺒﻮد
اﺳﺖ از
تفاوتـ )
ﺗﻔﺎوﺗﻲ
اﻟﮕﻮﻫﺎيــامل ا َ
فاســد
مبادلــۀ
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ (،)Q1
تشــویقگر
الگوهـ)ـای
ـر(،اســت:
ـاد )زیـ
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زﻳﺮـر آنه
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ـکوت ادر
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ﻏﻴﺮﻋﻠﻤﻲ )
،(Q2
ﻣﺒﺎدﻟﺔ ﻓﺎﺳﺪ
Q1
ﺗﺸﻮﻳﻖبعـﮔﺮ
ﻛﻪـ ﺷﺎﻣﻞ

Q6ب(.یارزشــی مــدرک ( ،)Q5و
،)Q4
ﻛﺜﺮتناچیــز (
گــذاری
تفاوت
ارزﺷﻲ،)Q3
غیرعلمــی (
،)Q2
(
ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت )
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ﺗﻔﺎوت
کثــرت توجیهــات (.)Q6

 .4رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﺟﺰاي ﻣﺪلﻫﺎي ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ

 .4روابط بین اجزای مدلهای مفهومی

ﺳﺎزهﻫﺎي ﻓﻮق ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﻪ اﻟﮕﻮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪ .اﻟﮕﻮي

ســازههای فــوق میتوانــد بــا ســه الگــو در ارتبــاط بــا یکدیگــر قــرار گیرنــد و مــدل مفهومــی

اول آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ) Shaghaghi & Vasfi (2019ﺑﺪان رﺳﻴﺪه و ﻣﺪل ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻧﺎم دارد و ﺑﻪﺷﻜﻞ

را تشــکیل دهنــد .الگــوی اول آن اســت کــه پژوهــش ) Shaghaghi & Vasfi (2019بــدان رســیده و

زﻳﺮ اﺳﺖ:

مــدل ســاختاری نــام دارد و بــهشــکل زیــر اســت:
آﻣﻮزش
ﻏﻴﺮاﻧﺘﻘﺎدي UE

ﺑﻲﺗﻔﺎوﺗﻲ IN

ﺻﻮرتﮔﺮاﻳﻲ
ﭘﮋوﻫﺸﻲ RF

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪداري دوﻟﺘﻲ
GC

داﻧﺸﮕﺎه
دﻳﻮانﺳﺎﻻر BU

رﺳﻮﺑﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
CD

ﻋﺎدات ﻣﺪرﺳﻲ
SH

علمی
سرقت
ساختاری
ﻣﺪلمدل
مدل .1
ﻋﻠﻤﻲ
ﺳﺮﻗﺖ
ﺳﺎﺧﺘﺎري
ﻣﺪل .1

در ایــن الگــوی ارتبــاط ،ســرمایهداری دولتــی و رســوبات فرهنگــی باعــث شــکلگیری نــوع

خاصــی از دانشــگاه میشــود کــه میتــوان آن را دانشــگاه دیوانســاالر نامیــد .ایــن نــوع دانشــگاه

بیشــتر تحــت تســلط سلســلهمراتب اداری بــا آییننامههــای متعــدد و پیدرپــی ،انتصابــات

غیرعلمــی ،نفــوذ و ســلطة کارکنــان غیرهیئــت علمــی و ارزیابیهــای چندالیــۀ کارکنــان اداری
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در اﻳﻦ اﻟﮕﻮي ارﺗﺒﺎط ،ﺳﺮﻣﺎﻳﻪداري دوﻟﺘﻲ و رﺳﻮﺑﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي ﻧﻮع ﺧﺎﺻﻲ از داﻧﺸﮕﺎه
ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮان آن را داﻧﺸﮕﺎه دﻳﻮانﺳﺎﻻر ﻧﺎﻣﻴﺪ .اﻳﻦ ﻧﻮع داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻠﻂ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ اداري
زمستان  | 1400دورة  | 37شمارة 2
ﻏﻴﺮﻋﻠﻤﻲ ،ﻧﻔﻮذ و ﺳﻠﻄﺔ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻏﻴﺮﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲﻫﺎي
ﺑﺎ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد و ﭘﻲدرﭘﻲ ،اﻧﺘﺼﺎﺑﺎت

ﭼﻨﺪﻻﻳﺔ ﻛﺎرﻛﻨﺎن اداري اﺳﺖ .اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه ،ﺣﺴﺐ ﺳﻪ وﻇﻴﻔﺔ داﻧﺸﮕﺎه ﻳﻌﻨﻲ آﻣﻮزش ،ﭘﮋوﻫﺶ و ارﺗﺒﺎط ﻋﻠﻤﻲ

اســت .ایــن دانشــگاه ،حســب ســه وظیفــۀ دانشــگاه یعنــی آمــوزش ،پژوهــش و ارتبــاط علمــی
ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ،زاﻳﻨﺪة ﺳﻪ ﻛَﮋﻛﺎرﻛﺮد آﻣﻮزش ﻏﻴﺮاﻧﺘﻘﺎدي ،ﺻﻮرتﮔﺮاﻳﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﻋﺎدات ﻣﺪرﺳﻲ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺳﻪ
بهترتیــب ،زاینــدۀ ســه َکژکارکــرد آمــوزش غیرانتقــادی ،صورتگرایــی پژوهشــی و عــادات
ﻛﮋﻛﺎرﻛﺮد ﺑﻪ ﺑﻲﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻲاﻧﺠﺎﻣﺪ.

َمد َرســی اســت .ایــن ســه کژکارکــرد بــه بیتفاوتــی نســبت بــه ســرقت علمــی میانجامــد.

ﮋوﻫﺶ را در
ﻫﺎي ﭘ
1998
اﺷﺘﺮاوسـ« )
ﺮﺑﻴﻦ و
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مــدل پارادایمــی «کربیــن و اشــتراوس» ( )1998بــرای مقولهبنــدی دادههــای برخاســته از روش

«گرانــدد تئــوری» پیشــنهاد شــده اســت .بــر اســاس ایــن مــدل ،کنشــگران بــر اســاس یکســری
کننــد ،امــا
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اﺷﺘﺮاوس« )
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ّﻲ( اﻗﺪام
)ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻠ
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ﻛﻨﻨﺪ،پیــاﻣﺎ 
خوبــی
)ﭘﺪﻳﺪةشــان به
کــه عمل
زﻣﻴﻨﻪیﻫﺎﻳﻲ
دﻫﻨﺪ و
ﺧﺎﺻﻲ
ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎي
بــرود را ﺑﺎ
شاﻳﻦ ﻛﺎر
شــرایطاﻧﺠﺎم ﻣﻲ
)راﻫﺒﺮدﻫﺎ(
ﻣﺮﻛﺰي( ﻣﻲ
ﺳﻮء رﻓﺘﺎر
مســیر کنــش آنهــا را بــه ســمت و ســوی دیگــری پیــش میبــرد یــا شــدت و ضعــف میبخشــد

ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﻤﻞﺷﺎن ﺑﻪﺧﻮﺑﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﺮود )ﺷﺮاﻳﻂ زﻣﻴﻨﻪاي( ،و ﺷﺮاﻳﻂ دﻳﮕﺮي ﭘﻴﺶ ﻣﻲآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺮ

(شــرایط مداخلهگــر) ،و مجمــوع اینهــا بــه عواقبــی بــرای کنشــگران میانجامــد .بــر اســاس مــدل

پارادایمــی ،بیتفاوتــی ،پدیــدۀ مرکــزی ســرقت علمــی اســت و ســرمایهداری دولتــی و رســوبات
فرهنگــی شــرایط علّــی آن را تشــکیل میدهنــد .صورتگرایــی پژوهشــی اســتراتژی کنشــگران
بــرای تثبیــت و تــداوم بیتفاوتــی و زمینــۀ ایجــاد آن آمــوزش غیرانتقــادی اســت .عــادات َمد َرســی
اســتادان نیــز گاهــی در شــرایط مداخلــه میکنــد (شــرایط مداخلهگــر) و صورتگرایــی را تشــدید

مینماینــد؛ بدینصــورت کــه در میــان دانشــجویان دکتــری و اســاتید جــوان ایــن انگیــزه را ایجــاد
میکنــد کــه از طریــق تولیــد کارخان ـهای ،مقالــة خــود را بــه طبقــۀ اشــراف علمــی در رشــتههای
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اﺳﺖ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪداري دوﻟﺘﻲ و رﺳﻮﺑﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻠّﻲ آن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ .ﺻﻮرتﮔﺮاﻳﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ
اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻛﻨﺸﮕﺮان ﺑﺮاي ﺗﺜﺒﻴﺖ و ﺗﺪاوم ﺑﻲﺗﻔﺎوﺗﻲ و زﻣﻴﻨﺔ اﻳﺠﺎد آن آﻣﻮزش ﻏﻴﺮاﻧﺘﻘﺎدي اﺳﺖ .ﻋﺎدات ﻣﺪرﺳﻲ
ایران) |
موردی:
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اﺳﺘﺎدان ﻧﻴﺰ

ﺑﺪﻳﻦﺻﻮرت ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﻛﺘﺮي و اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺟﻮان اﻳﻦ اﻧﮕﻴﺰه را اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ
همیشـدر
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ﻫﺎ ،ﻫﻤﺎﻳﺶ
ﻫﻤﻴﺸﻪیدر
هــا ،اﻓﺮادي
ش ﺷﺎﻣﻞ
ﻋﻠﻤﻲ
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ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲدر
هــا ،و
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ﻣﺠﻤﻮﻋﻪدانشـ
اﻳﻦـل ،بــه
عوامـ
مجموعــه
اوﻟﻮﻳﺖــن
عاقبــت ای
برخوردارنـ

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻤﻲ
ﻣﺮاﺗﺐ و
ي ،ﺳﻠﺴﻠﻪ
دﻳﻮانﺳﺎﻻر
وﻳﮋﮔﻲ
مﺗﺮﻳﻦ
ﻣﻬﻢ
بــودنﺑﻮدن
دﻳﻮانﺳﺎﻻر
اﺻﻠﻲناش،
مراتب
سلســله
ســاالری،
دیوان
ویژگــی
تریــن
اﺳﺖ.مه
اســت.
ســاالر
وﻳﮋﮔﻲدیوا
ویژگــی اصلــﻛﻪیاش،
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
بخـاز آن
رﺳـﺪ.
ـیارث ﻣﻲ
گرایـﺑﻪ
ﺪرﺳﻲ
ﭘﮋوﻫﺸﻲ و
ﺻﻮرتهﮔﺮاﻳﻲ
زﻳﺎدي
اﺳﺖ
ـی
پژوهش
ﻋﺎدات ﻣت
ـی ،صور
داری دولتـ
دوﻟﺘﻲ،ســرمای
داريآن از
ـادی از
ـش اززیـ
ﺑﺨﺶکــه
ـیﻛﻪاســت
و ارزیابــی ک ّمـ

اﻟﮕﻮي ﺳﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺳﺎزهﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻢ ﻗﺮار داد ،اﻟﮕﻮي ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ
های
و عــادات َمدر َســی بــه ارث میرســد .الگــوی ســومی کــه میتــوان بــر اســاس آن ســازه

اﺳﺖ :را در ارتبــاط بــا هــم قــرار داد ،الگــوی سیســتمی اســت:
پژوهــش حاضــر
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مدل  .3مدل سیستمی سرقت علمی

ﻣﺪل  .3ﻣﺪل ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤﻲ

بــر اســاس ایــن الگــو ،مســائل اجتماعــی و فرهنگــی در واقــع ،سیســتمهای اجتماعــی-

تکنیکیانــد )Geels & Kemp 2007( 1و بایــد آنهــا را هماننــد یــک سیســتم تحلیــل کــرد .هر سیســتم

از ورودی(هــا) ،فرایند(هــا) ،و خروجی(هــا) تشــکیل شــده اســت .بایــد دیــد کــه ورودیهــای

سیســتم چیســت ،سیســتم روی ایــن ورودیهــا چــه پردازشــی انجــام میدهــد و حاصــل پــردازش

بــه چــه خروجیهایــی منتهــی میشــود .حــال ،اگــر بخواهیــم ســازههای پژوهــش را بــا ایــن الگــو

مفهومســازی کنیــم بایــد بگوییــم کــه ورودیهــای سیســتم اجتماعی-تکنیکــی ســرقت علمــی،

ســرمایهداری دولتــی و رســوبات فرهنگــی ،فرایندهــای ایــن سیســتم آمــوزش غیرانتقــادی ،عــادات
َمدر َســی و صورتگرایــی پژوهشــی ،و خروجــی آن نیــز دانشــگاه دیوانســاالر و بیتفاوتــی
اســت.

 .5روش پژوهش

پژوهــش حاضــر از نــوع پژوهشهــای آمــاری اســت کــه بــه روش مدلیابــی معــادالت
1. socio-technical systems
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ســاختاری انجــام شــده اســت .از ایــن روش زمانــی اســتفاده میشــود کــه تعــدادی متغیــر مکنــون
و متغیــر مشاهدهشــده وجــود دارد کــه برخــی از آنهــا صرف ـاَ متغیــر مســتقل ،برخــی ،هــم مســتقل

و هــم وابســته  ،و برخــی فقــط متغیــر وابســته هســتند و قــرار اســت یــک مــدل مفهومــی آزمایــش

شــود تــا معلــوم گــردد کــه آیــا دادههــا از آن پشــتیبانی میکننــد یــا خیــر ،و بــر اســاس دادههــا

مــدل مفهومــی چــه تغییــری میکنــد و مــدل عملیاتــی چیســت (دوتویــت و دوتویــت.)2001 ،1

وقتــی متغیرهــا گاهــی هــم مســتقل و هــم وابســتهاند ،دیگــر نمیتــوان از تحلیــل رگرســیونهای
چندگانــه اســتفاده نمــود و بایــد از نرمافزارهــای آمــاری ســاخت معــادالت ســاختاری مثــل
«ایمــوس»« ،2لیــزرل» 3یــا «پ ـیالاس» 4اســتفاده کــرد.

ابــزار مــورد اســتفاده در پژوهــش حاضــر ،پرسشــنامۀ ســنجش عوامــل ســاختاری ســرقت علمی
اســت .5ایــن پرسشــنامه کام ـ ً
ا منطبــق بــا ســازههای معرفیشــده در پژوهــش حاضــر اســت 6کــه

در گام اول  104گویــه داشــت و در مرحلــۀ اعتباریابــی بــه  90گویــه کاهــش یافــت .ایــن پرسشــنامه
در طیــف شــشگزینهای طراحــی گردیــد و در آن ،کــد  1بــرای کامــ ً
ا موافقــم ،کــد  2بــرای
موافقــم ،کــد  3بــرای تاحــدودی موافقــم ،کــد  4بــرای تاحــدودی مخالفــم ،کــد  5بــرای مخالفــم و
کــد  6بــرای کامـ ً
ا مخالفــم در نظــر گرفتــه شــد .هــر گویــه یــک عامــل جزئــی عینــی را بهصــورت

مثبــت مطــرح میکــرد و بنابرایــن ،متوســط زیــر عــدد  3بــرای هــر گویــه ،و بهتبــع آن هــر متغیــر
نشــاندهندۀ موافقــت بــا وجــود آن عامــل بــود .بدیهــی اســت کــه پرسشــنامه از روش ســنجش

ذهنــی عملکــرد یــا ســنجش ادراکــی عملکــرد 7اســتفاده میکنــد ،زیــرا ســوژههای تحقیــق

اطالعــات عینــی دربــارۀ عوامــل ســرقت علمــی را نــدارد .متغیرهــای مکنــون و گویههــا رابطــۀ

انعکاســی بــا یکدیگــر دارنــد نــه ترکیبــی ،8زیــرا پرســشهای هــر متغیــر وجــوه مختلــف یــک
مفهــوم را اندازهگیــری میکننــد و در واقــع ،نشــانهها یــا معلولهــای 9متغیــر مکنــون هســتند نــه

علــل 10آن ( .)Hoyle 2012, 119-121اعتباریابــی ایــن پرسشــنامه در مقالــۀ مســتقلی توســط «شــقاقی»
انجــام شــده اســت ( .)1397در پژوهــش یادشــده ،از روش «س ـیویآی» 11بــرای بررســی روایــی

محتوایــی ،و از روش تحلیــل مــدل اندازهگیــری بــا نرمافــزار «لیــزرل» جهــت بررســی روایــی ســازه
2. Amos

1. Mathilda duToit & Stephen duToit

5. http://nastinfo.nlai.ir/article_2276.html

)4. PLS (Partial Least Squares

3. LISREL

 .6بــرای دســتیابی بــه اینکــه کــدام پرس ـشها بــه کــدام ســازهها یــا متغیرهــا مربــوط اســت ،بــه جــدول  1صفحــۀ 13
مقالــۀ شــقاقی ( )1397مراجعــه فرماییــد.
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8. formative vs. reflective model

7. subjective performance measure or cognitive performance measure

)11. content validity index (CVI

9. effects

10. causes

اثرات متقابل کالنساختارهای اجتماعی در پدیدۀ سرقت علمی (مطالعۀ موردی :ایران) | شقاقی

اســتفاده شــده بــود .بــرای بررســی پایایــی نیــز از روش پایایــی ترکیبــی 1و همچنیــن ،روش دو نیــم

کــردن اســتفاده شــده بــود.

 36دانشـگاه جامع در کل کشـور ،جامعۀ پژوهش حاضر بودند که با اسـتفاده از  540دانشجوی

ارشـد و دکتـری بـا فرمـول «کوکـران» و بـه روش خوشـهای و سـپس ،بـه روش سیسـتماتیک در هر

خوشـه (عمیـدی  )1393انتخـاب شـد .خوشـهها عبـارت بودنـد از دانشـکدهها و بخشهـای مختلف

هـر دانشـکده (سـایت ،کتابخانـه و غیره) .در هر خوشـۀ انتخابی بهروش سیسـتماتیک عمل شـد .دو
(مثلا نفـر پنجـم) و فاصلـۀ نفـرات (مث ً
ً
ال هر سـه نفر یکـی) بین
عـدد تصادفـی بهعنـوان نفـر آغازیـن

پرسشـنامهای کـه میبایسـت از آن دانشـگاه پُـر میشـد ،در
سـپس،
 1تـا  10انتخـاب Xشـد.
تعـدادﺷﻤﺎرة x
بـه | xx
دورة
| 14 xx
(مثلا کتابخانـه) بـه فاصلـۀ ً
ً
مثلا  3نفر،
خوشـۀ انتخابـی از نفـر پنجـم خـارج شـده از بخـش انتخابـی
از افـراد خواسـته شـد پرسشـنامهها را پُـر کننـد و ایـن کار تـا پایـان سـهم نمونـۀ آن دانشـگاه ادامـه

یافـت تـا اینکـه همـۀ نفـرات انتخاب شـدند .بـرای یافتن مـدل ،بررسـی بـرازش آن ،و تحلیـل اثرات
27
2
اسـتفادهﻧﺒﻮد،
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻧﺮﻣﺎل
حداقلدادهﻫﺎ در
روشﺗﻮزﻳﻊ
اول واﻳﻨﻜﻪ
نسـخۀزﻳﺮا
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ،
ﺟﺰﺋﻲ
ﻣﺮﺑﻌﺎت
ﻧﺴﺨﺔ  3-3-3و روش ﺣﺪاﻗﻞ
مربعات جزئی
3-3-3
«پـیالاس»
افـزار
غیرمسـتقیم از نرم
شـد ،زیرا
بودند .برای
دادههـا
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪةاینکه
ﻧﻤﻮﻧﻪ و دوم
ﺑﺪاﻧﻴﻢ نبـود،
متغیرهـا نرمال
هـا در
ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ داده
ﻣﻘﻴﺎس توزیـع
اول اینکـه
ترتیبـیﺟﺎﻣﻌﻪ
مقیاسﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
در ﺧﻴﺮ،
اﺳﺖ ﻳﺎ
ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ.
و دوم اﻳﻨﻜﻪ دادهﻫﺎ در

جامعـه اسـت یـا خیـر ،میانگیـن جامعه بـا روش بیشـینۀ درسـتنمایی 3و
اینکـه بدانیـم نمونـه نماینـدۀ
ﺑﺎ روش ﺑﻴﺸﻴﻨﺔ درﺳﺖﻧﻤﺎﻳﻲ 28و روش »ﺗﻮﻛﻲ« 29در »اسﭘﻲاساس« ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪ و ﻋﺪد  2/1727ﺑﻪ دﺳﺖ
روش «توکـی» 4در «اسپـیاساس» تخمیـن زده شـد و عـدد  2/1727بهدسـت آمـد .سـپس ،فاصلـۀ
آﻣﺪ .ﺳﭙﺲ ،ﻓﺎﺻﻠﺔ اﻃﻤﻴﻨﺎن ) (CIاز ﻓﺮﻣﻮل  (S.E.mean×1.96)± meanﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ در
آن،عبارت
اطمینـان ( )CIاز فرمـول  )S.E.mean×1.96(± meanبهدسـت آمـد کـه در آنS.E.Mean ،
میانگیـن هـر
ﮔﻴﺮي )�� 96 ،(،
ﻧﻤﻮﻧﻪگیـری
ﺗﻮزﻳﻊ نمونه
ﻣﻌﻴﺎرتوزیـع
اﻧﺤﺮافمعیـار
بـودﺑﻮداز ازانحـراف
معیـارازازﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
انحـراف ﻣﻌﻴﺎر
همـان دو اﻧﺤﺮاف
 11//96ﻫﻤﺎن
 S.E.Meanﻋﺒﺎرت
�√

متغیـر مکنـون ،و  meanهمـان میانگیـن متغیرهـای مکنـون بـود .حاصـل اینکـه میانگیـن متغیرهای
ﻫﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻜﻨﻮن ،و  meanﻫﻤﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻜﻨﻮن ﺑﻮد .ﺣﺎﺻﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺑﻲﺗﻔﺎوﺗﻲ
بیتفاوتی ( ،)SEM=0.02711; mean=2.1958; CI=2.14-2.24سـرمایهداری دولتی (;SEM=0.02688
) ،(SEM=0.02711; mean=2.1958; CI=2.14‐2.24ﺳﺮﻣﺎﻳﻪداري دوﻟﺘﻲ ) ;SEM=0.02688
 ،)mean=2.0593; CI=2.00-2.11رسـوبات فرهنگـی (;SEM=0.03481; mean=2.3824
;SEM=0.03481
;mean=2.3824
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ( )
;،(mean=2.0593
;،)SEM=0.02841
;mean=2.2681
CI=2.21-2.32
رﺳﻮﺑﺎتنسـاالر
دانشـگاه دیوا
،)CI=2.31-2.45 CI=2.00‐2.11

غیرانتقـادی
; ،)SEM=0.02911آمـوزش
;mean=2.1833
پژوهشـی )(CI=2.12-2.24
گرایـی
،(CI=2.31‐2.45صورت
;،(SEM=0.02841
;mean=2.2681
CI=2.21‐2.32
دﻳﻮانﺳﺎﻻر
داﻧﺸﮕﺎه
( ،)SEM=0.02895; mean=2.3426; CI=2.28-2.40و عادات َمد َرسی (;SEM=0.02823; mean=2.2843
ﺻﻮرتﮔﺮاﻳﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ) ،(SEM=0.02911; mean=2.1833; CI=2.12‐2.24آﻣﻮزش ﻏﻴﺮاﻧﺘﻘﺎدي
 ،)CI=2.22-2.33همگـی در فاصلـۀ اطمینـان قـرار داشـتند .یافتـۀ ضمنـی نیـز آن بود کـه میانگین همۀ
;SEM=0.02823
ﻋﺎدات مـﻣیﺪر
( ،و
;SEM=0.02895
کدهـای
دادﺳﻲکـه) پاسـخدهندگان (بـا
ایـن نشـان
بـود و
; mean=2.3426متوسـط (عـدد )3
)CI=2.28‐2.40متغیرهـای مکنـون زیـر

سـرقتآن ﺑﻮد
ﺿﻤﻨﻲ ﻧﻴﺰ
داﺷﺘﻨﺪ.
اﻃﻤﻴﻨﺎنوﻗﺮار
هسـتنددرکـهﻓﺎﺻﻠﺔ
موافـقﻫﻤﮕﻲ
;،(mean=2.2843
ﻛﻪدارند.
علمـی اثر
ﻳﺎﻓﺘﺔروی
مربوط
گویههای
ایـن عوامل،
 CI=2.22‐2.33موافقـت  2 ،1و )3

Partialﻛﻪ 2.ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن )ﺑﺎ ﻛﺪﻫﺎي
ﻣﻲداد
ﻧﺸﺎن
Methodاﻳﻦ
)ﻋﺪدor(3PLSﺑﻮد و
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤﺔ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻜﻨﻮن زﻳﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ
Least
Square
method

)1. composite reliability (CR

4. Tukey’s biweight method

3. maximum likelihood

ﻣﻮاﻓﻘﺖ  2 ،1و  (3ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ،و ﮔﻮﻳﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط روي ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤﻲ اﺛﺮ دارﻧﺪ.
 .6ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ
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 .6یافتهها

قبــل از شــروع تحلیــل مدلهــا ،گزارشــی در بــاب دادههــای گمشــده ارائــه میشــود .ابتــدا،

بررســی شــد کــه آیــا دادههــای گمشــده از الگــوی خاصــی تبعیــت میکننــد یــا نــه ،و آیــا از شــرط
تصادفــی بــودن تبعیــت میکننــد یــا خیــر .بــرای بررســی ایــن امــر از «اسپــیاساس» و گزینــۀ

تحلیــل دادههــای گمشــده و همچنیــن ،آزمــون «لیتــل» 1اســتفاده شــد .تحلیــل دادههــای گمشــده
نشــان داد کــه گمشــدگی از الگــوی خاصــی تبعیــت نمیکنــد و آزمــون «لیتــل» (χ2=39.83,

 )df=522, Pvalue=0.41نیــز نشــان داد کــه گمشــدگی در سرتاســر گویههــا کام ـ ً
ا تصادفــی اســت.
اطالعــات جمعیتشــناختی پاســخدهندگان بــه شــرح زیــر اســت:
جدول  .1اطالعات جمعیتی
درصد

فراوانی

مقوله

متغیر

32/1

168

<=25

سن

24/9

128

27-26

19/5

100

29-28

23/5

121

30+

70/5

370

مرد

29/5

150

زن

27/25

139

متأهل

72/75

371

مجرد

70/5

328

ارشد

29/5

204

دکتری

18/7

98

مهندسی

8

42

پزشکی

58/2

305

هنر و علوم انسانی

15/1

79

علوم پایه

جنسیت
تأهل
تحصیالت
رشته

بــا توجــه بــه جــدول فــوق ،بخــش بزرگتــر پاســخدهندگان زیــر  27ســال و دانشــجوی
1. Little’s Test of Missing Completely at Random

424

اثرات متقابل کالنساختارهای اجتماعی در پدیدۀ سرقت علمی (مطالعۀ موردی :ایران) | شقاقی

ی ارشــد بودنــد .همچنیــن ،پاسـخدهندگان مــرد ،مجــرد ،و دانشــجویان رشــتههای هنــر و
کارشناسـ 
علــوم انســانی ســهم بیشــتری در تکمیــل پرسشــنامهها داشــتهاند.

مدل اول

مــدل اول را ابتــدا از نقطهنظــر روابــط بیرونــی ،روابــط درونــی ،اثــرات غیرمســتقیم ،و در آخــر

از نظــر شــاخصهای بــرازش مــدل بررســی میکنیــم:

جدول  .2ارزیابی روابط بیرونی مدل اول
CR

Ch α

AVE

0.401 0.783 0.770

(outer loadings upper & lower bound )95%

indicators

latents

0.690-0.815, 0.689-0.779

0.689, 0.712, 0.518,

GC Q20, Q21, Q22, Q23

0.685-0.760, 0.711-0.815

0.662, 0.591, 0.602,

Q24, Q25, Q26, Q27

0.698-0.812, 0.684-0.822

0.703, 0.560

0.700-0.821, 0.693-0.788
0.532 0.560 0.772

0.701-0.823, 0.688-0.790

0.815, 0.663, 0.702

Q7, Q8, Q9

CD

0.684-0.802
0.459 0.604 0.841

0.703-0.812, 0.682-0.790

0.575, 0.734

Q10, Q11

0.711-0.834, 0.698-0.801

0.739, 0.646

Q12, Q13

0.683-0.801-0.692-0.788

0.635, 0.552

Q28, Q29

0.694-0.793, 0.678-0.789

0.753, 0.472

Q30, Q31

0.688-0.799, 0.701-0.812

0.646, 0.650

Q16, Q17

0.687-0.802, 0.708-0.811

0.783, 0.731

Q18, Q19

0.611 0.363 0.758

0.690-0.793, 0.703-0.816

0.768, 0.794

Q14, Q15

SH

0.387 0.679 0.700

0.670-0.771, 0.694-0.795

0.552, 0.687, 0.723

Q1, Q2, Q3

IN

0.676-0.784, 0.668-0.790

0.477, 0.570, 0.684

Q4, Q5, Q6

0.375 0.446 0.787
0.497 0.660 0.797

BU
UE
RF

0.681-0.766, 0.696-0.814

بــر اســاس جــدول  ،2چنــد نکتــه قابــل درک اســت )1 :در مجمــوع  12متغی ـ ِر مشاهدهشــده

بــار عاملــی بــاالی  0/7دارنــد و بــا اطمینــان  95درصــد بهخوبــی واریانــس متغیــر مکنــون خــود را
تبییــن میکننــد کــه عبارتانــد از :تخصصزدودگــی و کاالییشــدن دانــش (از متغیــر مکنــون

ســرمایهداری دولتــی) ،گفتمانهــای ســنتی و تــرس از قضــاوتشــدن (از متغیــر مکنــون رســوبات

فرهنگــی) ،فشــارهای دانشــگاهی و ضعــف کنتــرل (از متغیــر دانشــگاه دیوانســاالر) ،نــگاه

آموزشــی بــه پژوهــش (از متغیــر مکنــون آمــوزش غیرانتقــادی) ،پژوهــش ماشــینی و غلبــۀ وجــه

خطابــی در پژوهــش (از متغیــر مکنــون صورتگرایــی پژوهشــی) ،اشــرافیت علمــی و تکافتادگــی
(از متغیــر مکنــون عــادتوارۀ َمد َرســی) ،و مبادلــۀ فاســد و تفاوتگــذاری ناچیــز (از متغیــر مکنــون
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بیتفاوتــی) )2 .در شــاخصهای رواییســنجی در مــدل بیرونــی ،هــر چنــد میانگیــن واریانــس
اســتخراج شــده ( )AVEفقــط در مــورد متغیرهــای مشاهدهشــدة رســوبات فرهنگــی و عــادتوارۀ

مدرســی بــاالی  0/5اســت و بــا ایــن حــال کــه آلفــای «کرونبــاخ» ( )Ch αفقــط در مــورد متغیرهــای
مشاهدهشــدۀ ســرمایهداری دولتــی بــاالی  0/7اســت ( ،)Hair et al. 2017شــاخص پایایــی ترکیبــی

( )CRهمــۀ متغیرهــای مشاهدهشــده ،هــم از  0/7بیشــتر اســت و هــم از شــاخص  AVEدر همــۀ

متغیرهــا بزرگتــر اســت ( .)Dijkstra & Henseler 2015بنابرایــن ،روایــی متغیرهــای مشاهدهشــده

در مــدل  ،1قابــل قبــول اســت.

جدول  .3ارزیابی روابط درونی ،اثرات غیرمستقیم و برازش مدل اول
Confidence
)Interval (CI
0.312-0.608

0.301-0.644

)effect size (f2

greatest

& pathes

indirect effects

coeficiencts

BU

IN

0.499

0.564 0.341 0.338 0.347 0.319
--

BU
0.112

0.302-0.676

0.30-0.655

UE
0.575

0.566 0.606 0.559

RF

IN

--

0.071
0.311-0.681

IN

0.303-0.682

-Chi-Square

1

SRMR

3092.279

0.082

CD

BU

UE

SH

RF

BU

0.614 0.599 0.604
IN

UE

--

IN

RF

0.484
--

0.088
--

BU

0.209

0.394
IN

GC

0.267
SH

IN

RF

SH

UE

latents

IN

SH

0.237
--

--

NFI

2

0.519

0.024

Q

IN
Model fit

بــر اســاس جــدول  ،3ایــن نــکات قابــل تأمــل اســت )1 :بــار عاملــی متغیــر مکنــون رســوبات

فرهنگــی ( )CDبــه دانشــگاه دیوانســاالر ( )BUو بــار عاملــی عــادتوارۀ مدرســی ( )SHبــه

بیتفاوتــی ( )INخــارج از بــازۀ اطمینــان اســت و معنــادار نیســت .همچنیــن ،متغیــر مکنــون

ســرمایهداری دولتــی روی همــۀ متغیرهــای میانجــی (آمــوزش غیرانتقــادی ( ،)UEصورتگرایــی
پژوهشــی ( )RFو عــادتوارۀ َمد َرســی ( ))SHو همچنیــن ،روی متغیــر بیتفاوتــی ( )INاثــر

)1. standardized root mean square residual (SRMR
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غیرمســتقیم معنــادار دارد .ایــن نشــان میدهــد کــه نظــم رخــداد عوامــل بدینصــورت اســت کــه
ی شــدن دانــش و تخصصزدودگــی را دارد،
ســرمایهداری دولتــی کــه دو ویژگــی معنــادار کاالی ـ 

باعــث شــکلگیری دانشــگاه دیوانســاالر میشــود کــه فشــار [دیوانســاالری] دانشــگاهی و
ضعــف کنتــرل از ویژگیهــای آن اســت .ایــن دانشــگاه دیوانســاالر ،موجــد آمــوزش غیرانتقــادی

(نــگاه آموزشــی بــه پژوهــش) ،صورتگرایــی پژوهشــی (پژوهــش ماشــینی و غلبــۀ وجــوه خطابــی)

و عــادتوارۀ َمد َرســی (اشــرافیت علمــی و تکافتادگــی) میشــود و ایــن مــوارد نیــز بــه بیتفاوتــی
نســبت بــه ســرقت علمــی میانجامنــد کــه از ویژگیهــای آن ،مبادلــۀ فاســد و تفاوتگــذاری
ناچیــز اســت )2 .انــدازۀ اثــر ( )F2متغیــر مکنــون دانشــگاه دیوانســاالر روی متغیرهــای میانجــی

(آمــوزش غیرانتقــادی ،عــادتوارۀ َمد َرســی و صورتگرایــی پژوهشــی) بیشــتر از بقیــه اســت.

بنابرایــن ،ویژگیهــای دانشــگاه در بیتفاوتــی نســبت بــه ســرقت علمــی از همــه مهمترنــد.
 )3بــرای بــرازش مــدل ،شــاخص  Q2یــا همــان شــاخص «اســتون-گیزر» 1بایــد بزرگتــر از صفــر

باشــد ( )Henseler, Ringle & Sinkovics 2009کــه بــرآورده شــده ،شــاخص  NFIیــا همــان شــاخص
بــرازش هنجارشــده بایــد بزرگتــر از  0/9باشــد کــه بــرآورده نشــده و شــاخص  SRMRیــا ریشــۀ

استانداردشــدۀ میانگیــن مربعــات مقادیــر باقیمانــده -کــه عبــارت اســت از ریشــۀ مربعــات حاصــل
از تفــاوت ماتریــس کوواریانــس باقیماندههــا و ماتریــس کوواریانــس مــدل مفــروض -بایــد کمتــر
از  0/08باشــد ( )Hair et al. 2017کــه در مــدل اول ،تقریبــاً بــرآورده نشــده اســت .البتــه ،نتیجــۀ

قطعیتــر بــرازش مــدل بــا تحلیــل چندگروهــی بــه اثبــات میرســد.
مدل دوم

جدول  .4ارزیابی روابط بیرونی مدل دوم
CR

Ch α

AVE

0.402 0.783 0.771

)Confidenc Interval (CI

outer loadings

indicators

latents

0.681-0.792, 0.690-0.780

0.702, 0.725, 0.528,

Q20, Q21, Q22, Q23

GC

0.689-0.783, 0.697-0.801

0.658, 0.586, 0.569,

Q24, Q25, Q26, Q27

0.692-0.807, 0.691-0.813

0.712, 0.557

0.695-0.824, 0.681-0.785

0.817, 0.710, 0.655

0.701-0.803, 0.686-0.793
0.533 0.560 0.773

Q7, Q8, Q9

CD

0.707-0.814
0.459 0.604 0.841

0.699-0.789, 0.692-0.791

0.585, 0.731

Q10, Q11

0.702-0.811, 0.703-0.809

0.685, 0.701

Q12, Q13

BU

1. Stone-Geisser Q2
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outer loadings

indicators

latents

CR

Ch α

AVE

0.692-0.794-0.699-0.791

0.616, 0.593

Q28, Q29

UE

0.711-0.795, 0.704-0.797

0.784, 0.727

Q30, Q31

0.682-0.796, 0.698-0.793

0.646, 0.653

Q16, Q17

0.684-0.804, 0.70-0.802

0.736, 0.476

Q18, Q19

0.607 0.363 0.753

0.712-0.811, 0.724-0.861

0.694, 0.856

Q14, Q15

SH

0.387 0.679 0.701

0.680-0.791, 0.684-0.801

0.550, 0.679, 0.716

Q1, Q2, Q3

IN

0.695-0.794, 0.703-0.797

0.513, 0.562, 0.682

Q4, Q5, Q6

0.375 0.446 0.778
0.497 0.660 0.797

)Confidenc Interval (CI

RF

0.685-0.792, 0.694-0.811

بــر اســاس جــدول  ،4چنــد نکتــه قابــل درک اســت )1 :در مجمــوع 12 ،متغیــر مشاهدهشــده

بــار عاملــی بــاالی  0/7دارنــد و بــا اطمینــان  95درصــد واریانــس متغیــر مکنــون خــود را تبییــن

میکننــد کــه عبارتانــد از :اقتصــاد رانتــی ،تخصصزدودگــی و کاالییشــدن دانــش (از

متغیــر مکنــون ســرمایهداری دولتــی) ،گفتمانهــای ســنتی و علــم ایدئولوژیــک (از متغیــر مکنــون

رســوبات فرهنگــی) ،ارزیابــی ایســتا و ضعــف کنتــرل (از متغیــر دانشــگاه دیوانســاالر) ،نــگاه

آموزشــی بــه پژوهــش و ناهمگامــی بــا فنــاوری (از متغیــر مکنــون آمــوزش غیرانتقــادی) ،پژوهــش

ماشــینی (از متغیــر مکنــون صورتگرایــی پژوهشــی) ،تکافتادگــی (از متغیــر مکنــون عــادتوارۀ
َمد َرســی) ،و مبادلــۀ فاســد (از متغیــر مکنــون بیتفاوتــی) )2 .در شــاخصهای رواییســنجی در

مــدل بیرونــی مثــل مــدل اول ،شــاخص پایایــی ترکیبــی ( )CRهمــۀ متغیرهــای مشاهدهشــده ،هــم
از  0/7بیشــتر اســت و هــم از شــاخص  AVEدر همــۀ متغیرهــا بزرگتــر اســت .بنابرایــن ،روایــی
متغیرهــای مشاهدهشــده در مــدل  2قابــل قبــول اســت.

جدول  .5ارزیابی روابط درونی ،اثرات غیرمستقیم و برازش مدل دوم
Confidence
)Interval (CI
0.310-0.688

0.304-0.680

greatest

pathes

indirect effects

& coeficiencts

IN

RF

IN

0.785

0.373

0.655

IN

--

IN

)effect size (f2

0.077

GC

CD

0.205

--

--

--

--

BU

0.311-0.674

RF

--

RF

UE

0.013
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Confidence
)Interval (CI
0.311-0.681

)effect size (f2
BU

greatest

pathes

indirect effects

& coeficiencts

--

BU

0.625
0.302-0.698

RF

RF

0.620
--

0.025
0.309-0.703

latents

RF

SH

0.143

RF

BU

RF
0.570

0.376

0.354

Chi-Square

SRMR

NFI

2

3077.787

0.090

0.521

0.019

Q

IN

Model fit

بــا توجــه بــه جــدول  ،5مربــوط بــه مــدل دوم ،چنــد نکتــه قابــل درک اســت )1 :اثــر مســتقیم

رســوبات فرهنگــی ( )CDروی بیتفاوتــی ،اثــر مســتقیم آمــوزش غیرانتقــادی روی صورتگرایــی
پژوهشــی ،و اثــر مســتقیم عــادتوارۀ َمد َرســی روی صورتگرایــی پژوهشــی معنــادار نیســت ،زیــرا

بــار عاملــی مســیرهای آنهــا زیــر  0/3اســت )2 .ســرمایهداری دولتــی ( )GCروی صورتگرایــی
پژوهشــی ( )0/373( )RFو بیتفاوتــی روی دانشــگاه دیوانســاالر ( )0/354( )BUاثــر غیرمســتقیم

معنــادار دارد )3 .هرچنــد انــدازۀ اثــر ســرمایهداری دولتــی روی بیتفاوتــی از همــه بیشــتر اســت ،امــا

ایــن اثــر در مســیر منتقــل نمیشــود .در عــوض ،انــدازۀ اثــر صورتگرایــی پژوهشــی روی دانشــگاه

دیوانســاالر در رتبــۀ بعــدی اســت کــه نشــان میدهــد ایــن متغیــر ،بیشــترین واریانــس دانشــگاه
دیوانســاالر را تبییــن میکنــد .بنابرایــن ،میتــوان نتیجــه گرفــت کــه نظــم رخــداد پدیدههــا

طبــق مــدل دوم بدینصــورت اســت کــه ســرمایهداری دولتــی (اقتصــاد رانتــی ،تخصصزدودگــی
و کاالییشــدن دانــش) باعــث بیتفاوتــی دانشــجویان میشــود و نشــان ایــن بیتفاوتــی ،مبادلــۀ
فاســد اســت و ایــن بیتفاوتــی منجــر بــه صورتگرایــی پژوهشــی و چســبیدن بــه رعایــت شــکل
ظاهــری پژوهشهــا میگــردد .ظهــور و بــروز ایــن بیتفاوتــی ،پژوهــش ماشــینی اســت کــه در

نهایــت ،جریــان ایــن اثــرات ،ب ـ ه شــکلگیری دانشــگاهی منتهــی میگــردد کــه بــا ارزیابــی ایســتا

و ضعــف کنتــرل ،ســرقت علمــی را دامــن میزنــد .ســرانجام بــرای بــرازش مــدل  ،2شــاخص Q2

بایــد بزرگتــر از صفــر باشــد کــه بــرآورده شــده ،شــاخص  NFIبایــد بزرگتــر از  0/9باشــد کــه
بــرآورده نشــده ،و شــاخص  SRMRبایــد کمتــر از  0/08باشــد کــه بــرآورده نشــده اســت .بــا ایــن

حــال ،نتیجــۀ قطعیتــر بــرازش مــدل ،بــا تحلیــل چندگروهــی بــه اثبــات میرســد.
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مدل سوم
جدول  .6ارزیابی روابط بیرونی مدل سوم
outer loadings

indicators

latents

CR

Ch α

AVE

)Confidenc Interval (CI

0.702-0.797, 0.694-0.788 0.403 0.783 0.771

0.717, 0.740, 0.527,

Q20, Q21, Q22, Q23

GC

0.690-0.791, 0.691-0.808

0.659, 0.569, 0.565,

Q24, Q25, Q26, Q27

0.691-0.784, 0.678-0.804

0.727, 0.525

0.688-0.786, 0.693-0.794
0.711-0.830, 0.702-0.816 0.533 0.560 0.773

0.820, 0.700, 0.661

Q7, Q8, Q9

CD

0.687-0.792, 0.680-0.794 0.460 0.604 0.841

0.573, 0.748

Q10, Q11

BU

0.679-0.803, 0.686-0.779

0.712, 0.666

Q12, Q13

0.690-0.797-0.686-0.790 0.376 0.446 0.789

0.639, 0.592

Q28, Q29

0.721, 0.476

Q30, Q31

0.653, 0.637

Q16, Q17

0.782, 0.739

Q18, Q19

0.740, 0.820

Q14, Q15

SH

0.568, 0.669, 0.713

Q1, Q2, Q3

IN

0.502, 0.577, 0.677

Q4, Q5, Q6

-- 0.353 0.813 0.797

0.957, 0.765

GC, CD

Input

-- 0.361 0.801 0.757

0.802, 0.875, 0.811

SH, RF, UE

Process

-- 0.329 0.766 0.703

0.911, 0.949

BU, IN

Output

0.695-0.795

0.70-0.796, 0.683-0.790
0.690-0.794, 0.697-0.795 0.497 0.660 0.855
0.694-0.813, 0.693-0.820
0.699-0.801, 0.694-0.8441 0.610 0.363 0.848
0.678-0.781, 0.678-0.80 0.387 0.679 0.827
0.699-0.791, 0.684-0.790

UE
RF

0.689-0.799, 0.693-0.795

در جــدول  ،6چنــد نکتــه قابــل ذکــر اســت )1 :ایــن یــک مــدل دوالیــه اســت و متغیرهــای

ســرمایهداری دولتــی ( )GCو رســوبات فرهنگــی ( )CDمتغیرهــای مشاهدهشــدۀ متغیــر مکنــون

ورودی ،1متغیرهــای دانشــگاه صورتگرایــی پژوهشــی ،آمــوزش غیرانتقــادی و عــادتوارۀ

َمد َرســی متغیرهــای مشاهدهشــدۀ متغیــر مکنــون فراینــد 2و متغیرهــای دانشــگاه دیوانســاالر و

بیتفاوتــی ،متغیرهــای مشاهدهشــدۀ متغیــر مکنــون خروجــی 3حســاب میشــوند کــه بــار عاملــی
همــۀ آنهــا بزرگتــر از  0/7و معنــادار اســت و هــر یــک از متغیرهــای یادشــده نیــز از متغیرهــای

مشاهدهشــدۀ دیگــری تشــکیل شــدهاند )2 .متغیرهــای مشاهدهشــدۀ هــر ســه متغیــر ورودی ،فراینــد

و خروجــی دارای بارهــای عاملــی معنــادار و بزرگتــر از  0/7هســتند .متغیرهــای مشاهدهشــدۀ

آن متغیرهــا در مرتبــۀ دوم ،در  13مــورد معنــادار اســت کــه عبارتانــد از :اقتصــاد رانتــی،
3. output
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تخصصزدودگــی و کاالیــیشــدن دانــش (از متغیــر مکنــون ســرمایهداری دولتــی) ،گفتمانهــای

ســنتی و علــم ایدئولوژیــک (از متغیــر مکنــون رســوبات فرهنگــی) ،ارزیابــی ایســتا و ضعــف
کنتــرل (از متغیــر دانشــگاه دیوانســاالر) ،نــگاه آموزشــی بــه پژوهــش (از متغیــر مکنــون آمــوزش

غیرانتقــادی) ،پژوهــش ماشــینی و غلبــۀ وجــه خطابــی در پژوهــش (از متغیــر مکنــون صورتگرایــی

پژوهشــی) ،اشــرافیت علمــی و تکافتادگــی (از متغیــر مکنــون عــادتوارۀ َمد َرســی) ،و مبادلــۀ

فاســد (از متغیــر مکنــون بیتفاوتــی) )3 .در شــاخصهای رواییســنجی در مــدل بیرونــی ،مثــل
مــدل  2و  ،3شــاخص پایایــی ترکیبــی ( )CRهمــۀ متغیرهــای مشاهدهشــده ،هــم از  0/7بیشــتر و هــم

از شــاخص  AVEدر همــۀ متغیرهــا بزرگتــر اســت .بنابرایــن ،روایــی متغیرهــای مشاهدهشــده در

مــدل  ،3قابــل قبــول تلقــی میشــود.

جدول  .7ارزیابی روابط درونی ،اثرات غیرمستقیم و برازش مدل سوم
)effect size (f2) Confidence Interval (CI
0.701-0.8016

0.712-0.831

Process

pathes & coeficiencts greatest indirect effects

latents

Output

process

Input

1.621

0.637

0.786

Output

--

output

process

0.810

1.908
--

--

--

--

Output

Chi-Square

SRMR

NFI

Q2

Model fit

infinite

0.119

n/a

0.039

در جــدول  ،7چنــد نکتــه قابــل توجــه اســت )1 :اثــر مســتقیم متغیــر مکنــون ورودی روی

فراینــد ،و اثــر مســتقیم متغیــر فراینــد روی خروجــی معنــادار اســت .ایــن یعنــی ســرمایهداری دولتــی

(اقتصــاد رانتــی ،تخصصزدودگــی و کاالیــیشــدن دانــش) و رســوبات فرهنگــی (گفتمانهــای
ســنتی و علــم ایدئولوژیــک) بهعنــوان ورودیهــای سیســتم اجتماعی-تکنیکــی دانشــگاه ،منجــر بــه
فرایندهایــی چــون صورتگرایــی پژوهشــی (پژوهــش ماشــینی و غلبــۀ وجــه خطابــی) و آمــوزش
غیرانتقــادی (نــگاه آموزشــی بــه پژوهــش) میشــود و خروجــی نیــز بیتفاوتــی (مبادلــۀ فاســد) و

دانشــگاه دیوانســاالر (ارزیابــی ایســتا و ضعــف کنتــرل) اســت )2 .ورودیهــا  0/637از واریانــس

خروجیهــا را بــهنحــو غیرمســتقیم تبییــن میکننــد (اثــر غیرمســتقیم) و ایــن بــدانمعناســت کــه

اثــر ورودیهــا در سرتاســر مــدل نفــوذ میکنــد و پخــش میشــود )3 .ورودی روی فراینــد و

فراینــد روی خروجــی ،انــدازۀ اثــر بزرگتــر از  1دارد کــه انســجام ســاختاری مــدل را میرســاند.
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 )4بــرای بــرازش مــدل  ،2شــاخص  Q2بایــد بزرگتــر از صفــر باشــد کــه بــرآورده شــده ،شــاخص
 NFIبایــد بزرگتــر از  0/9باشــد کــه در ایــن مــدل موضوعیــت نــدارد 1و شــاخص  SRMRبایــد

کمتــر از  0/08باشــد کــه بــرآورده نشــده اســت .بــا ایــن حــال ،نتیجــۀ قطعیتــر بــرازش مــدل ،بــا

تحلیــل چندگروهــی بــه اثبــات میرســد.
تحلیل چندگروهی

2

آزمایــش چندگروهــی جایگشــتی 3کــه از بوتاســترپ ناپارامتریــک 4اســتفاده میکنــد،

یــک روش بســیار قــوی بــرای ســنجش بــرازش مدلهاســت و نســبت بــه شــاخصهای بــرازش

مــدل بســیار بهتــر عمــل میکنــد .بــا ایــن تحلیــل میتــوان بررســی کــرد کــه آیــا بارهــای عاملــی

بیــن ســازهها ،بــر اســاس دو گــروه از پاس ـخدهندگان کــه تفــاوت کیفــی و روششــناختی دارنــد،
تفــاوت معن ـاداری پیــدا میکننــد یــا خیــر .اگــر تفــاوت معنــاداری در بارهــای عاملــی یــک مــدل

بــر اســاس گروههــای مختلــف پاس ـخدهندگان اتفــاق نیفتــد ،آن مــدل بــرازش خوبــی دارد (Hair

 .)et al. 2017در اینجــا گروههــا را بــر اســاس مقطــع تحصیلــی ارشــد (کــد  )1و دکتــری (کــد )2

انتخــاب و تفــاوت بارهــای عاملــی بیــن ســازهها را بــا نرمافــزار «پ ـیالاس» تحلیــل کردیــم .نتایــج

در جــدول  ،8آمــده اســت:

جدول  .8نتایج تحلیل چندگروهی
G.1 vs. G.2
Pvalue of
difference

Grp.2 PhD

all groups

Grp.1 master

Greatest

Path
CI coefficient

β

n

CI

β

n

CI

β

n

difference

models

difference
UE

model 1

0.091

-0.122

IN 532 0.209 0.3-0.65 204 0.259 0.3-0.9 328 0.185 0.3-0.9

0.01

-0.077

RF 532 0.143 0.3-0.67 204 0.273 0.3-0.9 328 0.063 0.3-0.9

SH

0.099

-0.014

SH 532 0.802 0.7-0.82 204 0.837 0.3-0.9 328 0.779 0.3-0.9

model 3 Process

model 2

بــا توجــه بــه جــدول  ،8بزرگتریــن اختــاف در بارهــای عاملــی کل ،گــروه  1و گــروه 2

نشــان داده شــده و مســیر آن نیــز ذکــر شــده اســت .در مــدل  ،1بزرگتریــن اختــاف در بارهــای

عاملــی دو گــروه در مســیر آمــوزش غیرانتقــادی ( )UEبــه بیتفاوتــی ( )INرخ داده ،امــا ایــن
3. multi group permutation test

)2. multi group analysis (MGA

)1. not applicable (n/a
4. non-parametric bootstrapping
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اختــاف بــا  95درصــد اطمینــان معنــادار نیســت ،زیــرا  pvalueآن بیــش از  0/05شــده اســت (دقیق ـاً

 .)0/091بزرگتریــن اختــاف در بارهــای عاملــی دو گــروه ارشــد و دکتــری در مــدل  ،3در مســیر
فراینــد بــه عــادتوارۀ َمد َرســی ( )SHرخ داده ،امــا بــا توجــه بــه اینکــه  pvaueبزرگتــر از 0/05

اســت ،اختــاف بارهــای عاملــی دو گــروه در مســیر یادشــده معنــادار نیســت .بنابرایــن ،مدلهــای

 1و  3بــر اســاس تحلیــل چندگروهــی بــهاحتمــال بــاالی  95درصــد بــرازش خوبــی دارنــد .امــا

در مــدل دوم ،بزرگتریــن اختــاف در بارهــای عاملــی دو گــروه در مســیر عــادتوارۀ َمد َرســی

( )SHبــه صورتگرایــی پژوهشــی ( )RFرخ داده کــه بــا توجــه بــه ســطح معنــاداری زیــر 0/05

آن ،اختــاف بارهــای عاملــی ایــن مســیر در دو گــروه معنــادار اســت .ایــن اســت کــه مــدل دوم بــه

احتمــال زیــاد بــرازش خوبــی نــدارد .حــال بــا توجــه بــه همــة معیارهــا ،از بیــن مــدل  1و مــدل ،3

بایــد یکــی را بهعنــوان مــدل دارای بــرازش قویتــر و قــدرت تبییــن باالتــر انتخــاب کــرد .بــا توجــه

بــه اســتحکام ســاختاری مــدل  ،3و اینکــه در ایــن مــدل همــۀ مســیرهای بیــن متغیرهای مکنــون دارای
بــار عاملــی معنــادار بودنــد ،و اینکــه در ایــن مــدل  13متغی ـ ِر مشاهدهشــده روی متغیرهــای مکنــون
اثــر معنــادار داشــتند (در مــدل  12 ،1متغیــر مشاهدهشــده معنــادار بــود) ،بنابرایــن ،میتــوان مــدل

ســوم را مــدل تبیینکنندهتــری تلقــی کــرد.
نتیجهگیری

در ایــن بخــش فرضیههــا بررســی میشــود و یافتههــا جمعبنــدی و تحلیــل میگــردد و بــا

پژوهشهــای مرتبــط مــورد مقایســه قــرار میگیــرد .یافتههــای پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه بــا

لحــاظ کــردن همــة شــرایط ،مــدل سیســتمی بــرازش بهتــری نســبت بــه مــدل ســاختاری دارد و مــدل
دوم (پارادایمــی) نیــز اساس ـاً بــرازش مطلوبــی نــدارد .بنابرایــن ،فرضیــۀ اول رد میشــود .هرچنــد

فــرض اول رد شــده ،امــا بایــد خاطرنشــان ســاخت کــه مــدل اول نیــز از بــرازش مطلوبــی برخــوردار

بــوده ،ولــی در مقایســه بــا مــدل ســوم و بــا تأمــل بــر پــارهای جزئیــات ،مــدل ســوم بهتــر دانســته شــده
اســت .بنابرایــن ،بایــد پدیــدۀ ســرقت علمــی را سیســتمی تحلیــل کــرد .در ایــن سیســتم ،بایــد جلــوی

ورودیهــای نامطلــوب را گرفــت؛ یعنــی هرچنــد نمیتــوان بهســادگی جلــوی اقتصــاد رانتــی را ســد
کــرد ،امــا میتــوان در حــد کنشــگران ســطح متوســط بــه تخصــص اهمیــت داد و از گزینشهــا

و انتخابهــای غیرتخصصــی اجتنــاب نمــود .همچنیــن ،میتــوان جلــوی کاالیــی شــدن دانــش را

گرفــت و بــرای ایــن کار ،نخســتین گام ،مســدود کــردن فعالیتهــای پایاننامهنویسهــا در میــدان
انقــاب اســت .همچنیــن ،میتــوان سیســتمهای ارزشــیابی دانشــگاه را کیفیتــر و بــه محتــوای
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آنهــا (و نــه صرفــاً قالــب آنهــا) اهمیــت بیشــتر داد .ایــن باعــث میشــود کــه دانــش ،کمتــر
بهعنــوان کاال دیــده شــود .اگــر ایــن ورودیهــا کنتــرل شــود ،طبــق ایــنپژوهــش متغیرهــای مرحلــۀ

فراینــد مــاده اولیــۀ زیــادی نخواهنــد داشــت .بنابرایــن ،بــا کــم کــردن اثــر متغیرهــای فراینــدی مثــل

جلوگیــری از کلیشهســازی در پژوهشهــا و اجتنــاب از اهمیتدهــی بــه وجــوه بالغــی مقــاالت
(تعــداد اســتنادات ،تعــداد همــکاران ،تعــداد جدولهــا ،و امثــال آن) (صورتگرایــی پژوهشــی)،

اجتنــاب از نــگاه آموزشــی بــه پژوهــش( 1آمــوزش غیرانتقــادی) و اجتنــاب از عادتهــای َمد َرســی

کــه در قــرون وســطا تــداول داشــت (مثــل اشــرافیت علمــی و تکافتادگــی (ارتبــاط نداشــتن بــا

دیگــران)) ،میتــوان اثــرات نامطلــوب خروجیهــا را کــم کــرد .ایــن اســت کــه بــا اتخــاذ ایــن
تدابیــر ،امیــد مـیرود کــه مبادلــۀ فاســد (نمــره در ازای ذکــر نــام در مقالــه ،ســهلگیری در داوری

پایاننامههــای همدیگــر ،اســتنادهای ضربــدری ،ذکــر نــام ضربــدری و امثــال آن) کاهــش یابــد
و دانشــگاه حالــت پویاتــری بــه خــود بگیــرد و از نظــم اداری خشــک خــود فاصلــه یابــد و از

ایــن مجــرا ارزیابــی ایســتا (ارزیابــی تکمقطعــی و بیدنبالــۀ دانشــجو) و ضعــف کنتــرل ترمیــم

گــردد .در ایــن پژوهــش بــر خــاف پژوهــش «چوپانــی ،ســیادت و رجاییپــور» ( )1399ضعــف
نظــارت یــا کنتــرل طبــق مــدل سیســتمی ،عامــل میانجــی نیســت ،بلکــه نتیجــۀ ورودیهــای اقتصــادی
و فرایندهــای دانشــگاهی اســت.

همانطــور کــه در مــدل  ،3میبینیــم ،تعــداد متغیرهــای مشاهدهشــدۀ معنــادار اقتصــادی

(ســرمایهداری دولتــی) بیــش از ســایر متغیرهاســت و بارهــای عاملــی آنهــا نیــز از بقیــه بیشــتر و
ســطح روایــی باالتــری دارنــد .بنابرایــن ،فرضیــۀ دوم تأییــد میشــود .اثرگــذاری بــاالی متغیرهــای

اقتصــادی ،در پژوهــش «گرشاســپیفخــر» نیــز تأییــد شــده اســت .در آن پژوهــش نشــان داده شــده
بــود کــه افزایــش نــرخ بیــکاری روی افزایــش ســرقت علمــی اثــر مســتقیم دارد ( .)1390بنابرایــن،

همصــدا بــا بســیاری از اقتصاددانــان سیاســی میتــوان دوبــاره بــر اولویــت زیربنــا بــر روبنــا تأکیــد

کــرد.

در نهایــت ،بــا مالحظــۀ هــر ســه مــدل مشــاهده میکنیــم کــه هــر دو متغیــر مشاهدهشــدۀ

عامــل «عــادتوارۀ َمد َرســی» ( )SHدر مدلهــای  1و  ،3دارای بــار عاملــی بــاالی  0/7و معنــادار
اســت (جــداول  2و  .)6در مــدل  2نیــز یکــی از دو متغیــر مشاهدهشــدۀ ایــن عامــل دارای بــار عاملــی

بــاالی  0/7و معنــادار اســت (جــدول  .)4متغیــر مشاهدهشــدۀ اول ایــن عامــل در مــدل دو ()Q14
 .1یعنــی بهجــای اینکــه عمــل پژوهــش را یــک عمــل حقیقتیابانــه تلقــی کنیــم ،صرف ـاً آن را یــک فراینــد آموزشــی
بدانیــم کــه در آن ،آمــوزش دیــدن دانشــجو مهــم اســت ،نــه حقیقتیابــی.
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کــه همــان «اشــرافیت علمــی» اســت ،هرچنــد معنــادار نیســت ،امــا دارای بــار عاملــی  0/694اســت

کــه بســیار بــه  0/7نزدیــک اســت .امــا عامــل «صورتگرایــی پژوهشــی» در مــدل اول از چهــار

متغیــر مشاهدهشــده دو متغیــر معنــادار دارد ،در مــدل دوم یــک متغیــر و در مــدل ســوم نیــز دو

متغیــر معنــادار از چهــار متغیــر مشاهدهشــده دارد .عامــل «آمــوزش غیرانتقــادی» نیــز در مــدل اول

و ســوم از چهــار متغیــر مشاهدهشــده فقــط یــک متغیــر معنــادار دارد .بنابرایــن ،میتــوان اســتنباط
کــرد کــه عامــل «عــادتوارۀ َمد َرســی» عامــل میانجــی اثرگــذاری در مدلهــای س ـهگانه اســت و

بدینترتیــب ،فــرض ســه رد میشــود .امــا بایــد توجــه داشــت کــه عامــل عــادتوارۀ َمد َرســی

بهدلیــل مرکزیــت نداشــتن در مدلهــای سـهگانه ،اثرگــذاری مطلــوب خــود را نشــان نــداده اســت،

زیــرا بــهلحــاظ مفهومــی ،بیشــتر نقــش زمینــه را دارد و میانجیگــری آن زمین ـهای اســت؛ در حالــی

کــه صورتگرایــی پژوهشــی نقــش کنشــی دارد و یــک میانجــی کنشــی اســت و بــههمیــن دلیــل،

عامــل میانج ـیای اســت کــه در مدلهــای یــک و دو مرکزیــت پیــدا کــرده اســت .بــا ایــن حــال،

بایــد توجــه داشــت کــه طبــق ایــن پژوهــش ،متغیــر میانجــی «عــادتوارۀ َمد َرســی» و متغیرهــای
مشاهدهشــدۀ مربــوط ،یعنــی اشــرافیت علمــی و تکافتادگــی ،نقــش زمینــهای بســیار پررنگــی

دارنــد .بایــد تــاش شــود کــه توزیــع عادالنهتــری از فرصتهــای حضــور و ارائــۀ توانمندیهــای
علمــی در مجامــع ،هیئتهــا ،گروههــا ،و امثــال آن ایجــاد شــود و صرفــاً گروهــی کــه دارای

اشــرافیت علمــی هســتند ،عضــو همــۀ ایــن مجامــع و هیئتهــا نباشــند و بقیــه نقــش حاشــیهای ایفــا
کننــد .ایــن باعــث میشــود کــه بقیــه بــا هــر ترفنــدی تــاش کننــد کــه خــود را در طبقــۀ اَشــراف

علمــی قــرار دهنــد .تکافتادگــی نیــز عامــل میانجــی بســیار مهمــی اســت .ارتبــاط نداشــتن بــا

دیگــران بــه معنــای آن اســت کــه دیگــران نســبت بــه فعالیتهــای علمــی شــما بیخبرنــد و آن
را مــورد ارزیابــی قــرار نمیدهنــد .افــرادی کــه در معــرض ارزیابــی و قضــاوت دیگــران نباشــند

و تکافتــاده و ایزولــه باشــند ،احتمــال ارتــکاب بــه مصادیــق ســرقت علمــی در آنهــا باالســت.

ایــن اســت کــه حضــور در مجامــع ،و عرضــۀ عمومــی فعالیتهــا و نوشــتهها بایــد در دســتور کار

قــرار گیــرد و انتشــار مجــازی آثــار علمــی و وجــود گروههایــی بــرای اطالعرســانی همــۀ آثــار
منتشــر شــده و ترغیــب همــة متخصصــان بــه خوانــدنآنهــا جلــوی تکافتادگــی را میگیــرد.

بســیار دیــده شــده کــه فــردی کتــاب یــا مقالـهای را منتشــر کــرده ،امتیــاز مربوطــه را گرفتــه و حتــی
بازنشســت شــده و کســی از متخصصــان آن حــوزه ،آن کتــاب یــا مقالــه را حتــی ندیــده اســت .ایــن
زمینــه ،افــراد را بســیار مســتعد رفتــار غیرعلمــی میکنــد.
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مهدی شقاقی

ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ د
داراي
1361
مــدرکﻣﺘﻮﻟﺪ
،ﺷﻘﺎﻗﻲ
ﻣﻬﺪي
علــم اطالعــات و
در رشــتۀ
تحصیلــی دکتــری
 دارای1361
متولــد
اکنــون اســتادیار گــروه ایشــان هم.دانششناســی از دانشــگاه تهــران اســت

.داﻧﺶاســت
شــهید بهشــتی
اطالعــات دانشــگاه
علــم
.ﺷﻨﺎﺳﻲ از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان اﺳﺖ
اﻃﻼﻋﺎت و
ﻋﻠﻢ

 و نظریــه و روش در علــم،شناســی اطالعــات جامعه،اخــاق اطالعــات

.اطالعــات از عالیــق پژوهشــی وی اســت
اﻃﻼﻋﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ
اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻢ

 و ﻧﻈﺮﻳﻪ و روش د، ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ اﻃﻼﻋﺎت،اﻃﻼﻋﺎت
.از ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ
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