
 

دزدی ادبی
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“Plagiarism” 
[Persian] 

اين بروشور يکی  از سری بروشورهای است که 
توسِط  هيات مديره آموزش و پرورش ونکوور و برنامه 

سکناگزينی مدارس ونکوورVSB SWIS تامين مالی شده 
است و با همکاری معلمين ESL و VSB MCLWتهيه و 

 تنظيم گرديده است.

 

    
اجرای اين برنامه با کمکهای مالی دولت کانادا و دولت 

 بريتيش کلمبيا ميسر شده است

 

  هميشه از معلم خود بپرسيد که:

  مفهوم دزدی ادبی در مدرسه شما چيست.   -
  چگونه منابع اطالعات را شناسايی کنيد.    -
يادداشتها و همچنين پروژه آيا ملزم به ارائه    -

  نهايی ميباشيد.
  

در کشور من، رونويسی از نوشته سايرين 
  مجاز است. چرا اينجا چنين نيست؟

مفهوم دزدی ادبی از کشوری به کشور ديگر متفاوت 
  است. 

اراگراف از پ ها، رونويسی يکدر برخی از کشور
نوشته شخص ديگر پذيرفته شده است. در برخی 

منبع رايج بوده چراکه به عنوان موارد، عدم ذکر 
دانش عمومی تلقی گرديده و تصور عدم آگاهی معلم 

  از آن جنبه توهين آميز خواهد داشت. 

  

چرابرخی از دانش آموزان اقدام به دزدی ادبی 
ميکنند، درحاليکه ميدانند اين کار يک نوع 

   تقلب محسوب ميگردد؟

دانش آموزان برای کسب نمرات خوب خود را     -
ت فشار حس ميکنند و براين باورند که نوشته تح

  های ديگران از نوشته آنها بهتر است. 
دانش آموزانی که دانش انگليسی محدودی     -

دارند، تصورميکنند که دارای مهارتهای زبانی 
  کافی برای نوشتن به طوردقيق نميباشند. 

دانش آموزان نويسنده ای را پيدا ميکنند که با او   -
ند و چنين تصورميکنند که هم عقيده هست

 رونويسی آسانتر است.

 

به خاطر داشته باشيد که در صورت 
استفاده از نوشته ديگران، معلم شما 
متوجه خواهد شد. لغات و ساختار 
جمالتی که توسط افراد حرفه ای 
استفاده ميگردند با آنچه که دانش 
آموزان بکار ميبرند بسيار متفاوت 

علم شما ترجيح ميدهد تا نوشته است. م
خودتان را، حتی اگر دارای غلط هم 
باشد، به او تحويل دهيد، نه آنچه که 

 رونويسی کرده ايد.

 پاسخ به  سواالت رايج



 

  دزدی ادبی چيست؟ 

ا، دزدی ادبی به اين معنی است که يک در کاناد
دانش آموز از عقايد و جمالت شخص ديگری برای 
کسب امتياز استفاده نمايد. دزدی ادبی يعنی 
رونويسی از نوشته شخصی ديگر و آن را به عنوان 

  عقايد خود ارائه دادن. 

  به عنوان مثال:

يک مقاله يا گزارش  لغت به لغت رونويسی شده     -
  باشد.

  

قط تغيرات جزيی در متن اصلی داده شده باشد ف    -
  يا واژه ها در برخی از جمالت عوض شده باشد. 

  

استفاده از عقايد، آمارها، نمودارها يا اطالعات متقلق 
به ديگران مجاز ميباشد، درصورتيکه امتياز به 

  نويسنده يا منبع آن داده شود.  

 

 

 

برخی از روش های رايج دزدی ادبی توسط دانش 
  موزان چيست؟ آ

با استفاده از اينترنت، بسياری از دانش آموزان ميتوانند به 
سرعت مطلب  تحقيق خود را پيدا کرده و کپی نموده و 
درمتن نوشته خود بگذارند. عدم ذکر منبع اين مطلب دزدی 

  ادبی  محسوب گرديده و يک نوع تقلب ميباشد. 

  به عنوان مثال:

مالت، کل جمالت يا دانش آموزان قسمت هايی از ج  -
پاراگراف هايی از منابع مختلف را برداشته وآنها را کنار 

  هم قرارميدهند و به عنوان کار خود ارائه مينمايند.

دانش آموزان با تغيرلغات يا جابه جا کردن آنها در متن   -
نوشته شخص ديگری وانمود ميکنند که آن نوشته خودشان 

واند آن را متعلق به شما است. تغيير ساختار يک نوشته نميت
  گرداند. 

دانش آموزان از عقايد و نظرات ديگران استفاده ميکنند   -
  بدون اين که به آنها امتياز و بها بدهند. 

  

عدم امتياز و بها دادن به يک عقيده در چه مواردی قابل 
  قبول است؟ 

 اين سوال سختی است. اگر عقيده ای به عنوان دانشُ عمومُی
ُ رايُج محسوب گردد، دراين صورت عدم امتياز دادن به  يا 

  منبع آن مانعی ندارد. 

  به عنوان مثال:

 .استپيرو زمين يک قمر ماه    -
 
 ونکوور در منطقه زلزله واقع گرديده است.   -

 دزدی ادبی 

 

 .آموزش در بريتيش کلمبيا: توسعه ارتقاء اجتماعی، عاطفی، فکری، خالقيتی و بدنی همراه با مسئوليت اجتماعی

درصورتيکه دانش آموزی مرتکب دزدی ادبی 
  شود چه اتفاقی ميافتد؟

ممکن است نمره صفر برای آن تکليف درسی گرفته يا 
  موظف به انصراف از آن درس گردد. 

  

چگونه يک دانش آموز ميتواند از دزدی ادبی 
  اجتناب نمايد؟

ا انجام تحقيقات، نکات مهم را يادداشت همزمان ب  .1
و  موضوعات اصلینماييد. اين يادداشت ها بايد شامل 

جزئيات مرتبط باشند. از اين يادداشت ها جهت نوشتن 
تکليف خود استفاده نماييد. از نقل قول های مستقيم 
جهت تاييد عقايد خود استفاده نماييد و نه اين که آنها را 

  قراردهيد. تنها مبنای نوشته خود

نويسندگان، کتابها و شماره يک ليست از کليه .  2
که از آنها استفاده کرده ايد را تهيه و نگهداری صفحاتی 

يست  شامل اطالعات در مورد: کتابها، نماييد. اين ل
مقاالت، اينترنت، نمودارها، جدول ها و غيره ميباشد. 
بهتراست که بيشتر از آنچه تصور ميکنيد که نيازداريد 

  يادداشت برداريد. 

از معلم خود بپرسيد که چگونه ميتوانيد منابع خود .  3
و  پاورقیوشتن به معنای نرا مشخص نماييد. اين اغلب 

  . ميباشد ست منابعفهر

يک روش برای نقل قول مستقيم از نوشته  – پاورقی
  .است ديگر یشخص

يک ليست به ترتيب حروف الفبا شامل  – فهرست منابع
کتابها، مقاالت، مجالت، سايت های اينترنتی و نام 

غيره که در حين جمع آوری اطالعات از آنها استفاده 
 .دکرده اي

 


