
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 )اَزیران( ایران هایزبان اطلس
 دستورالعمل استفاده از پرسشنامه

 (42/01/0211 سخة:)ن

 
 

 پیرامون پرسشنامه

 
 سراسر یهازبان از زبانی ةبرجست هایساخت از مندنظام ایمجموعه گردآوری برای (ایران هایزبان اطلس)اَزیران  ةپرسشنام

در صورت صلاحدید  پژوهشگری هر توسطتواند می اما است، زیراناَ یپژوهش ةبرنام از بخشیمجموعه  این. است شده طراحی ایران
 است:همگان در دسترس زیر  آدرس آن از همراه اسناد تمامی و پرسشنامه. گیرد قرار استفاده موردخود 

 https://carleton.ca/iran/questionnaires 

 
 نیاز موردالبته باید توجه داشت که زمان . قابل انجام است هساعت 3 تا 4 ةجلس یک در که شده طراحی ایگونه به پرسشنامهاین 
که  یگرد عوامل از بسیاری ومورد مطالعه  زبان با شما آشنایی بهبسته  کنیدمی آوریجمع ی کههایداده کیفیت همچنین و شما

  .بود خواهد متفاوت ،است مکانی هر مختص

 
 کار این .است ضروری ضبط مراحلچگونگی آموزش  ازجمله ،مستندسازی زبانچگونگی  آموزشدریافت  پرسشنامه، انجام از قبل
 ،پژوهش انجام امهنگ اطلستیم  ةباتجرب اعضای به پیوستن با جداگانه صورتبه  یا یآموزش کارگاهیک  از بخشی عنوان به تواندمی

 .شودمحقق 

 
ورد سنجش ماین مجموعه که  را آنچه و ساختار توسعه، آن،شده در استفاده  منابع ازجمله پرسشنامه، پیرامون تریمفصل وضیحاتت

در دسترس خواهد  (دست انجام در) همکاران و آنونبیو  (دست انجام در) یگهِ و آنونبی اردلی، طاهری ةدو مقال در ،دهدقرار می
 .بود

 
 .کنید ارسال taheriling@gmail.com یا erik.anonby@carleton.ca آدرس به راخود  پیشنهادیا  ، نظرؤالس هرگونه

 مشتاقانه منتظر پیام شما هستیم.
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 زیراناَ ةپرسشنام از استفاده ةشیو

 
 و ریزیهبرنام در دتوانمی نکات این .مطالعه کنید دقت با را زیر هایدستورالعمل از یک هر لطفاً زیران،اَ ةپرسشنام اجرای از قبل

 . به شما کمک کند کار میدانی انجامچگونگی 

 

 میدانی کار برای سازیآماده

 یز ن شفاهی متون گردآوری .اعداد ،نحو و ساختواژه واژگان، مقدمه، :تشکیل شده است اصلی بخش چهاراز  پرسشنامه
 شود.انجام می مورد نظر مکان در با پرسشنامههمراه 

 شوید اآشن آن با اجرا از قبل تا مطالعه کنید دقت با را موارد تمام کنید،می استفاده پرسشنامه از بار اولین برای اگر . 

 ژوهشپبرای  را بهینه مکان یک که کنید حاصل اطمینان هستید، اَزیران به ارسال جهت پرسشنامهدر حال انجام  اگر 
 آوریردگ)با استفاده از این پرسشنامه(  آن برای داده هنوزکه  است مکانی ،بهینه پژوهش مکان از منظور. کنیدمی انتخاب

 کانم نتخابا برای. ندارد موجود هایداده آوریگرد هایمکان به( جغرافیایی یا زبانی نظر از) زیادی قرابت و است نشده
 .در تماس باشید اَزیران ویراستاران با توانیدمی پژوهش

 دهید انجام نفره 3 یا 4 هایتیم قالب در را پرسشنامه ،در صورت امکان . 

 کنید تکمیل ،یدتسلط دار آن به که زبانی با را پرسشنامهابتدا  تجربه، کسب جهت است بهتر . 

 دمع صورت در یا) کنید مطالعه را مکان آن زبان رابطه با در موجود هایمقاله و هاکتاب ،میدان پژوهش به سفر از قبل 
 شما هب امر این(. دارند زیادی قرابت آن به زبانی لحاظ به که دهید قرار مطالعه مورد توانیدمی را هاییگونه دسترسی،

 .هستید در ذهنتان منتظر آنها که در حین مصاحبه مشاهده کنید را ساختارهایی کندمی کمک

 آشنای ای دوست یک تواندمی فرد این. باشید در تماس یطبرابا فرد  ،میدان پژوهش به عزیمت از قبل ،در صورت امکان 
 زبانورانی یافتن در بتوانند است ممکن روستا شورای اعضای یا دهیار ،دسترسی ندارید به شخص خاصی اگر. باشد شما

 . کنند کمک شما به ،همکاری برای

 ةتخت پرسشنامه، کاغذی ةنسخ چندین: همراه داشته باشید را لازم وسایل ةکلی مصاحبه جلسة برای نکنید فراموش 
 ندزفریِ ه یا هدفون میکروفون، کابل، رداری،فیلمب دوربین (،صدا )رکوردر دستگاه ضبط) ضبط تجهیزات زیردستی،
 بات،ن مثال، عنوان به) سوغاتی یا هدیه یک و( !مداد نه) خودکار ،(برق راهسه اضافی، ةحافظ کارت و باتری باکیفیت،
 .میدانی کار انجام از بعد زبانوران از تشکر جهت( غیره و تانزادگاه از حلوا شکلات،

  هب پرداختن آنها که هدف است حاضر پرسشنامه های مکملِپرسشنامه برروی کار مشغول حاضر حال درتیم اطلس 
 حضم به ،مکمل هایپرسشنامه این. است ضروری غیرایرانی زبانی هایخانواده برایپاسخ به آنها  که است سؤالاتی
 .گیردمی قرار همگان دسترس در تکمیل

 زبانوران با کار

 نشان دهید آنها فرهنگ و زبان به را خود ةعلاق و بگذارید احترام خود میزبان به که است ضروری . 

 مورد ایروست یا شهر از اصالتاً آنها ۀانوادخ الف( :که کنید انتخاب را زبانورانی فقط امکان درصورت فرض،پیش طور به 
 حاضر حال در (ت اند،کرده زندگی آنجا در را خود عمر بیشتر پ( اند،شده بزرگ مکان این در خود ب( باشند، پژوهش

 کنند.می زندگی آنجا در

  خانه رد که اصلی زبان اولین یعنی) آنهاست مادری زبان نه تنها شما ةزبان مورد مطالعزبانورانی را انتخاب کنید که 
 حال در نظر دمور زبان که مواردی دارد: ئاتیباشد. البته این انتخاب استثنانیز می آنها فعلی غالبِ زبان بلکه( اندآموخته
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زبانی  تماس پیرامون مطالعات از برخی دربرای مثال  یا و نشود پیدا آن برای مسلّطی کاملاً  زبانور هیچ و بوده انقراض
(language contact ) است زبانور غالب زبانِ ،دیگر زبانی یا فارسی زبانکه. 

 های صورت نه استآنه عادی کردن صحبت براساس که هستید هاییپاسخ دنبال به که کنید روشن زبانوران برای
 .زبان «سره یا ناب» غیرطبیعیِ هایصورت یااست  عربی یا ترکی فارسی، مانند یمعیار زبان به شبیه که ایزبانی

 عنوان به ید.کن پرهیز ،ندهست ای غیرمعمول از زبانگونه تحمیلِ در سعی است ممکن که زبانورانی انتخاب از کنید سعی 
 .نویسانفرهنگیا  و های مختلفحیطه فعالان زبانی، گرایانسره ،مثال

 ثبت را آنها از یکیهای پاسخ تنها اما کنید جمع هم دور نفره 3 یا 4 هایگروه قالب در را هاشوندهمصاحبه کنید سعی 
 پاسخ ؤالاتس ةهم به باید زبانور یکدر نهایت  اما ،است بلامانعات سؤالدر پاسخ دادن به  حاضر افرادِ سایر مشارکت .کنید
 بحثبه  قتشوی برای. کنند قطع را او صحبت نباید دیگران دهد،می پاسخ سؤالبه  باراولین برایآن زبانور  وقتی و دهد

یک  ،مسن زبانور با یک کنیممی توصیه ،مورد بحث زبانِ  امکانات از ایگستره آوردن دست به و !(محدودبحث )البته 
 است هترب است، زبانی هایصورت متمایزترین گردآوری ،مصاحبه هدف اگر. کنید کار جوان زبانوریک  و میانسال زبانور
 جوان ۀندگوی است بهتر ،بپردازید زبانی تماس ۀپدید به که است این هدف اگراما  .دهد پاسخ سؤالات به ترمسن زبانور

 و علاقه یزانِ م بیشترین که باشد فردی ،دهندۀ اصلی سؤالاتپاسخ که است آن بهتر همچنین،. باشد سؤالات پاسخگوی
 .تسؤالات اس به دهندۀ اصلیخاسپ زبانور کدام که کنید یادداشت خود ةپرسشنام روی .دهدمی نشان خود از را همکاری

 شفاف داشته باشند و واضح یبیان ،حاضر زبانوران که کنید دقت.  

 از پس و کندمی مطرح را سؤالی پژوهشگر نخست که است شکل بدین مصاحبه چارچوب که کنید روشن زبانوران برای 
 یا اتسؤال شدن روشن به اینکه مگر کند، شروع را بحثیگونه هیچ نباید گرمصاحبه .دارد پاسخگویی فرصت زبانور آن

 هر( transcription) ترانویسی و هافایل ویرایش برای به محققان زمان زیادی ،اضافی هایبحث. کمک کند هاپاسخ
 اختلال مصاحبه در اگر یاکنند می بحث یدیگر موضوعات مورد در زبانوران که مواردی در. کندمصاحبه تحمیل می

 .کنید( pause) موقتاً متوقف را فراموش نکنید دستگاه ضبط صدا است، شده ایجاد

 ه فارسی ن )فارسی معیار نوشتاری(، فارسی کتابی پرسشنامه های متعدد و همچنین مورد آزمایش قرار دادنپس از مشورت
، در فرآیند مصاحبهو یکپارچگی . به منظور حفظ یکدستی انتخاب شده استبه عنوان زبان پرسشنامه  ای،محاوره
ز اانید تومشکل دارد، می یهای زبانی همیشه باید به صورت کتابی خوانده شوند. چنانچه زبانوری در درک محرکمحرک

  استفاده کنید.زدایی جهت ابهاممحلی دیگری  یا از زبان میانجی ایفارسی محاوره توضیحات یا ترجمه به

 ترانویسی و ضبط

 گیرد انجام بالایی کیفیت با باید حتماً صدا ضبط! 

  قالب  در باکیفیت و یدستگاه ضبط صدا دو از استفاده با انجام پرسشنامه ةجلس تمامی در باکیفیت ضبطِفرایند.wav 
 فرمت به شدهضبط هایداده بعداً،. دباش روشنهمزمان  بایدصدا  دستگاه ضبط این دو. است ضروری (mp3.)و نه 

.mp3 و دکنمی کمک هاداده اعتبار به ،صدا ضبط. قرار خواهد گرفتهمگان  دسترس در اطلس در و دشومی تبدیل 
 .خواهد بود ضروری ،در آینده بیشتر تحلیل و تجزیه برای

 استفاده ومد دستگاه ضبط صدای عنوان به آن از توانیدمی دارد، خوبیبسیار  ضبطِ کیفیت که دارید همراهی تلفن اگر 
 در حالی استاین  .کنید استفاده تصویری ضبط همراه به تیفکیی بادستگاه ضبط صدا یک از ،تصویری ضبطدر . کنید

 . باشد برخوردارنیز  خوبی صدای کیفیت ازباید  تصویری ضبط که

  کیفیت زا و تجهیزات با کار ۀنحو از تا کنید امتحان میدانی کار محل به رفتن از قبل را( )و دوربین صدا ضبطدستگاه 
 اطمینان، هتج ودارد  کافی سازیذخیره فضای صدا ضبط دستگاه که شوید مطمئن .کنید حاصل اطمینان( تصویرو ) صدا

 شکل،م هرگونه بروز صورت در یا حافظه کارت فضای شدن پر صورت در تا باشد تانهمراه نیز اضافه خالی حافظة کارت
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 اضافی ریبات و است شده شارژ کامل طور به شما ضبط دستگاه که کنید حاصل اطمینان همچنین، .کنید استفاده آن از
 .دارید خود همراه کافی ۀبه انداز

 ا دارای گزینةچنانچه دستگاه ضبط شم pass filterhigh   است(نام دیگر آن filter cut-low است) آن را روشن ،
از این در حین ضبط نیز استفاده کرد و اگر  (post processingپساپردازش )توان در فرایند . از این گزینه مینکنید

 گزینه استفاده کنید ممکن است بخش مهمی از اطلاعات سیگنال گفتار را از دست بدهید. 

 با  را طضب کیفیت مجدداً کوتاه، ۀشدضبط ةنمون یک بررسی با ،پرسشنامه انجام شروع از قبلمیدانی  کار محل در
 سطحی ررویب باید دستگاه ضبط صدا صدا، کیفیت در اختلال رساندن حداقل به برای. کنید امتحان هدفون یا هندزفری

 دهان از یمترسانتی 01 حدود ةفاصل درپایه کوچک( )برروی سه و (میز یک روی یا شما دستان در نه) کف اتاق نرم
 . گیرد قرار زبانور

 اتاق در داص انعکاس حداقل و( فرش مانند) پوشیده کفِ با آرام اتاق یک انتخاب صدا، مطلوب کیفیتدستیابی به  برای، 
 آنجا تا. ندهید انجام دانشگاه ساختمان یا کار محل مانند ندارند پوشیده کفِ که هاییاتاق در راصدا  ضبط. است ضروری

صدای  ،هدستگا از هر نوع ناشی صدای رادیو، یا تلویزیون تلفن، صدای افراد، دیگرمزاحم  صدای نباید است، ممکن که
 .باشد داشته دووجانجام ضبط  در اتاقِ یدیگر منشاء یا ترافیک

 همراه ایهتلفن که بخواهیدنیز  زبانوران از(. کافی نیست! «صدابی» تحال) کنید خاموش را خود شخصیهمراه  تلفن 
 طول رد وقفه رساندنِحداقل بهدر  ،همچنین امر این. دکنمی ایجاد اختلال ضبط در هاسیگنال زیرا کنند، خاموش را خود
 .کندمی کمک ضبط ةجلس

 ورانزبان شفاهی رضایت همچنین و اجازه کسب متنِ واضحِشفاف و  ضبطِ و خواندن ،یپاسخ هرگونه گردآوری از قبل 
 .(است آمده پرسشنامه در اجازه کسب متنِ از اینمونه) است ضروری

 صوتی فایل در را( شدهضبط شفاهیمتون  از یک هر و اعداد ،و نحو ساختواژه واژگان، مقدمه،) پرسشنامه از بخش هر 
 در .)همچنین، در مورد ضبط تصویری متون شفاهی، هر یک به صورت یک فایل جداگانه باشد( کنید ضبط ایجداگانه

 ،پژوهشگر نام ،کار میدانی زمان و تاریخ مانند (metadata) هافراداده از ایخلاصه بخش، هر شروع از قبل ،ضبط هر
 . کنید بیان را زبانور نامپژوهش و  مکان

 یا افراد طتوس اختلالی گونههیچ بدون و طبیعی طور به اما آهسته یکبار، حداقل پاسخ هر که است ضروری ضبط هنگام 
 شود،می ضبط بیشتری شفافیت با صدا کار این با که است آن در امر این ضرورت. شود بیان دیگرمزاحم  صداهای

 .بود دخواه کارآمدتر آینده هایتحلیل و تجزیه برای شدهضبط فایل و گیردمی انجام ترسریع هاپرسشنامه تکمیل

 ترانویسییز ن کاغذ برروی راها علاقمند باشید که پاسخ مصاحبه هنگام در است ممکن ،دستگاه ضبط صدا با ضبط برعلاوه 
( نیست هم مکنم و) ندارد ضرورتی. شود شنیده یسختهب شدهضبط فایل در واضح آوایی جزئیات احتمال دارد ،زیرا ؛کنید

 مراقب اام دهید جامان را ترانویسی است مقدور برایتان که جایی تا فقط. باشید داشته نقصیبی ترانویسی مرحله این در که
 خط آن روی صرفاً ترانویسی،حین  در خطایی هرگونه کردنپاک جای به .نشود ایجاد زیادی ةوقف مصاحبه در که باشید

عدًا ببا این کار  و است صحیح شما اول برداشتِ ،اوقات اغلبدر  زیرا بنویسید، آن کنار در را صحیح شکل و بکشید
. گیریدبواژه یا عبارت مورد نظر  صحیحِ در مورد ترانویسیِ را خود نهایی تصمیم هاداده تحلیلِ و تجزیه هنگام توانیدمی

 رسشنامهپ ۀشدچاپ هاینسخه فراموش نکنید مصاحبه، جزئیات سایر مورد در بردارییادداشت و ترانویسی برایاز این رو، 
 .باشید داشته خود همراه با را

 خوبی هب صدا ضبط دستگاه مقابل در که مادامی تا دارید، مشکل خاص واژه یا عبارت یک ترانویسی یچگونگ در اگر 
 .کند تلفظ دوبار از بیش کلمه را آن که هیدد قرار فشار تحت را زبانور کنیدن سعی ،است شده تلفظ

  ات از توضیحات و جمل فقط زدایی استنیاز به توضیحات و ابهامهنگامی که در حین استخراج کلمات در بخش واژگان
های ساختگی استفاده کنید امکان حفظ یکپارچگی در کل جملهاز نمونهمندرج در پرسشنامه استفاده کنید. چنانچه 
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اختاری صورت س سمتی سوق دهید که ناخودآگاه منجر به استخراج وجود ندارد و ممکن است شما زبانور را به هاپرسشنامه
  که مورد نظر پرسشنامه نیست. ( ’habitual forms‘ های عادتیصورت ،برای مثالخاصی شود )

 حتی دهید،ن ارائه پیشنهاد یک عنوان به را دستوری ساخت یا کلمه یک زهرگ. کنیدن تکمیل برای زبانور را پاسخ هرگز 
 فادهاست درست یا معمول صورت یک از زبانور کنیدمی فکر اگر حال، این با. دارید ایشان از دیگری مورد انتظار اگر

 روش آیا» ای «کنید؟ استفاده واژه یا عبارت این برای اغلب که دارد وجود دیگری ةکلم آیا»: بپرسید توانیدمی کند،نمی
 قطع ار اتسؤال جریان پرسشِ چرا که کنید، استفاده به ندرت گزینه این ازالبته  .«دارد؟ وجود آن بیان برای دیگری

د زبانور معادل کنیاتی برگردید که فکر میسؤالمصاحبه به  بعد ازاین نکته را مدنظر داشته باشید که در عوض، . کندمی
اضافی  هایبحث به منجر است ممکن ،در حین مصاحبه اضافی سؤالات اگر ویژه، بهناسبی برای آنها ارائه نکرده است؛ م

 مورد، دو ره در. دهید انجام پرسشنامه تحلیل تکمیلِ از بعد یا ،مصاحبه از بعد مستقیماً را کار این توانیدمی شما شود.
 آن رامونپی که هستید زبانی زبانور شما خود اگر حتی است، ضروریمذکور  نکات. کنید ضبط را جدید هایپاسخ حتماً

 !کنیدمی تحقیق

 کته ن این که است ضروری ،بود سؤالات به دادن پاسخ حال در جدیدی زبانور یا شد خارجمصاحبه  اتاق از زبانوری هرگاه
 .کنید یادداشت کاغذ برروی را

 ص آوایی برای شما نامشخ استفاده کنید. البته، چنانچه ارزش واجیِ نویسیواج از دارید، آشنایی مورد نظر زبان با اگر
 چنانچه .کنید استفاده کنند،می اضافه اصلی نشانة به را بیشتری جزئیات که آوانگاری زبرین و زیرین هاینشانه از است

 برای. دکنی یادداشت ندارید اطمینان آن مورد در که را چیزی هر .انجام دهید آوانویسی توانیدمی ندارید، آشنایی زبان با
 موجود در هایدستورالعمل به ،یزبان هایداده نویسیواجچگونگی  مورد در بیشتر اطلاعات

https://carleton.ca/iran/transcription کنید مراجعه. 

 جدا هم از («)» / خط مورب  با را آنها و یاداشت را هاگزینه تمام حتماً دارد، وجود سؤال یک برای پاسخ چند یا دو اگر 
 یکاربرد یا ییمعنا دقیق هایتفاوت فراموش نکنید و یادداشت کنید ترینجرواکم تا ترینرایج از ترتیب به را آنها. کنید
  نید.ک سؤالاز زبانور  (جوان زبانوران ۀمورد استفاد ةگون مقابل در مسن زبانوران ۀمورد استفاد ةگون برای مثال،) آن را

 همیشه ،غیره و)مربوط به شیوۀ انجام کاری(  ایرویه متون شعر، ،ترانه تاریخ، داستان،مانند  شفاهی متون ضبط برای 
 هاینسل رایب زباناز ثبت  ماندگارمیراثِ  یک عنوان به متون این زیرا دهید، انجام صوتیِ باکیفیتی و یتصویر ضبط
 نعنوا تحت در این مجموعهنیز را دیگری  آموزشی جزوۀ بیشتر، اطلاعات کسب برای. خواهد بود ارزشمند آینده

 .مطالعه کنید «شفاهی متون صوتیِ و تصویری ضبط: زبانی هایداده آوریگرد»

  

https://carleton.ca/iran/transcription
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 4مختص بخش بافت زبانی ـ اجتماعی، سوال  دستورالعمل

 مند و کارآمدکه انجام آن به صورت نظام های پرسشنامه استبخش یکی از «اجتماعی ـ بافت زبانی»بخش ب در 2سوال 
   دارد. ی خاص خود رادشوار

 زیر است: مبحث به قراربر  درآمدینوان پیشواضح است اما به ع الف2سوال 

 چهبه زبان)های( محلی خود  اند[فهرست شده 4خود را ]همانطور که در پاسخ به سوال ( یها)زبان آبادی، مردم»

  «؟نامندیم

 قرار زیر است:ب به 2سوال 

ه آیا این گونه ب شود؟یم صحبت آن به نجایا در که دارد وجودهای خاصی گونه، آیا خردهذکرشده یزبان گونة ره یبرا»

، «زبان»شود، برای مثال، ها استفاده میگروه زبانی بزرگتری متعلق است؟ درنهایت، چه نامی برای هر یک از این گونه

 «یگری؟، یا اصطلاح د«لهجه»

 که به شرح زیر است: ای کوتاه بین پژوهشگر و زبانور استنیازمند مکالمه (ب2)این پرسش 

گونة محلی خاص آنها دست این پرسش را ادامه دهید تا به خردههای گونة ذکرشده سوال کنید. زیرنوع پیراموننخست ( 0

ید چنانکه دست پیدا کن بندی زبانی ممکنترین گروهتا به کلیبه همین ترتیب این روند را ادامه دهید پیدا کنید. سپس، 

 د.داشته باشی شانبندی زبانطبقهتصویری کامل از درک زبانوران از 

ین قسمت ابه صورت زیر است ) زبانی گونة یکبرای  و پژوهشگر زبانورن گفتگوی دوطرفه بییک نمونه احتمالی از چنین 

در  نامیم.ما زبان روستایمان را مُغدانی می« »چه نوع اچمی؟» «کنم.من اچُمی صحبت می(: »برای زبانوران خوانده نشود

زبانی  آیا اچمی به گروه. »«وعی اچمی استبستکی ن« »بستکی چه ارتباطی با اچمی دارد؟» «نوعی بستکی است. به واقع

بان به گروه ز –لاری  –آیا اچمی « »در حقیقت، اچمی شبیه لاری است. به نظر یک زبان هستند.« »بزرگتری تعلق دارد؟

    («نه، اچمی زبانی است که متفاوت از فارسی است.»)یا « دانیمبله، ما اچمی را نوعی فارسی می» «؟بزرگتری تعلق دارد

« جهله»، «زبان»دهند سوال کنید: ها میکه افراد به هر یک از این گونه برچسبیزمانی که این بخش تمام شد در مورد ( 4

 یا نام دیگری )که در هر صورت، لطفاً نام آن را مشخص کنید(.

 )همانگونه که در پرسشنامه نیز آمده( به صورت زیر است: این سوال یک نمونه تکمیل شده از

زبانی: جوامع 
 ها]پژوهشگر زبان
 را فهرست کند.[

ترین تا نام گونة زبانی از کلی 
 ترین گونه:جزئی

، «زبان»نوع گونة زبانی: 
، یا دیگر موارد )نوع «لهجه»

 آن را مشخص کنید(:

 

zabān               Fārsi ترین[]کلی       Achomi 

zabān               Achomi یا Lāri     

lahjeh               Bastaki     

lahjeh               Moghdāni ترین[]جزیی    
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 مصاحبه از بعد

 ًتا در  یادداشت کنید ایدکرده کار آنها با کهرا  یزبانوران( های ارتباطیدیگر راه و همراه تلفن ۀشمار) تماس اطلاعات حتما
 راتماس  اطلاعات این .مجدد قرار دهید بررسیمورد  را با آنها دارید هاداده ۀدرباربعدها  که سؤالی هرگونه ،صورت لزوم

 .نکنید وارد کنید،می ارسال اطلس به که مطالبی در

 حتماً  د،یبیا پیش )صدا و تصویر( ضبط دستگاه روی موجود هایفایل برای مشکلی است ممکن مواردی که درازآنجایی
 .کنید کپی اکسترنال هارد یک و تاپلپ روی را شدهضبط هایفایل جلسه، هر اتمام محض به

 گوش (استفاده مورد دستگاه ضبط صدا دو هر هایفایل یعنی) شدهفایل ضبط دو هر به پرسشنامه از قسمت هر برای 
 second» د،دارن تریپایین کیفیت که هاییفایل آن به انتهای نام. دارد بهتری کیفیت یککدام مشخص کنید. دهید

device» کنید اضافه را. 

 در ار خود ترانویسی ،یاد دارده وقایع جلسة مصاحبه را ب شما ذهن که حالی در و میدانی کار اتمام از بعد وقت اسرع در 
 کاغذی ةخنس در کاستی هرگونه ی صوتیهاهمزمان با گوش کردن به فایل و کنید تایپ با قابلیت پرکردن ردوُ فایل
 .کنید اصلاح آنجا در را خود

 اَزیران ارانویراست یا مربوطه استان در اَزیران تیم مدیر برای را شدههای ضبطفایل و شدهترانویسی ةپرسشنام هایفایل 
. بخوانید ار «اَزیران ۀپروژدر  کنندگانمشارکت ةنامموافقت» سند بار،نخستین برای اطلاعات ارسال از قبل. کنید ارسال

 :است در دسترس آدرس این از پرسشنامه همراه به این سند

https://carleton.ca/iran/questionnairesارسال هافایلدیگر  با و امضا را آن موافقید، سند این با . اگر 
 شدهیآورگرد یهااز داده دیتوانیارسال شود، اما م رانیاَز یبرا تواندیشما نم یهاداده د،یستیناگر با آن موافق . کنید

 .دیخود استفاده کن یهاپژوهش یبرا

 نیدک مشورت مطالعه مورد زبانی خانوادۀ یا و منطقه به آشناشناسان زبان با خود پژوهش از مرحله هر دراست  شایسته .
 .کنند کمک شما به شدهآوریگرد هایداده انتشارچاپ و  ،تحلیل و تجزیه در تا درخواست کنید دیگران از توانیدشما می

 

https://carleton.ca/iran/questionnaires

