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 چکیده
جدید سان را تابزارها و مفاهیم نو تالش کرده است الگوی روانی و معنای زندگی ان نظریه روایت با توسعه

هایی مؤلفهخورد و با فرهنگی گره می -ای اجتماعیانداز روایت، شخصیت با زمینهحیات بخشد. از چشم

ن توجه امری زبانی، کانو شود. روایت به منزلهگرایی و ذهنیت تعریف میچون هدفمندی، پیچیدگی، بافت

اره است. گرفته است. مرکز ثقل روایت، استعشناسی و روانشناسی قرار های مختلف فلسفی، ادبی، زبانرشته

روایی قرار دارد و اهمیت آن تا به  شناسیرواننویس و راوی در قلب حوزه نامهفرد به عنوان نمایش استعاره

روایت و هویت، مفهومی آشنا و بدیهی است. امروزه رویکرد  جایی است که مفهوم هویت روایی در حوزه

های متنوع و وسیعی را به خود اختصاص داده و راه یافته و پژوهش شناسیروانی جاروایت به جای و نظریه

 معرفی، حاضر شناسی علمی مورد توجه قرار گرفته است. هدف از مقالهبیش از هر چیزی در حوزه روش

ف کید بر مراحل مختلأی روایی و همچنین تهای مختلف اعم از کمی و کیفی در تجزیه و تحلیل دادهروش

حلیل کمی و برقراری پایایی در تحقیق روایی است. بدین منظور نخست به کلیاتی در باب روایت پرداخته ت

های روایی به طور مشروح بیان شده است. در این چارچوب با ایجاد تمایز شناسی پژوهششده، سپس روش

ی دگذاری دادههای مختلف تحلیل کمی و کهای تجزیه و تحلیل کمی و کیفی روایت، روشمیان روش

روایی معرفی شده است. برقراری پایایی در ادبیات تحقیق کمی روایت، فرآیندی است بسیار الزامی و 

 های آماریپراهمیت. از این رو تالش شده است تا ضمن بحث در باب مراحل مختلف این فرآیند، شاخص

 بیان گردند.   ها معرفی و موارد استفاده از هر کدام به طور مشروح پایایی ارزیاب

 ها.کیفی، کدگذاری، پایایی ارزیاب-روایت، هویت روایی، تحلیل کمی واژگان کلیدی:

                                                           

، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسالمی، سمنان، ایران. شناسیروان. دانشجوی دکتری 1
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 مقدمه

ان داست برای اداره کردن و معنا دادن به زندگی انسانسال گذشته این اندیشه که  22در 

ت ای اسهحوزروایی  شناسیروان. نفوذ یافته است شناسیروانعظیم از  یشبخگوید به می

ق ه افراد از طریچگوناین امر است که  مطالعه که سروکارش با شناسیرواندر گسترده 

. از منظر روانشناسان دهندآن را نمایش میهم و  سازند زندگی خود را  می گویی هم داستان

ی گرفته های سنتی قومسرا هستند؛ از داستانها به طور طبیعی موجوداتی داستانانسان ،روایی

ند. شوها روایت و یا  اجرا میها در تمامی فرهنگهای واقعی در تلویزیون، داستانیتتا روا

؛ این گذارندهایی ساخته و با یکدیگر در میان میخودشان هم داستان به عالوه، مردم درباره

ر تهایی خاص از زندگی افراد و از همه مهمها و دورهها حاوی جزئیاتی در باب قسمتداستان

 (. 3252لین، آدامز و مکی است که این تجربیات برای آنها داشته است )مکمعنای

اکولوژی  و اجتماعی، قومیت ی روایت با در میان گذاشتن فرهنگ، جنسیت، طبقهنظریه

شخصیت را از نو سامان ببخشد. از این  اجتماعی زندگی روزمره تالش کرده است حوزه

خود گرفته است. روانشناسی شخصیت به عنوان ادبی به  -منظر شخصیت، ماهیتی روانی

کلیت شخص و هدفش تبیین فردیت روانشناختی انسان است، از  ای که کارش مطالعهرشته

صفات، دو راه پیش پای  با نگارش مقاله 5627در سال  5میالدی آغاز شد. آلپورت 22 دهه

میالدی  92. تا دهه های فرد محورمدار و روشهای قانونمطالعات شخصیت گذاشت: روش

له ئبا طرح مس 3صفات بود، تا این که انتقادات نورفتارگرایی والتر میشل دنیا به کام نظریه

دهی رفتار، اعتبار نظریه صفات را به چالش کشید؛ به طوری موقعیت و اهمیت آن در شکل

 دادهاغلب محققان، باور خویش را به صفات و شخصیت از دست   82و  72های که در دهه

 بودند.

 بخش و البته متمایز ازعنصری وحدت ها بود که داستان زندگی به منزلهاز همین سال

صفات و شخصیت، جای خود را در مطالعات شخصیت باز کرد. شاید یکی از مباحثی که 

و  گرخود گزارش دهی و حافظهله خود گزارشن را برای بحث روایت باز کرد، مسئمیدا

                                                           
1. Allport, G.W.   
2. Walter Mischel 
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 ظریهکرد. ردِپای نداستان زندگی را فراهم می لهئری که امکان طرح مسرویدادی بود؛ بست

، میشل 5روایت را در کارهای فروید، یونگ، آدلر، موری و همچنین در مطالعات جروم برونر

 کدام، روایت را موضوع اصلی نظریهتوان مشاهده کرد. اما هیچمی 2و پل ریکور 3فوکو

ه ای منسجم در تحلیل شخصیت بنظریه طرح روایت به منزلهروانشناختی قرار نداده بودند. 

 نویس، آدمی را به منزلهپیش با طرح نظریه (5676) 4زینکتام گردد.باز می 72اواخر دهه 

ند. از این کنماید، زندگی میای را نقل میگونه که قصهکند که همانگویی معرفی میقصه

 یس واردِنوفرد به عنوان نمایشنامه در آن استعاره کند کهای توجه میبه نقطه رو تامکینز

در این رویکرد، روایت کردن و به قصه در  .گرددشخصیت جدید امروز می شناسیروان

یه یابد، درست شبای فردی است که در طول  زندگی ادامه میپروژه ،شخصی هبآوردن تجر

عنای تالش  برای ساخت و تولید م ای خودنوشته درنامهبه کار دائمی و پیوسته برای زندگی

  است. امزآدداستان زندگی مک کانون و مرکز نظریه ،این کارکرد یکپارچه .زندگی فردی

 ؛رفی کردمعگیری از کار تامکینز با بهرهداستان زندگی را  نظریه آدامزمک 5681سال  در

 شناسیروان مسلط و برتر عرصه ، نظریهتیصفات شخصی پنجبزرگ  دورانی که نظریه

عنوان هداستان زندگی را ب آدامزمک .(5681کری )برای مثال کاستا و مک شخصیت بود

ای که از نظر مفهومی قابل تفکیک و جدایی ای خاص در شخصیت تعبیر نمود، حوزهحوزه

 یگهای فردی با مفهوم یکپارچو القای زندگی زیست ژنتیکی از صفات غیرشخصی،

اما ، تهای فرهنگی اسهایی به شدت برگرفته از خزانهسازیین معناچن .شخصی و معنا است

ریند تا آفبه رشد و تغییر می داستانی درونی شده و رو که ،است ایی در درون هر فردهن بهره

کند که چنین فرض می آدامزمکپیکربندی منحصر به فرد زندگی باشد.  مناسب و برازنده

کنند، شان میوانی و آغاز بزرگسالی شروع به روایت زندگیافراد به طور جدی در اواخر نوج

 زندگی افراد را از طریق مفهوم فزاینده شخصی )روایت داستان زندگی( و اینکه این پروژه

کرد روی، از منظر تاریخیدهد. قرار می تأثیریکپارچگی و هدف، به بهترین وجه تحت 

                                                           
1. Jerome Bruner  
2. Michel Foucault  
3. Paul Ricoeur  
4. Silvan Tomkins 
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 ،گردانداش باز میآرزوی  اصلی شخصیت را به هدف و شناسیروان "داستان زندگی"

که در آن زندگی افراد بیش از صفتشان به عنوان واحد بنیادی شخصیت  قلمداد  یآرزوی

 روایت زندگی سطح سوم مطالعه مطالعه ،در واقع (.5682موری ؛ 5627شدند )آلپورت می

  های افراد است.شخصیت پس از سطوح اول یعنی بررسی صفات و دوم بررسی دغدغه

وی را  تصورشده فرد را بازسازی و آینده های زندگی، گذشتهمطابق این مدل، داستان

ت ساز روایآورند. قدرت یکپارچهدار در میکنند و به صورت یک واحد هدفیکپارچه می

ا به گذارد تها، اشیای متکثر و رویدادهای ناسازگار را کنار هم میکه چگونه داستانو این

 شود. زبان در حرکتبخشد و به شکل یک زندگی در آورد، از زبان ناشی میآنها انسجام 

ها را در دل زمان به سازد و در حرکت در زمانی خود، استعارهها را میهمزمانی خود استعاره

رنگ و معنای زندگی در جایی دهد. پیآورد و روایت زندگی را شکل میحرکت در می

رسند و درونمایه و مضمون اصلی در زمانی به هم میگیرد که حرکت همزمانی و شکل می

 آورند.های زندگی را بوجود میداستان

شخصیت هم که  اجتماعی هستند، -هایی روانها ساختگونه که داستاندرست همان

اول  مردم در درجه اجتماعی است.-روان شان است،محصول مشترک افراد و اجتماع

بلکه به منظور ساختن معنایی ذهنی و میان ذهنی  ،ی عینیشان را نه به دنبال حقیقتزندگی

ن و نام، )تور کنندروند روایت میاند و به کجا میا بودهجک ،برای اینکه چه کسی هستند

3226.) 

مردم برای معنا . 5رویکرد روایی بر مبنای فرضیات و قضایایی بنیادین بنا شده است؛ 

های خود این داستان. 3 کنند.شان میزند و درونیساهایی میبخشیدن به زندگی خود داستان

شناختی و قدرت بقای کافی به عنوان گزارشات روایی برای ای دارای معنای رواننامهزندگی

در  شناسیروانپژوهشگران  به دستاین گزارشات روایی . 2 روایت به دیگران هستند.

ی، صفات کارکردی و دیگر های ساختارهای محتوا، ویژگیدرونمایه هایی چونزمینه

 (.  3253آدامز، )مک اندقابل تحلیل شناختی، اجتماعی و فرهنگیهای معانی روانطبقه
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بسیاری از اشکال  ،شناسیروانگذشته، رویکردهای روایی در پژوهش  در طول دهه

 هر حافظماهیت و مسی ،قرار داده است. دانشمندانِ شناختی تأثیرتحقیق روانشناختی را تحت 

پیرس،  -)کانوی و پلیدل کنندو نقش آن را در تحول هویت مطالعه می 5اتوبیوگرافیک

های درک داستان تحول به بررسی ریشه (. روانشناسان حوزه3228؛ تامسون و برنتسن، 3222

 3های داستان زندگی( و پیدایش طرحواره3222گویی در کودکی )فیوش و هیدن، و داستان

(. روانشناسان شخصیت در پی کشف 3222زند )هابرماس و بالک، پردادر نوجوانی می

های زندگی، صفات شخصیت، و بهزیستی روانشناختی هستند )باور، روابط میان داستان

پردازان برآنند که ( این دسته از نظریه3224آدامز و دیگران ؛ مک3221آدامز، و سکدا، مک

ودش، همان مفهومی که بسیاری از روانشناسان خ داستان درونی شده و روبه رشدِ فرد درباره

سازد ای متمایز از شخصیت را میخوانند، خود به تنهایی الیهمی هویت رواییامروزه 

جوی آنند و(. روانشناسان اجتماعی در جست3229آدامز و پالس، ؛ مک3228آدامز، )مک

و به نمایش در  های اجتماعی خاص روایت شدهها و بافتچگونه در موقعیت 2که خود

(. روانشناسان فرهنگی در صدد توصیف چگونگی 3227لین، پاسوپتی، و پالس، آید )مکمی

( 3228افراد با کالن روایات جامعه در جریان ساختِ خود هستند )همک،  4پذیرش و مذاکره

غییر تدرمانی به عنوان محل اصلی و اما روانشناسان بالینی و مشاوران با نگاهی تجربی به روان

آدامز ، و لیچ، مک؛ الیب3228آدامز، کنند )آدلر، اسکالینا، و مکداستان زندگی نگاه می

 (.      3224جاسلن، 

ت اریکسون هوی آدامز که خود اقتباسی از نطریهمک روانشناسان روایی به تبعیت از نظریه

؛ و هویت افراد ختهاست، برآنند که هویت مترادف است با داستان زندگی رو به رشدِ خودسا

های زندگی در قالب پیکربندی طرح، شخصیت، تنظیمات، صحنه و خود را در داستان

( هویت روایی را داستان زندگی 3252لین)آدامز و مک. مکنمایدمایه آشکار میدرون

 متصور فرد را دانند که گذشته بازسازی شده و آیندهدرونی شده و در حال رشد فرد می

                                                           
1. Autobiographical memory 
2. Life-story schemas 
3  . Self 
4. Negotiate  
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 فرد قادر است به واسطه .کپارچه نموده تا به زندگی مقداری وحدت و هدف بخشدادغام و ی

، داستانی در حال رشد و 3حافظه اتوبیوگرافیک 5بخش بودنویژگی خاصِ بخش

ساز برای زندگی بسازد و آن را درونی نماید، و این همان چیزی است که یکپارچه

ای را طوری نامهگذشته خود زندگی ،نامند. هویت رواییمی هویت رواییروانشناسان، 

کند که برای زندگی افراد تا حدی وحدت، هدف، بازسازی و آینده را به طرزی تصور می

های زندگی افراد در مورد گذشته و در قالب یک هویت رواییِ داستانو معنا فراهم آورد. 

نها نمودهای هویت ها تشوند. از این دیدگاه، داستانشده و روبه رشد، یکپارچه میدرونی

ن فرآیند بسا افراد نسبت به ایها خود هویت هستند. بدین معنی که چهنیستند بلکه داستان

وار و خود را در قالب ناهشیار باشند اما آنها زندگی خود را در قالب اصطالحات داستان

ینند. بهای مختلف میها و صحنههای متفاوت، با شخصیتاین زندگیِ دارای فصل نویسنده

شود تا وقایع و رویدادهای گذشته را با تجارب و باورها این داستان به مرور زمان بازنویس می

 (.   3251)سید،  و اهداف جدید فرد برای آینده تطبیق دهد

های نخستینش یعنی مکالمات های تحولِ هویت روایی را در سرچشمهپژوهشگران ریشه

های ساخت معنا در داستان های پیچیدهن استراتژیوالدین و فرزندان کوچکشان تا طرز بیا

)برای مثال  اندجو کردهوشوند، جستهای جوانی روایت میفردی که در نوجوانی و سال

نماید اما چنین به ای فردی می(. هرچند داستان زندگی پدیده3228هابرماس و دوسیلوریا، 

ها، و از تصاویر، درونمایههای متفاوتی های مختلف فهرسترسد که فرهنگنظر می

دارند و افرادِ هریک از این های متفاوتی را برای ساخت هویت روایی عرضه میطرح

دهند. های خود تغییر و تحول میهای روایی را در قالب داستانها این شکلفرهنگ

 های داستانی را که به خوبیگران حتی از دوران کودکی از میان این فهرست، شکلروایت

ن کشند. پژوهشگران ایگیرد، انتخاب کرده و بیرون میشخصی آنان را در برمی جربهت

؛ همک، 3224؛ بمبرگ، 3259لین و سید، )برای مثال مک نامندفهرست را کالن روایت می

  (.3226؛ همک و کهلر، 3228

                                                           
1. Episodic 
2. Autobiographical memory 
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های مشترک فرهنگی هستند که در باب فرهنگشان توضیح ها داستانکالن روایت

اند که افراد را در مسیر خوب بودن و خوب زندگی . آنها بخشی از ساختار جامعهدهندمی

سازند، با این طور که افراد روایات فردی خود را میکنند. همانکردن در جامعه هدایت می

 زندگی های کالن داستاناین روایتکنند. کالن روایات مواجه شده و آنها را درونی می

ند که در اهای وسیع مختص به فرهنگفردی( نیستند، بلکه داستان افراد )منظور روایات

گیرند تا به طور بالقوه، هم هشیار و هم ناهشیار درونی و حفظشان دسترس افراد جامعه قرار می

مفهوم کالن روایت به عنوان چارچوبی برای درک   (.3259لین، شوکارد و سید، )مک نمایند

 شده است. فصل مشترک خود و جامعه معرفی 

د؛ نشومطالعات روانشناختی روایات زندگی به یکی از دو شکل کامالً متفاوت انجام می

نامد؛ در می 3بافت توجیهو  5بافت اکتشافآدامز با اقتباس از ریچنباخ این دو روش را مک

(، پژوهشگران 5628)ریچنباخ،  شودعلم بافت اکتشاف نامیده می آنچه از نظر فالسفه

ی ها، تصاویر، و خصوصیات کیفی وسیعروایی باز پاسخ را برای الگوها، درونمایهگزارشات 

 ها تولید نموده یا یک زندگی واحد و پرهای جدیدی در باب زندگیکاوند تا نظریهمی

ای خاص را به قصد ارزش را به طور کامل درک نمایند. در بافت اکتشاف، محقق پدیده

ظر مورد ن کاود. پدیدهدف توصیف و فهم آن پدیده، میایجاد نظریه یا مدلی فرضی با ه

تی روانشناختی قابل توجه، یا ح ممکن است فرآیند روانشناختی خاص، موقعیت یا تجربه

است بدین  2استقراییزندگی فردی مهم باشد. در این شکل از پژوهش، فرآیند تحقیق بسیار 

مورد مطالعه آغاز نموده و در  محسوس از پدیده مشاهداتمعنی که محقق، پژوهش را با 

. در نظر ایجاد نماید کند تا توصیفی انتزاعی یا نظری در باب پدیده موردادامه تالش می

ی روانشناخت گردد عموماً مجموعهای که مشاهده و تفسیر میمطالعه روایت زندگی، پدیده

ه مصاحبه با افرادی باغلب از طریق  و ای استنامههای خود زندگیغنی و دقیقی از داستان

اند. ال پژوهشگر روایت نمودهؤآید که داستان زندگی خود را با توجه به سدست می

ها به بررسی و کاوش عمیق داستان ،تحقیق سؤالپژوهشگر به منظور یافتن پاسخ برای 
                                                           

1. Context of discovery 
2. Context of justification 
3. Inductive 
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یست و تحقیق موجود ن یا مسئله سؤالای برای پردازد زیرا هیچ پاسخ از پیش تعیین شدهمی

ر جوابی وجود داشت دیگر نیازی به انجام تحقیق در بافت اکتشاف نبود؛ هرچند اگ

قیق تح سؤالپژوهشگران بر اساس مطالعات و تجربیات پیشینشان، در ذهن خود برای 

هایی دارند. به عبارت دیگر، هدف علمی پژوهش در بافت اکتشاف کسب بینش و فهمِ پاسخ

 ت از پیش تعیین شده. یید مقوالفرضی است نه تأجدید هرچند 

های ای اکتشافی در باب داستانمطالعه 3229آدامز و لوگان در سال برای مثال، مک

وجهی تخود دارای مقام علمی برتر و قابل استاد دانشگاه آمریکایی که در رشته 51زندگی 

ان یبود که دانشگاه سؤالبودند، انجام دادند. در اصل این مطالعه در صدد کشف پاسخ این 

کنند و چگونه این روایات با زندگی فردی و غیر چطور زندگی علمی خود را روایت می

)مک 5گیداستان زند علمی آنها در ارتباط است. روایات زندگی اساتید با استفاده از مصاحبه

آوری گردید سپس به نوشتار درآمد. به منظور تحلیل، روایات رونویسی ( جمع5662آدامز، 

. شخصیت اصلی در 5ای ترسیم گردید: مرحله 4ند و در نهایت الگوی شده بررسی شد

های فکری شود که فعالیتای جدی مواجه مییا مسئله سؤالداستان در کودکی یا نوجوانی با 

منجر به تولد تصویری آرمانی از مسئله در ذهن  سؤال. این 3کند. واپسین وی را هدایت می

قانه آرزوی خلق یا رسیدن به آن را دارد و در طول گردد که شخصیت اصلی مشتافرد می

که این تصویر در ذهن . همچنان2نماید. زمان، خود را متعهد به تحقق این تصویر آرمانی می

لذت  همچون، های مثبت فراوانیکند، هیجانو زندگی شخصیت اصلی بالغ شده و رشد می

آید. زیبایی ادراکی ضمنی است از یفردی در م 3خواند و در قالب زیباییفرا می را و شور

نخستین،  سؤال. ترکیب 4نمایند. ای را زیبا یا برجسته میهایی که مسئله یا تجربهویژگی

ه تمایالت د ککنتصویر آرمانی، و زیبایی فردی جدل یا تعارضی متناظر در روایت برپا می

ن جدل دهد. اییگر قرار میشخصیت داستان را در مقابل یکد یا روندهای متضادِ کار خالقانه

های کار و عشق را به های زندگی شخصی فرد را سازمان دهد، یعنی حوزهتواند جنبهمی

                                                           
1. Life story interview protocol  
2 . Personal aesthetic 
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ی روایی در ساخت یک کاربرد داده دهندهتضاد، یکپارچه نماید. این مطالعه نشان واسطه

 مدل نظری فرضی است.           

تن نهد: تولید نظریات، ساخبنا می یشناسروانقدمی نخست در علم  ،تحقیق اکتشافی

یه، شامل علم بافت توج یا از منظر فالسفه ،ها. قدم دومبینش و درک پدیده فرضیات، توسعه

ت نخس نظریات، فرضیات، یا بینش و درک به دست آمده از مرحله 5آزمودن اعتبار و صحت

شافی، قیق کیفی اکتمتمم یکدیگرند: تح شناسیرواناست. در اصل این دو بافت در علم 

-مند ارزیابی شوند، و نتایج مطالعات فرضیههای نطامفرضیات جدید تولید نموده تا با روش

دهد. در بافت توجیه، پژوهشگران عموماً از طریق آزمایی از اکتشاف جدید روایی خبر می

مون ی آزدر پ ،های کدگذاری اعتباریابی شده و شکلی از تحلیل آماریبه کار بستن نظام

 هستند.  ،اندها به نمایش درآمدهفرضیات آنگونه که در بسیاری از زندگی

حقیق ها و مقاالت مربوط به تکدند و در بسیاری از کتابؤگیر و مقوانین سخت ،اینجا در

( 3253) آدامزاند. مکگونه بیان شده، با جزئیات وسواسشناسیروانآزمایی در علم فرضیه

. لزوم 5شمارد: چهار مورد بر می، زمایی را در مطالعات روایات زندگیآقوانین تحقیق فرضیه

. لزوم انجام 3ها، های کدگذاری دقیق و مشروح به منظور کمی نمودن درونمایهتنظیم نظام

ند، کنندگان در تحقیق مطلع نیستعمل کدگذاری توسط چند کدگذار که از هویت شرکت

. لزوم کدگذاری تعدادی 4کدگذاران یا توافق،  . حصول میزان قابل پذیرشی از پایایی2

 . پیشنهادی های آماری بر فرضیهمناسب از روایات برای انجام آزمون

 کنندهمنعکس ،3برقراری پایایی ذکر این نکته در اینجا حائز اهمیت است که اندیشه

رات یزان نزدیکی نمگیری یا ماست. پایایی عموماً به ثبات اندازه 2گرایانهتمایلی کمی و اثبات

ثابت،  های متعدد رویدادهایبندییک ابزار یا رتبه های چندگانهبه یکدیگر در طول ارزیابی

ی باز پاسخ، پایایی (. اما در بافت کدگذاری داده5676)کوک و کمپبل،  گردداطالق می

                                                           
1 . Validity and Veracity 
2. Establishing Reliability 
3. Positivistic 
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ها ان( بخشها )کدگذاربه معنی میزانی که ارزیاب 5هاعموماً عبارت است از پایایی ارزیاب

 (.3224)کریپندراف،  کنندو واحدهای یکسان داده را همسان کدگذاری می

وکاو سازه روان اجتماعی  آدامز و شاگردانش در تحقیقی دیگر در پی کندمک 

مرکزی تحقیق عبارت بود از  سؤالاریکسون در بافت توجیه برآمدند.  3زایندگی و تولیدِ

هایی برای معنا دادن و حمایت نمودن از ر چه داستاناینکه: بزرگساالن با زایندگی بسیا

های روایی از دو گروه بزرگسال با سازند؟ پس از گردآوردی دادههای زایندشان میتالش

وایی های اصلی گزارشات رنمرات باال و پایین در زایندگی، کدگذاران به استخراج درونمایه

اصلی  وه، اقدام نموده و هفت درونمایههای اصلی موضوعی بین دو گربا هدف تعیین تفاوت

بعد، قوانین  نام گرفت. در مرحله 2ترین آنها، توالی رهایشرا استخراج کردند. برجسته

گذاری برای هر درونمایه ایجاد گردید و پس از حصول پایایی و توافق میان کدگذاران، نمره

هایی که شد. درونمایههای آماری ساخته های کمی برای انجام آزموندر نهایت شاخص

 های روایی به منظور به دست آوردن پشتوانهاکنون به شکل کد درآمدند، در دیگر داده

ط از روایت زندگی رایجی بود که توس ای اولیهتجربی آزمایش شدند. نتایج، حاکی از نمونه

 4یی بخشخودِ رها( آن را 3229) آدامزشد و مکبزرگساالن دارای زایندگی باال روایت می

 نامد.  می

ی روایی، کدگذار نخست باید واحد در راستای اختصاص کدِ توالی رهایش در داده

در توالی رهایش، گزارشات روایت شده در  1تحلیل را در متن تعیین نماید. واحد کدگذاری

است. منظور از صحنه، رویداد یا بخشی محدود و مشخص در داستان زندگی  9یک صحنه

های به خصوصی است. ها و کنشزمان و مکان واقع شده و شامل شخصیت است که در دل

، 7ای از زمانترین بخشی از تجربه یا دورهترین و برجستهاوج یا لذت بخش نقطه :برای مثال

                                                           
1. Interrater Reliability 
2. Generativity 
3. Redemptive sequence 
4. Redemptive self 
5. Coding Unit 
6. Scene 
7. High point 
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هایی از یک صحنه هستند. به طور ، یا نخستین خاطره نمونه3عطف ، نقطه5فرود یا نشیب نقطه

 موضوعی برگرفته از نظریه است: رهایش شامل چهار طبقهطرح کدگذاری سکانس  ،کلی

 2تصویر رهایش .5

 4ظرفیت و استعداد فردی بهبود یافته .3

 1صمیمیت بهبود یافته .2

 (.5666)مک آدامز،  9غایی عالقه و رابطه .4

هایش آیا گزارش دارای تصویر ر که کدگذار باید تمامی صحنه را بخواند و تعیین نماید  

تعیین نماید آیا تصویر رهایش در صحنه حضور دارد یا صحنه فاقد  ،یگرباشد. به عبارت دمی

چنین تصویری است. ویژگی اصلی تصویر رهایش، حرکت از وضعیتی آشکارا منفی به 

منفی،  تواند حاالت هیجانیسوی وضعیتی آشکارا مثبت در داستان است. وضعیت منفی می

های منفی باشد. حرکت رهایی به شکلدرد، جراحت، مریضی جسمانی، یاحادثه و رویدادی 

گردد. این حرکت ممکن است در قالب قربانی کردن، جبران و اصالح، فراوانی ابراز می

ایی رشد یا کمال باشد. چه بسا حرکت ره آزادی، بهبودی، باال رفتن جایگاه اجتماعی، تجربه

ا یت اصلی رمثالً قدرت فردی یا خودکارآمدی شخص .خود منجر به نتایجی دیگر شود

وی گردد  فردیتر شدن روابط بینافزایش دهد )ظرفیت فردی بهبود یافته(، منجر به غنی

)صمیمیت بهبود یافته(، و یا اینکه حرکت رهایی درک دینی یا معنوی فرد و یا بهزیستی وی 

 غایی(.   را بهبود بخشد )عالقه

دهد و کدگذار ختصاص می+ را به خود ا5 اگر صحنه شامل تصویر رهایش باشد، نمره 

یک از سه زیرطبقه در صحنه است. اما اگر صحنه  در ادامه به دنبال تعیین حضور یا فقدان هر

ای برای آن گذاری زیر طبقهگیرد و دیگر هیچ نمرهمی 2 دارای تصویر رهایش نباشد، نمره

)فاقد  2 نطقی ازتواند به طور مشود. در نتیجه، یک صحنه روایت زندگی میصحنه انجام نمی

                                                           
1. Low point 
2. Turning point 
3. Redemption imagery 
4. Enhanced agency 
5. Enhanced communion 
6. Ultimate concern 
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)دارای تصویر رهایش + تمامی نمرات زیرطبقه( امتیاز بگیرد. به طور  4تصویر رهایی( تا 

های مختلف استاندارد، محققان نمرات به دست آمده حاصل از کدگذاری در طول صحنه

ت کننده را به دسکلی توالی رهایشِ شرکت کنند تا نمرهیک مصاحبه را با هم جمع می

آزمایی، نمرات توالی رهایش به عنوان یک متغیر فرضیه سپس در یک مطالعهآورند. 

 روانشناختی کمی شده قابل سنجش وآزمون آماری در کنار دیگر متغیرهاست. 

ی های رهایش در زندگتحقیقات مختلف همواره ثابت نمودند که نمرات باال در سکانس

وان بیشتر، همراه است )مک آدامز، بزرگساالن آمریکایی با زایندگی باالتر و سالمت ر

؛ 3225آدامز و دیگران، ؛ مک5667؛ مک آدامز و دیگران، 3225؛ مک آدامز و بامن، 3229

 (.  3227واکر و فریمر، 

 مراحل انجام تحقیق روایی  

مان گذاری عظیم زشناسی کیفی مبنا، رویکرد روایی هم نیازمند سرمایههمانند هر روش

( مراحل انجام تحقیق روایی با روش تحلیل کمی را از این قرار 3251)5و منابع است. سید

ها )در صورت لزوم(، ایجاد نظام ها، به نوشتار درآوردن دادهآوری دادهشمارد: جمعبرمی

 ها. کدگذاری، آموزش به کدگذاران، و کدگذاری داده

شوند آوری میهای متفاوتی جمعهای روایی همچون انواع مختلف داستان با روشداده

مپیوتری، های کایابیهای نوشتنی، زمینهیابیهای نیمه ساخت یافته، زمینهاز جمله مصاحبه

)سید و  های کاربردی مانند درماننگاری و زمینههای قوممکالمات نوشتاری شده، روش

آوری داده در مطالعات روایی ات برای جمعحظ(. همانند تمامی تحقیقات، مال3251نلسون، 

های تانتوانند داسکنندگان میخاص تحقیق و طرح مطالعه دارد. شرکت سؤالبستگی به 

خود را روی کاغذ بنویسند، تایپ کنند یا به صورت شفاهی در مصاحبه بیان کنند. انتخاب 

تحقیق و نوع خاطرات مورد نظر بستگی دارد. صرف نظر  سؤالروش نیازمند دقت است و به 

گردد  آوریی روایی باید در آزمایشگاه یا شرایط پایش شده جع، دادههااز روش بیان داستان

 ای با کیفیت حاصل شود.تا داده

                                                           
1. Moin Syed  
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وردن گیر است؛ به نوشتار درآاز تحقیق روایی بسیار وقت این بخش. هانوشتاری کردن داده

افزارهایی گیرد. به تازگی نرمای یک ساعته به طور میانگین چهار ساعت وقت میمصاحبه

اند که های صوتی و تسریع این فرآیند به کمک پژوهشگران آمدهبرای نوشتار نمودن فایل

 های فارسی نیز موجود است.بیشتر به زبان انگلیسی هستند اما نمونه

ن روایت سخنا برخی پژوهشگران کلمه به کلمه. های تجزیه و تحلیل گزارشات رواییروش

ال های کامپیوتری به دنبخی دیگر با استفاده از برنامه(، بر3225کنند )ورتهام، را بررسی می

(؛ اما اغلب تحقیقات 3222کلمات کلیدی در گفتمان مطول داستان هستند )پنبیکر و استون، 

ا دو های نوشته شده بروایات زندگی شامل خوانش دقیق متن مصاحبه روانشناختی در زمینه

آنها در  کدگذاریافت اکتشاف و یا در ب 5های روانشناختیدرونمایه کشفهدف است؛ 

 بافت توجیه. 

کیفی آنقدرها هم ساده  ای کیفی است اما تعریف واژهشک ذاتاً دادهی روایی بیداده

کیفی به  داده" که کیفی و تحلیلی کیفی عقیده دارد نیست. سید ضمن ایجاد تمایز میان داده

، 3251)سید و نلسون،  "ر عددی استگردد که در اصل غیهر نوع منبع اطالعاتی اطالق می

ها کامالً شامل مصاحبه، نوشته، عکس، ویدئو و یا موارد دیگر. طبیعت کیفی این داده(  3ص.

مستقل از روش تجزیه و تحلیل آنهاست. اگر هم داده کیفی باشد و هم روش تجزیه و تحلیل 

تر با یفی بیشک فی دادهتوان با اطمینان پژوهش را کیفی نامید. تحلیل کیکیفی، آنگاه می

ت کیفی بیشتر منطبق با سن که تحلیل کمی دادهسازگار است در حالی 3گراییسنت سازه

 است.  2گراییاثبات

و انعکاس و بازتاب )بافت و ذهن پژوهشگر در  1، تفسیر4گرایی بر فردیت )ذهنیت(سازه

های کلقابل ارزیابی با پروت طرف را کهدارد و در نتیجه احتمال حقیقتی بی  تأکید 9تحقیق(

(. در اصل، از منظر محققان کیفیِ ناب، جدا 3222)لینکلن و گوبا،  کنددقیق باشد رد می

                                                           
1. Psychological themes 
2. Constructivism  
3. Positivism 
4. Subjectivity 
5. Interpretation  
6. Reflexivity  
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انسون و )ج "فردگرا تنها منبع واقعیت است داننده"کردن داده از بافت نامطلوب است زیرا 

، ق کمی مطرح استنتیجه، برقراری پایایی، آن طور که در تحقی (. در54، ص.3224انوبزی، 

یفی های تحلیل کاصلی حوزه وسیع پژوهش کیفی نبوده است. هرچند روش گاه دغدغههیچ

. از ذهن فرد در تحقیق عموماً بر ثبات برتری دارد تأثیردر رویکرد همگن نیستند، فردیت و 

و  3، استقرا5توان به هرمنوتیک تفسیریگرایی میهای تحلیل کیفی بر مبنای سنت سازهروش

         اشاره کرد. 2تحلیل درونمایه

نه  شود، وخاصی نشان داده می روانشناختی نه با واژه یک درونمایه. روش تحلیل درونمایه

آید. یک درونمایه معموالً به شکل کامالً در قالب یک عبارت یا تک جمله به دست می

ها، ر کشف تمامی درونمایهشود. به منظوای از متن بیرون کشیده میاستنتاج از دلِ قطعه

هایی گر بخواند، و به دنبال اندیشهمحقق باید تمامی عبارات روایی را با ذهنی باز و سنجش

ها پویایی دهآور، یا به شکلی بالقوه آشکارکننباشد که به نظر چشمگیر، تکرار شونده، شگفت

اف، هر پژوهشگر (. در بافت اکتش5668و مسایل روانشناختی اصلی هستند )الکساندر، 

ر موارد گیرد اما در بیشتها به کار میای خاص و منحصر به فرد را برای کشف درونمایهشیوه

( در 5662رود که استراس و کوربین)مطالعه اکتشافی در گزارشات روایی به روشی پیش می

ا ق بهایی که محقشرح دادند. بدین ترتیب که درونمایه 4ی بنیادیننظریهشناسی قالب روش

 .اندهای متن بنیاد شدهخود در داده ،نمایدهایش از متون مصاحبه استنتاج میخوانش

ر های پمتوجه بخش به طور متناوبرود، همچنانکه خواننده در خواندن متن به پیش می

ه رفتپروراند، و رفتههای فرضی پویا در ذهن میگردد، استنتاجمی داراهمیت و معنی

کند که در مورد متنِ روایت چیزی مهم و های یکپارچه را ایجاد مینمایهای از درومجموعه

که  هاییهای بیرون کشیده شده از متن الزاماً باید با مثالکنند. درونمایهجالب بیان می

آغاز  یید و اثبات شوند. تحقیق اکتشافی اساساً از پایینأکلمه از متن هستند، دقیقاً تبهکلمه

های متن به ها آغاز نموده و سپس به سوی خالصه و چکیدهر را از دادهگردد: محقق کامی

                                                           
1. Interpretive Hermeneutic   
2. Inductive 
3.Thematic Analysis 
4. Grounded Theory 
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(. در ابتدای امر چنین به نظر 3253)مک آدامز،  رودهای روایت پیش میعنوان درونمایه

ها رسد که متن هر روایت منحصر به فرد و متفاوت است اما همچنانکه پژوهشگر با دادهمی

 هایی در میان روایات مختلف یافته و توالی مشترکاهتشود، به تدریج شببیشتر آشنا می

 یابد.رویدادها را در می

کیفی با استفاده از روش  های کمی نمودن دادهدر این بخش به روش. روش کدگذاری

ری پایایی تر نیز گفتیم برقراطور که پیشپردازیم. همانکدگذاری در تحلیل کمی روایت می

ی از الزامات این روش تحلیل است که مطابق با سنت در تحقیق کمی و روش کدگذار

، مالزم و ذاتی تعریف پایایی است زیرا به حقیقتی بنیادین اشاره 5طرفیگرایی است. بیاثبات

دیده، ارزیابی و تعیین شده است و تحلیل یک های مختلف و آموزشدارد که توسط ارزیاب

تحقیق  و فرآیند سؤالدیگر که او هم با گری فرد از داده کیفی عموماً باید توسط تحلیل

مورد نظر مستقل از کدگذاران وجود خارجی  آشناست به دست آید. به عبارت دیگر، پدیده

هر پژوهش و از اصول روش تحلیل کمی است.  2و تکرارپذیری 3دارد و این نشانگر ثبات

والنی اربرد طهای روانشناختی سابقه پذیرش و کچند این رویکرد در مسیر اصلی پژوهش

مورد  گرایی به شدتدارد اما از سوی محققان با رویکردهای کیفیِ وابسته به پارادیم سازه

(. سید برای از میان برداشتن دوگانگی میان تحقیق 3254)همر و برلند،  انتقاد واقع شده است

ن مکمی و کیفی، تضاد میان این دو روش را از میان برداشته و یکپارچگی دو روش را ضا

سون، )سید و نل داندهای روانشناختی مورد پژوهش میتر از پدیدهتر و خردمندانهدرکی عمیق

3251.) 

 فرآیند کدگذاری

ل یک گیرد و بیشتر حاصبرقراری پایایی در طول تحقیق انجام می. تعیین واحد تحلیل

شناسی تحقیق که در قالب ضریبی واحد در بخش روش فرآیند است و نه محصول و نتیجه

هایی از داده پژوهش آمده باشد. نخستین قدم در این فرآیند تعیین واحد تحلیل یا همان بخش

                                                           
1. Objectivity  
2. Consistency  
3. Replicability  
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تر آمد، واحد کیفی است که کد به آنها اختصاص داده خواهد شد. همان طور که پیش

 است. مثال دیگر این که یک مجموعه داده صحنهکدگذاری در تحلیل کد رهایش یک 

تواند در قالب سه واحد تحلیل متفاوت خود می ره دربارهفرضی متشکل از سه خاط

ای . خاطره، هر خاطره3شوند. . فرد، کدها در طول خاطرات اعمال می5کدگذاری شود. 

ای از متن . بخش به خصوص و تعریف شده2گیرد. جداگانه مجموعه کد خود را می

احد تحلیل از نخست )کلمات، عبارات، جمالت(. هر انتخابی که باشد، مشخص بودن و

ذیری پهای تحقیق و امکانالزامی است زیرا متضمن سازگاری فرآیند کدگذاری با سؤال

 تحلیل است. 

یند ها در فرآترین چالش. بنا کردن نظام کدگذاری از برجستهنامه کدگذاریوضع نظام

استفاده از  .5باشد: تحلیل روایت است. سه رویکرد اصلی در راستای این مهم قابل اجرا می

 آدامز اعم ازهای کدگذاری پایای مکیک سیستم کدگذاری از پیش موجود، مانند نظام

کدگذاری  نامه. خلق نظام2. تغییر یک سیستم کدگذاری موجود. 3رهایش، هبوط و ... 

 جدید.    

تحقیق است و تعیین طرح  سؤالای جدید، آزمون نامهقدم نخست در فرآیند ایجاد نظام

 های کدگذاری عموماً با دو روشتحقیق پاسخ دهد. طرح سؤالاری که با موفقیت به کدگذ

برگرفته از  رویکرد استقرایییا  5برگرفته از نظریه از باال به پایین رویکرد قیاسیشوند: بنا می

(. رویکرد برگرفته از نظریه درگیر واسازی یا ساختارشکنی 5667)چی،  3داده از پایین به باال

 ها هستند در حالی که رویکردشناختی در کدهایی است که قابل اجرا بر دادهای رواننظریه

آوری شده است. جمع برگرفته از داده شامل ساخت یک طرح کدگذاری بر اساس داده

( از رویکرد برگرفته از نظریه برای ایجاد کدهای روایی 3254) لین و دیگرانبرای مثال، مک

های هویت، استفاده های حالتمارسیا و سایر نظریه اساس نظریه تحول هویت بر در حوزه

( با رویکرد استقرایی یا برگرفته از داده به کاوش 3228) کردند. در مقابل، سید و آزمیتا

های رایج در روایات تجارب مرتبط با قومیت پرداختند. البته رویکرد سومی هم در درونمایه

                                                           
1. Deductive theory-driven top-down 
2. Inductive data-driven bottom-up  
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ظام استقرایی که در آن ن ت از رویکرد برگرفته از نظریهاین میان وجود دارد که عبارت اس

گذاری گران هنگام شناسایی و نامگردد اما تحلیلکدگذاری به صورت استقرایی وضع می

 (.3251)سید و نلسون،  نگرندانداز نظری به داده میها از چشمدرونمایه

ران )ب هاستشدن با داده کدگذاری، آشنایی و عجین نامهقدم دوم در فرآیند ایجاد نظام

ها حاصل ( که از راه خوانش، مشاهده یا گوش دادن دقیق و پی در پی داده3229و کالرک، 

ها، فهرستی از کدهای اولیه که تا حد امکان ههای متعدد از دادگردد. در حین بازخوانیمی

ند های کدگذاری ابتدایی و جامع طی فرآیآید. سپس این طبقهجامع و فراگیرند به دست می

شوند و این فرآیند پویای کاهش، های کدگذاری فراگیرتر ترکیب میادغام در خانواده

یک  ،ابد. در نهایتیکدگذاری و اصالح تا وضع یک طرح کدگذار رضایت بخش ادامه می

هایی کدگذاری باید شامل توصیف کد، قوانین شمول یا عدم شمول در آن کد، مثال نامهنظام

از واحدهایی از داده که شامل آن کد هستند، و مثال واحدهایی از داده که شامل آن کد 

 (.3251)سید و نلسون،  نیستند، باشد

ترین مسائل در از مهم ،نامهک نظاممورد استفاده در ی تعداد کدهایتصمیم در باب 

گیری نظام کدگذاری است. تعداد زیاد کد با جزئیات بسیار، پیچیدگی بیشتری جریان شکل

 شوددشوار می ها به دلیلی پیچیدگی طرحاما حصول پایایی ارزیاب کندمیاز داده را فراهم 

که  گرددهای عظیمی میبندیتعداد پایین کد منجر به دسته ،(. در مقابل3224)هروشکا، 

 سؤال های کد بسته بهبرای معنادار بودن است. تعداد دقیق دسته شامل تنوعی بسیار زیاد

ها است)سید، نامهتحقیق است اما مطالعات حاکی از تعداد سه تا هفت دسته کد در بیشتر نظام

3251.)      

 مامی کدگذاران فراهمکدگذاری را برای ت نامهمحقق باید نظام. آموزش به کدگذاران

های فرآیند کدگذاری را آموزش دهد. کدگذاران برای آورد و با جزئیات تمام زیر و بم

ها انتخاب شده است را تجزیه و های که به طور تصادفی از میان دادتمرین، نخست نمونه

 ،ن فرآیندی ایها را کسب کنند. طکنند تا بتوانند سطح قابل قبولی از پایایی ارزیابتحلیل می

 گیرند. های کدگذاری مورد تجدید نظر قرار مینامهاغلب نظام
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ها ههای کوچکی از دادنامه، کار کدگذاری بخشپس از درک صحیح و کامل نظام

بسیار مهم در این میان عدم کدگذاری درصد مشخصی از دادها پیش  گردد. نکتهآغاز می

سی شناز کدگذاری باید آرام و مطابق روشهاست؛ در نتیجه آغااز حصول پایایی ارزیاب

ها محقق کمی باید در باب فرآیند کدگذاری، درصدی ترین آننهایی و مهم د. در مرحلهباش

از داده که برای حصول پایایی الزم است کدگذاری نماید، و ضریب پایایی مورد نیاز تصمیم 

  گیرد.وش اصلی انجام میساختار بخشیدن به فرآیند کدگذاری با چهار ر بگیرد. نحوه

در این رویکرد، یک نفر از اعضای تیم تحقیق به عنوان . 5استاندارد طالیی/ کدگزار اصلی

ند. کها را کدگذاری میداده استاندارد طالیی یا کدگذار اصلی، تمامی روایات در مجموعه

ته گذارد اما نکیهای کلی را کد مای از دادهنفر دوم به عنوان کدگذار پایایی، زیرمجموعه

ی است ها با کدگذار اصلاینجاست که کدگذاری فرد دوم تنها برای برقراری پایایی ارزیاب

ای که کدگذار فصل ندارد. مقدار دادهوو اختالف نظرها میان دو کدگذار نیازی به حل

اما ت، ها متفاوت اسمجموعه داده حجم و پیچیدگیدهد بسته به پایایی مورد بررسی قرار می

(. 3255ترین مقدار است )لیل گندال و مک آدامز، از کل مجموعه، رایج %32رقم معمول 

تفاوت اصلی میان این روش کدگذاری و سه روش بعدی در این است که چنانچه پایایی 

دقیقی به دست آید نیازی به حل و فصل اختالف نظرها )میان کدگذار اصلی و کدگذار 

 رود.  دارد زیرا تنها کدهای کدگذار اصلی در تحلیل به کار میپایایی( در این روش وجود ن

در این رویکرد دو یا چند نفر از اعضای گروه . 3ها از راه توافق و اجماعتطبیق تفاوت

ه ها بر اساس کل مجموعه محاسبکنند و پایایی ارزیابها را کدگذاری میتحقیق، تمامی داده

نظر در کدگذاری از راه توافق . سپس هر نوع اختالف(3227شود )بردلی، کاری و دوزر، می

گردد. هرچند تحلیل داده در این روش به دست چند محقق انجام نظر و اجماع حل می

قوت روش است اما تالش یک نفر از کدگذاران برای متقاعد  گیرد که این خود نقطهمی

 .       ها در اثبات درستی نظرش، ضعفی است بالقوهنمودن دیگر ارزیاب

                                                           
1. Gold standard/master coder 
2. Reconcile differences via consensus  
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فرآیند اجباری توافق و اجماع، فرد سومی، به غیر از دو  برای جلوگیری از .5تحلیل نفر سوم

کند. البته برخورداری از قضاوت منطقی کدگذار اصلی، اختالف نظرهای موجود را حل می

       کدگذاری از صفات الزامی کدگذار سوم است. نامهو آگاهی از نظام

نظرها، گرفتن میانیگین دو کدگذار است. هرچند خر برای حل اختالفآ. رویکرد 3میانگین

شود و های در اصل پیوسته به کار گرفته میاین روش آسان می نماید اما تنها در مورد طبقه

  های کدهای اسمی نیست.قابل کاربرد در طبقه

ها مورد بهای آماری متنوعی برای تعیین پایایی ارزیاروش .گزینش شاخص پایایی مناسب

ها توجهی شایان مبذول دارند. ترین روشاستفاده است و محققان باید به انتخاب مناسب

باالترین استاندارد  دهنده( کوهن را نشانK) 2بسیاری از منابع در تحقیق روایی، روش کاپا

اما  (،3221؛ فیز و اسپانگوال، 5698)برای مثال بیکمن و گاتمن،  دانندبرای ایجاد پایایی می

(یا همبستگی ∆)4های دیگر مانند دلتاسید برآن است که در بسیاری موارد شاخص

کد یا ؤترند و هیچ قانون ماز کاپا مناسب 9(PA) یا درصد توافق 1(ICC) ایطبقهدرون

 معیاری برای قضاوت در مورد مالک تعیین سطح قابل قبول برای شاخص پایایی وجود ندارد

 ها، نحوهر اینجا به طور خالصه به معرفی هر یک از این شاخص(. د3251)سید و نلسون، 

 پردازیم. محاسبه، موارد استفاده و عدم استفاده از آنها می

 PAترین رویکرد برای ایجاد پایایی است. ترین و مستقیماین روش ساده درصد توافق.

ل تعداد کهایی که دو کدگذار بر سر آن توافق دارند به عبارت است از نسبت بخش

 آید:های نمره گذاری شده که با فرمول زیر به دست میبخش

P A =
NA

NA + ND 
× 100, 

                                                           
1. Third party resolution  
2. Averaging  
3. Kappa 
4. Delta 
5. Intraclass correlation coefficient   
6. Percentage Agreement  
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NA   ها وتعداد کل توافقND  از ستها یا همان اختالف نظرهاتعداد کل عدم توافق .

ته، های کدهای پیوسپذیری آن است زیرا قابلیت استفاده با طبقهانعطافPA نقاط قوت 

ترین محدودیت آن این است (. هرچند بزرگ3251)سید و نلسون،  داردرا ی یا اسمی ترتیب

کنند هنگامی که دو کدگذار یک بخش از داده را کدگذاری می ؛5که اصالح نشده است

؛ 5692هن، )کو همیشه امکان تصادفی یا اتفاقی بودن اختصاص یک کد مشترک وجود دارد

و توافق تصادفی یا  3بع توافق است، توافق حقیقیدو منشامل  A P(. 3255کریپندراف، 

( میان 5689) بیکمن و گاتمنگردد. ، در نتیجه شاخص پایایی آزادی محسوب می2اتفاقی

برای ایجاد توافق مفید  PAاند و برآنند که روشتوافق و پایایی، تمایزی پراهمیت قایل شده

ایایی را تبدیل به واحدی ضعیف در پاست، اما ناتوانی و قصورش به دلیل توافق تصادفی، آن 

 . این امر خود به ارزش کاپا می افزاید.کندتبدیل می

وافق پایایی بنا نهاد که ت کاپا را به عنوان روشی جایگزین برای محاسبه، (5692) کوهن. کاپا

 کند. فرمول کوهن برای کاپا از قرار زیر است:تصادفی را نیز محاسبه می

𝐾 =
P0 −Pc

1 − Pc 
. 

Po  آید، اما بدون ضرب کردن در قبلی به دست می با استفاده از همان فرمول معادله

توافق است. هرچند، این توافق توسط شاخص تصادف  . بدین معنی که یک نسبت ساده522

( منهای توافق 5) یابد. مخرج کسر عبارت است از باالترین توافق ممکنکاهش می Pcیعنی 

ها که از نسبت توافق میان ارزیاب"تعریف کاپا عبارت است از  ،این اساس . برPcتصادفی 

(. شانس یا تصادف از صورت 9، ص. 3251)سید و نلسون، "روی تصادف یا اتفاقی نیست

کاپا نه تنها در مورد تصادف صحیح شده بلکه  ،نتیجه و مخرج کسر حذف شده است و در

از این رو کاپا شاخص پایایی محتاط و  تصادف به طور کلی از شاخص حذف گشته است؛

 گردد.  های پایایی محسوب میدقیق و استاندارد طالیی شاخص

                                                           
1. Uncorrected  
2. True agreement  
3. Chance agreement  
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ان شناسان این بحث را به پایهای کاپا از منظر روشاشاره به کاستیتوان بیهرچند نمی

)تساوی و شباهت در میان  5ایبرد. کاپا بهترین بازده را تحت شرایط همگنی حاشیه

ها( ای در بین ارزیابهای حاشیه)تساوی و شباهت ارزش3ا( و یکسانی و وحدتهارزیاب

تواند به دلیل میزان باالی توافق حاصل در موارد دارد. به طور کلی، مقادیر پایین کاپا می

ن های نامتجانس، یا مقادیر پاییهای همگن، مقادیر باالی توافق حاصل در موارد حاشیهحاشیه

در نتیجه، نه تنها کاپا شاخص محتاط و دقیق پایایی است بلکه شاخصی  توافق حاصل باشد.

ا به دقت ای ربا حساسیت بسیار باال است و متعاقباً واجب است که محققان توزیع حاشیه

 (. 3251)سید و نلسون،  بیازمایند و مقادیر خاص کاپا را نقادانه ارزیابی کنند

. را عالی 71. را خوب، و مقادیر بیش از 92-.71. را منصفانه، 42-.92فلیس مقدار کاپای 

 کنند. را پیشنهاد می72در حالی که بیکمن و گاتمن مرز قابل قبول  (5685)فلیس،  داندمی

 (.  5689) بیکمن و گاتمن، 

( در پاسخ به برخی از انتقادات وارد بر کاپا ایجاد گردید اما در اصل به منظور ∆). شاخصدلتا

ای با کجی بسیار باال ارائه شد. در شرایط های حاشیهشکالت توزیعیافتن پاسخ برای م

ها به طرز ایِ برابر، هردو شاخص نتایجی یکسان دارند اما هنگامی که حاشیههای حاشیهتوزیع

دلتا قدری دشوار  شایانی نابرابرند، دلتا در مقایسه با کاپا شاخص پایایی برتری است. محاسبه

لید نموده آن تو مقدار ای برای محاسبهبرنامه ،هشگران ایجادکننده آناست به همین دلیل پژو

 http://www.ugr.es/~bioest/software.htmی نتمجانی در آدرس اینتر صورتکه به 

 (.3224)مارتین اندرس و فیا مارزو،  در دسترس است

پا، و بحث شد، درصد توافق، کاسه شاخصی که تا کنون . ایطبقهونضریب همبستگی در

ای( مناسب هستند یعنی در جایی که اختالف و عدم دلتا همگی برای کدهای اسمی )طبقه

اختالف کدگذار دیگر اهمیت دارد. هرچند بسیاری از  توافق یک کدگذار درست به اندازه

و  )همچون معنادهی، تفکر 2اینامهخودزندگی های مورد توجه روایات، مانند استداللجنبه

 .تنددر ذاتشان پیوسته یا ترتیبی هسام، احساساتی بودن و موارد دیگر رشد(، تعارض، انسج
                                                           

1. Marginal homogeneity  
2. Uniformity  
3. Autobiographical reasoning 

http://www.ugr.es/~bioest/software.htm
www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 1096 زمستان، 03، شمارة سال هشتمگیری تربیتی، / فصلنامة اندازه 028

ریب پیوسته/ترتیبی ض شاخص پایایی متضمن شباهت و تقارب برای کدگذاری داده

انس محاسبه شده، و ( است که با استفاده از مدل تحلیل واریICCای )همبستگی درون طبقه

گردد. شرو و های بین کدگذارن به عنوان واریانس درون موضوعی مدلسازی میاختالف

بر اساس نوع مدل، تعداد کدگذاران، و  ICCمدل بالقوه برای محاسبه  53(، 5676) فلیس

توانند منجر به ضرایب مدل می 53کنند. هر یک از این تعریف شباهت و یکسانی معرفی می

ICC مند برای انتخاب شاخص مناسبپژوهشگران عالقه ،در نتیجه .امالً متفاوتی شوندک 

ثر در انتخاب آنها از ؤها و عوامل مباید با این انواع متفاوت آشنا شوند و معرفی این مدل

قبول توافق برای ، سطح قابلICCاین مقاله خارج است. برای پایان دادن به بحث  حوصله

؛ اروین، 5664)سیچتی،  . نقل شده است71-.82حدود  ICCشده با  گیریپایایی اندازه

5664 .) 

ایی ی روهای آماری آن در تحلیل کمی دادهبندی مبحث پایایی و شاخصجمع به منظور

های کدگذاری اسمی، الزم است کاپا و/ یا دلتا برای برقراری و توان گفت برای طرحمی

گزارش درصد توافق در کنار دو  ،در برخی موارد ها محاسبه شوند.گزارش پایایی ارزیاب

های چندگانه چندان زیان ندارد و در مقایسه با شاخص دیگر مفید است. گزارش شاخص

های کدگذاری آورد. برای طرحیک شاخص واحد، اطالعات بسیار بیشتری فراهم می

ضروری است که است. در پایان تکرار مجدد این نکته  ICCترتیبی یا پیوسته، مدل مناسب 

رآیندی دقیق تر حاصل فپایایی بسیار فراتر از یک ضریب آماری در بخش نتایج است و بیش

 و طاقت فرساست و خود این فرآیند بسیار ارزشمندتر از ضریب پایانی است.      

مطالعات روایت زندگی روشی متقاعدکننده برای آزمون . نقاط قوت رویکرد روایی

دارد. یمانشناختی در زندگی انسان پرده برهای غنی رواز پویایی زیراد کنها عرضه میفرضیه

مطالعات روایی با فراهم آوردن مفاد ارزشمند و گرانبار برای تولید نظریه و فرضیات نوین و 

ر ترا غنی شناسیروانآزمایی، علم های کدگذاری روا و پایا جهتِ فرضیهروش ،همچنین

 نموده است.   

بندی هایی گردد که توسط ابزارهای مقیاس درجهتواند منجر به بینشی میرویکرد روای

 تیابی هستند. ایجاد امکان تصریح بافبه دشواری حاصل شده یا حتی گاهی غیر قابل دست
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شان، هایگردد. افراد از راه بیان داستاناز دیگر نقاط قوت این رویکرد محسوب می و ذکر،

ه کنند. روایت نه تنها بخود و محیط اطراف ارتباط برقرار می در باب موضوعات مهم درباره

شرایط  ازریابی ذهنی بلکه درباره ،کردندمی هگوید افراد کجا بودند، با که بودند و چما می

ی هادهد. روایت قادر است پیوندها و اتصاالت در طول حوزهنیز اطالعات مهمی به دست می

 لین معتقدندآدامز و مکمک(. 3251نشان دهد )سید، مختلف زندگی یا منطق عملکردی را 

های روایی نیازمند کاوش پیوندهای بین خصوصیات داستان زندگی و پژوهش آینده

ویت های فرهنگی وسیع در هتحلیل نقش بافت های روانشناختی مثبت، به عالوهسازگاری

 (. 3252لین، آدامز و مک)مک روایی است
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