
ه مقا� �� 	
 از � � ��

ه مقا� �� 	
 از � � �� ان عرضه �
ن�	 ا ه اي��
�

�فروش

 عنوان فار! مقا� :

يه شيوه توسعه يه نظر : بنياد داده تئوری +�  +*  

اوس و گ34 مقايسه اس�	

ي� مقا� :
�

 عنوان ان8

Developing a grounded theory approach: 

 A comparison of Glaser and Strauss 

 توجه !

ه ميباشد. �� 	
ا قسم�	 از  �Xفايل ت � �Zا

ايش) ]راه +�  �
ه شده `مل +� فرمت ورد (قابل و �� 	
يه مقا�  	a ای �
ي� 
�

 نسخه ان8

اييد.اينجا مقا�،  �f يکh

http://iranarze.ir/grounded+theory+Glaser+Strauss+comparison


ه مقا� �� 	
 از � � ��

ه مقا� �� 	
 از � � �� ان عرضه �
ن�	 ا ه اي��
�

�فروش

 توجه !

ه ميباشد. �� 	
ا قسم�	 از  �Xفايل ت � �Zا

ي� مقا�
�

+� نسخه ان8 ايش) ]راه �
ه شده `مل +� فرمت ورد (قابل و �� 	
يه مقا�  	a ای �
اييد.اينجا ، �f يکh

� رشته  �Zت اkمقا �
ای مشاهده سا �
 � �nاييد.اينجا ]چن �f يکh

1.1. Grounded theory: roots and divergences

Grounded theory’s roots lie in symbolic interaction-

ism, which itself stems from pragmatist ideas of James,

Dewey, Cooley and Mead (Hammersley, 1989), most

notably the concept of the looking glass self (Cooley,

1922). Individuals are self aware, able to see themselves

from the perspective of others and therefore adapt their

behaviour according to the situation (Mead, 1934).

Social interactions create meaning and shaping of

society via shared meaning predominate over the effect

of society on individuals. The term ‘symbolic inter-

actionism’ was invented by Blumer (1937) and his

development of the interactionist approach together

with naturalistic inquiry is a key influence on grounded

theory. Blumer (1956) stressed the role of concepts that

are sensitising rather than definitive, that gain their

utility and significance from patterned relationships

rather than quantifiable correlations. Moreover, Ham-

mersley’s (1989) detailed analysis shows that Blumer’s

concept of inquiry involved comparison of cases to

develop the features of each case, the production of

emergent meaning and ongoing refinement of the

characteristics of the relationship. Parallels with

grounded theory where concepts are related and

developed around a core via a process of ongoing

comparisons are clear.

1. 1 نظریه پایه: ریشه ھا و واگرایی ھا

نظریه پایه ریشه در تعامل گرایی نمادین دارد، که خود 
از ایده ھای عمل گرایانه جیمز، کولی و دووی و و 
میید، عمدتاً مفھوم خود آئینه ای  سرچشمه می 

گیرد. افراد خودآگاه بوده، توانایی دیدن خود از دیدگاه 
دیگران را داشته و در نتیجه رفتارخود را بر طبق 

موقعیت وفق می دھند. تعامالت اجتماعی از طریق 
برتری معنا براثر جامعه بر افراد، معنا و شکل دھی 
جامعه را ایجاد می کنند. واژه تعامل گرایی نمادین 
توسط بلومر معرفی و توسعه شیوه تعامل گرا به 
ھمراه تحقیق و بررسی مبتنی بر علوم طبیعی ، 

تاثیرکلیدی بر نظریه پایه محسوب می شود. بلومر بر 
نقش مفاھیمی حساس نه قطعی تاکید کرد که  از 

روابط دارای الگو نه ھمبستگی ھای تعیین شدنی، به 
سودمندی و معناداری دست می یابند.به عالوه، آنالیز 

مفصل مرسلی  نشان می دھد که مفھوم بلومر از 
تحقیق شامل مقایسه مواردبه منظور توسعه 
ویژگیھای ھر مورد، تولید معنا و اصالح مستمر 

ویژگیھای ارتباط می شد. موازات نظریه پایه که 
مفاھیم باھم ارتباط داشته و حول یک ھسته از طریق 

فرایند مقایسه ھای پیوسته و مستمر توسعه یافته 
 . اند، روشن است
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