
 چکيده

هایی در مورد ابعاد معنایی مکان و پرداختن به موضوع مکان، به عنوان فضایی واجد معنا، راه را برای ارائه نوشته
ها باز کرد، اما تعداد و وسعت این نوشتهشد هویت مکان و آنچه از آن به عنوان بحران هویت مکان نام برده می

کنید  های موجود در آنها زمانی بیشتر خودنمایی میی ها، محدودیتبسیار محدود بوده است. در بررسی این نوشته
مکان و پیدا کردن روشی  هویتهای مطالعات محیطی و شهری به دنبال پرداختن به مفهوم که محققان در زمینه

های کاربردی مشخصیی بیرای تحقیی  و    توان فقدان وجود چارچوبآن باشند. آنگاه میبرای بررسی و ارزیابی 
ها در سطحی بسیار کلیی و میبه    ها را مشاهده نمود. چنانکه اغلب این نوشتهتحلیل هویت مکان در این نوشته

 اند. ن نرسیدهتحلیلی در مورد هویت مکا-های تحقیقیاز مفهوم هویت مکان باقی مانده و به مرحله ارائه مدل

هیای کیاربردی در میورد هوییت     تحلیلی و دارای ویژگی-از این رو، موضوع رساله حاضر، ارائه چارچوبی تحقی 
تیوان بیه   تحلیلی چارچوبی مدون و کارآمد اسیت کیه بیا کاربسیت آن میی     -مکان است. یک چارچوب تحقیقی

توانید بیه عنیوان    تحلیلیی میی  -حقیقیبررسی، تحقی ، تشریح و تحلیل مفهومی خاص پرداخت. این چارچوب ت
-ابزاری در اختیار محققان و متخصصان یک حوزه مشخص قیرار گییرد. از ایین رو، تیدوین چیاچوب تحقیقیی      

شناسیی و تبییین   گیری مفهوم، روشتحلیلی مواردی از قبیل تدوین و تبیین چارچوب مفهومی و فرآیندی شکل
های تحقی ،  چگونگی حقی ، تدوین چارچوب تحلیل یافتهها و ابزارهای تروش تحقی  مناسب، تشخیص شیوه

گیرد. در راستای تیدوین چنیین   گیری از آنها را در بر میبندی و نتیجههای تحقی  و دستهاستنتاج و تفسیر یافته
چارچوبی، توجه به هر یک از مراحل به عنوان جزئی مه  و زیربنای دیگیر اجیزا ، از اهمییت و جایگیاه خا یی      

تحقیی  انتخیاب شیده بیه عنیوان       تحلیلی، روش-ر است. اما یکی از مهمترین عنا ر چارچوب تحقیقیبرخوردا
از اهمییت بیاییی در    کیفیی های نوین تحقیی  در حیوزه رویکیرد    زیربنای تحقی  است. از این رو، توجه به روش

 تحقی  حاضر برخوردار است.

های پیشین شناسیایی شیده و   ای موجود در چارچوبدر تحقی  حاضر، بر اساس مطالعه نوشتگان موجود، خال ه
گییری  اکتشافی، چارچوب محتوایی و چیارچوب فرآینید شیکل   -های استنتاجیبا بررسی دقی  و استفاده از روش

تلفی ، تصحیح و استنتاجی از تعاریف ارائه  شدهمفهوم هویت مکان تدوین و تبیین شد. چارچوب محتوایی تدوین 
با رجوع مستقی  به مفهوم هویت مکان و رجوع غیرمستقی  از طریی  میرور مفیاهی      شده در مورد هویت مکان

مرتبط با هویت مکان است. چارچوب فرآیندی هویت مکان، چارچوبی است که در آن به نیروهای شکل دهنیده  
کیی از  گییری آن پرداختیه شیده اسیت. ی    به این مفهوم و چگونگی تأثیر این نیروها و نتایج آنها در فرآیند شکل

های مه  موجود در چارچوب فرآیندی ارائه شده در تحقی  حاضر، توجه و تبییین چگیونگی   برتری ها و ظرفیت
 ها و نیروهای مختلف اجتماعی در شکل گیری هویت مکان بر اساس ییه های مختلف است.تاثیر گروه

بهینیه سیازی روش تحقیی     های مهی  تحقیی  حاضیر،    های دوگانه فوق، یکی از یافتهپس از تدوین چارچوب
روایتی به عنوان روش تحقیقی کارآمد و نوین در حوزه مطالعات و تحقیقات مرتبط با علوم محیطیی و بیه طیور    

هایی اسیت کیه در بسییاری از    آوری دادههای مه  تحقی  روایتی، جمعویژه مفهوم مکان است. یکی از توانایی
مانند. آنچیه  استفاده باقی میی محسوب شده و بدین ترتیب بیاهای حاشیههای تحقیقی، اطالعات و دادهروش



تواند به عنوان یافته و دست آورد خاص تحقی  حاضیر میورد ن یر قیرار گییرد آن اسیت کیه        به طور خاص می
های ارائیه شیده توسیط    هویت مکان مفهومی از جنس روایت است، روایتی جمعی که نتیجه و محصول روایت»

 «.ها مورد ادعا استاجتماعی در مکان بوده و به طور مداوم توسط این گروه تلفمخهای نیروها و گروه

های جمع آوری شیده از منیابع مختلیف    در مرحله تحلیلی، با توجه به این که محتوای یافته های تحقی ، روایت
هیای داسیتانی و   ییه تعریف و تبیین شد. از این رو با تشخیص ی ارتباطبودند، چارچوب تحلیل یافته ها نیز در این 

گفتمانی، به عنوان ییه های تشکیل دهنده روایتها، جهت و راستای تحلیل، بیه سیمت روش تحلییل گفتمیان     
 متمایل شد. 

های جمع در روایت« گفتمان غالب»یکی دیگر از یافته ها مه  تحقی  حاضر در بخش میدانی، تشخیص وجود 
در حقیقت به عنوان « گفتمان غالب»ود. در تحقی  حاضر این آوری شده از هر یک از گروه های مورد تحقی  ب

های آتی مورد استفاده قرار گرفتیه و از دو بعید میورد تحلییل قیرار      دستاورد و همچنین منبعی برای ارائه تحلیل
( جهت گیری گفتمان. تشخیص این دو بعد نیز بدون انجیام تحقیقیات مییدانی میسیر     2( نوع گفتمان و 1گیرد؛ 

 ت. نبوده اس

های انجام گرفته میدام میورد توجیه بیوده اسیت،      بندیای که در این چارچوب تحلیل و استنتاج از جمعاما نکته
بدست آوردن نتایج کاربردی و قابل استفاده به عنوان ابزاری برای محققان در این حوزه است. یکی از مهمترین 

 های دارای بحران است.حران هویت و مولفهها تحقی  حاضر، ارائه دسته بندی مشخص و روشنی از بیافته

 

 هویت مکان، روش تحقی  روایتی های کلیدی:واژه

 


