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 چکیده
 یخیتارقدیمی و  یهافتبا ینیبازآفر با اقدامات علمی، فرهنگی و کارآفرینی، نقش مؤثری در توانندمی هادانشگاه

ر ها در بازآفرینی فرهنگی بخش تـاریخی مرکـزی شـهبررسی نقش دانشگاهشهری داشته باشند. این پژوهش به 

 هکتار 2250د به مساحت حدو «یحصار ناصر» یمحدوده داخلتهران پرداخته است. محدوده مکانی این پژوهش، 

جامعـه . شده اسـتتهران واقع یشهردار 12و  11و در مناطق  دهیرس یفرهنگ راثیکه به ثبت سازمان م باشدیم

 ،یشـهر یزیرو برنامـه ایجغراف ،یمعمار ،یشهرساز یهاعلمی رشتهنفر از اعضاء هیئت 289پژوهش،  نیا یرآما

گاه طالعـه )دانشـممحـدوده  یمهم واقع در لبه شمال یدانشگاه دولت پنج یگردشگر یزیرو برنامه یشهر تیریمد

پـژوهش،  نیجم نمونه احست. ا امام علی )ع(و دانشگاه  دانشگاه هنر، دانشگاه تهران ر،یرکبیدانشگاه ام ،یخوارزم

ص اشباع نظر در خصـو یبوده که بر مبنا هادانشگاهاین  یعلمی و متخصصان حوزه شهرهیئت ینفر از اعضا 35

پرسشـنامه  وپژوهش با استفاده از مصاحبه نیمه سـاختاریافته  نیا یهاشده است. دادهها تعیینتکراری بودن پاسخ

 و یفرهنگـ ینیبـازآفر ینظـر یاپرسشنامه بـا اسـتفاده از مبنـ نیا یهاهیشده است. گویآورمحقق ساخته جمع

 شـده و بـا محـدوده و جامعـه موردمطالعـه منطبـق ونسل سـوم و چهـارم تعیین هایدانشگاه مأموریتو  فیوظا

وتحلیل هتجزی. شده استاستفاده یصور ییو پرسشنامه از روش روا رهایمتغ ییروا یند. جهت بررساهشد بازنویسی

شده است. انجام (SEM)ت ساختاری ( و روش معادالT-Testبا استفاده از آمار توصیفی )میانگین و آزمون  هاداده

  با وظایف و ی موردمطالعه با تغییر رویه و انجام اقداماتی مرتبهادانشگاههای پژوهش حاکی از آن است که یافته

ن تهـران کمـک کننـد، امـا ایـ آفرینی فرهنگی بخش تاریخی مرکزی شـهرتوانند به بازیماهداف آموزشی خود، 

 وز در مرحله ابتدایی و اولیه قرار دارند.ها در این مسیر هندانشگاه

 

 .دانشگاه، بازآفرینی، بازآفرینی فرهنگی، بخش تاریخی مرکزی، شهر تهران کلیدی: واژگان
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 مقدمه

 ماندهیبرای سا اخلهمدبر اساس آن، که  باشدقدیم شهری می هاینی بافتبازآفریدر  یننو یکردیرو فرهنگی، ینیبازآفر

هـا بافت نیـا یرفع مشکالت کالبد . اگرچهستا یکالبد توانمندسازی در کنار یاجتماع یها مستلزم توانمندسازبافتاین 

 یـاتن حبازگردانـد برای هاآن یخیو تار یفرهنگ یهاو لحاظ کردن ارزش اما شناساییبرخوردار است،  یت زیادیاز اهم

 .(3: 1396مکـاران،)عبـاچی و ه باشـدمی یـدتأک مـوردنیـز  یفرهنگـ هـاییتاز فعال یناش یاقتصاد یو بازده یاجتماع

جوامـع  یازهـایجهت رفع ن یمتخصص انسان یروین یتعلم و ترب یدمراکز تول ترینیو اساس ینتراز مهم یکی هادانشگاه

موضـوع  کیـبـه ی اخیـر هاسـالدر هر ارتبا  دانشگاه و شـرو، ازاین (.43 :1382ی،راک)هستند  ویژه شهریو به متمدن

 دیـد تـا خـتیها را برانگاهتوسعه دانشگ ،یدر اقتصاد جهان ینوساز تیدانش و اهم یاست. رشد اقتصاد شدهتبدیل ریفراگ

 .(Perry & Wiewel,2008:1-2)آورندیرو کالبدیتوسعه  یسوو به دهند شیافزا یو مل یصورت محلرا به خود

نـد و تـأثیر ی تـاریخی بـه اجـرا درآورهاهای فرهنگی و اجتماعی در بافتینهزمتوانند اقدامات مختلفی در یم هادانشگاه 

ز فرهنگ خـاص اتوانند مدل مفهومی و الگوی علمی و بومی برآمده یمها ها داشته باشند. دانشگاهزیادی بر بازآفرینی آن

نهـایی و تسازی بازآفرینی فرهنگی مشخص کنند )ابوالحسـن یادهپی عملیاتی و اقدامات الزم جهت هاامهبرنرا طراحی و 

 مرزهای را از هاآن ارکردکو را در شهرها فراهم آورند  یرشد فرهنگ یهازمینه توانندیم هادانشگاه(. 94: 1395همکاران،

ی پژوهشـی و نیـز هـاطرحها و نامـهتواننـد از طریـق انجـام پایانیمها کارکرد اجتماعی ارتقاء دهند. دانشگاهبه  کالبدی

نـه بـازآفرینی یزم دری و کاربردی، اتوسعهکز پژوهشی جهت انجام تحقیقات بنیادی، های موجود در مرایتظرفاستفاده از 

ی هاسرفصـلا و هـیوهشـبـرای اصـالح و تغییـر در  هابردارند. همچنین، اگر دانشگاه گامفرهنگی در بافت قدیم شهری 

منابع انسانی  های قدیم شهری بوده وتوانند پاسخگوی نیازهای مهم بازآفرینی بافتیمآموزشی خود برنامه داشته باشند، 

کننـد.  تریقـوا رود به جامعـه باید حس تعهد خ هادانشگاهخالق، کارآفرین و نوآور به جامعه تحویل دهند. عالوه بر این، 

ان نقـد رین مکـان بـرای بیـی جمعی و فرهنگی و نیز بهتهاارزشزمان دیگر تنها جایگاه مستقل بیش از هر  هادانشگاه

هری، شمدیریت با مشارکت  توانندیم هادر خصوص توسعه شهری هستند. از سوی دیگر، دانشگاه تازهی هادهیاو  سازنده

محـالت  بافـت یافـتو باز هایدگاهد یکیدانتقال تجارب، نز ،دانش یقرا باهدف تعم یشهر ینیبازآفر یعلم هاییشهما

ی معتبر کشـور در لبـه هادانشگاهکه بیشتر رغم اینهبمسئله اساسی این پژوهش این است که ند. نفرسوده شهر برگزار ک

دهد تشکیل می شمالی بخش تاریخی مرکزی شهر تهران که هویت و نبض اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آن را

ناسـایی شف اصـلی ایـن پـژوهش، بنـابراین، هـد مؤثری در بازآفرینی فرهنگی آن بردارنـد. گام اندنتوانستهاند، شدهواقع

ها در بـازآفرینی فرهنگـی بخـش تـاریخی ها و ایفای نقش آنهای تحولی ساختاری و کارکردی بین نسلی دانشگاهحوزه

توانند در بازآفرینی یمچگونه  هادانشگاهست که مرکزی شهر تهران است. در همین راستا، سؤال اصلی این پژوهش این ا

 فرهنگی بافت تاریخی مرکزی شهر تهران مؤثر باشند؟

ها در بـازآفرینی فرهنگـی ای در خارج و مطالعات معدودی در داخل ایران درباره نقش دانشگاهتاکنون مطالعات قابل توجه

و توسـعه  یجهـان هایبـا عنـوان دانشـگاه ی( در پژوهشـ5200) 1شده است؛ آستریئَن و نُرتُنبخش مرکزی شهرها انجام

 یدهنده شـهرتوسـعه کیـعنوان به نقـش دانشـگاه بـهآنان اند. در شهرها پرداخته یجهان هایبه نقش دانشگاه ،یشهر

عنوان اهـرم از آن بـه ،ینکیدرباره توسعه امـالک و مسـتغالت دانشـگاه هلسـ ی( در پژوهش2008) 2الیاند. هامتمرکزشده

بـا  یشـهر یدر بهسـاز نگوالی( نقش طـرح توسـعه دانشـگاه اولسـتر اسـپر2008) 3ینفکاست. گَ ادکردهی یوسعه شهرت

                                                           
1 . Austrian and Norton 

2 . Haila 

3 . Gaffikin 



 99                                                                          تهران شهر مرکزی تاریخی بخش فرهنگی بازآفرینی در هادانشگاه نقش

کـرده اسـت. آن پـژوهش بـر روابـ  دانشـگاه، شـهر و  یرا بررسـ ندجامعه )محالت مجاور( و دانشگاه در فنال یهمکار

 کنـدیدهنده شهر عمل متوسعه کیعنوان نشگاه بهکه دا افتیدر ی( در پژوهش3200) 1ت. بارنِکندیم دیتأک گانشیهمسا

بـه  یارکه دولت بـا اصـالحات سـاخت گرفت جهینتدر پژوهشی ( 2008) 2یموارد است. تاکوچ نیاز ا یکیو اقتصاد دانش 

به  یوهش( در پژ1383) دونید. فریابناستقرار  ویتوک تنیمرکز متروپل ای یکیاجازه داد که دوباره در نزد هادانشگاه و هاکالج

بـه رفـاه و  دنیرسـ یبـرا ییربنـایجانبـه و زهمه ایبه توسعه یابیدستجهت جامعه را به  هاکه دانشگاه دیرس جهینت نیا

 اسـالمی آزادآثار دانشگاه  رامونیپی ( در مطالعات1386) شو همکاران نی. تدکنندیاست رهنمون م یاجتماع داریسعادت پا

 آن یو اجتمـاع یدانشگاه با توسعه فرهنگـآن  سیکه تأس دندیرس جهینت نیبه ا مهیشهر م یفرهنگو  یدر توسعه اجتماع

یابی فضـایی سـازمانتوانـد بـا ( در پژوهشـی نشـان داد کـه دانشـگاه خـوارزمی می1396رهنما ) شهر همراه بوده است.

فرهنگـی بافـت تـاریخی ی تاریخی، احیاء هویت تـاریخی و بـازآفرینی هانشانهچندمرکزی و مدیریت یکپارچه به تقویت 

 بخش مرکزی شهر تهران کمک کند.

 

 نظری مبانی

شری نقش داشـته بگذارند. این تأثیرات از دیرباز در پیشبرد جوامع یمی مختلف بر کیفیت زندگی تأثیر هاراهاز  هادانشگاه

ی هـانهادالی و زش عـگفـت قـدمت آمـو تـوانیماند. حتـی و پیامدهای ژرفی در اندیشه و رفتار انسانی برجای گذاشـته

فیضـی و ) رسـدیماسـتان به دوران نخستین ابداع و فراگیر شدن نگارش در جوامـع ب هاانسانآموزشی در پیشبرد زندگی 

 رو توسـعه د یشـرفتپ یکـه جوامـع بـرا ندهست یمنابع ینترها پرارزشدانشگاه امروز، یایدن اما در (.2: 1395همکاران، 

و اقـدام  ینـدهآ یهانسل یراب یالتتسه امکانات و یجاددر ا ینقش مهم ،بخش یندر ا یصولا گذارییهسرما یاردارند.اخت

تفـاوت مبا توجه به مقـاطع مختلـف زمـانی  هادانشگاهاما میزان اثرگذاری  کند.یم یفاا جانبهجهت توسعه همه در یحصح

گیرنـد. ایـن یش میپـی خـود را در د تکـاملو رونـ سر گذاشته، تحوالتی را پشت مرورزمانبهنیز  هادانشگاهاست. چراکه 

 شده است.رم تقسیمهای نسل اول تا چهاتحوالت به چهار نوع نسلی دانشگاه

 

 
هاتحول اهداف نسلی دانشگاه .1شمارهشکل   

 

 و (. امـا تغییـر56: 1396،پور و عنـایتییعـالاسـت ) فراگیران بوده اول، آموزش نسل یهادانشگاه یت اصلیفعالو  هدف

                                                           
1 . Barnett 

2 . Takeuchi 

 هدف اصلی دانشگاه هاتحوالت تدریجی دانشگاه

 نسل اول دانشگاه

 نسل دوم دانشگاه

 نسل سوم دانشگاه

 نسل چهارم دانشگاه

 وزشیآم

 آموزشی و پژوهشی

 سازی دانشبرداری و تجاریبهره

آموزشی، پژوهشی، کارآفرینی، 

 محوربرداری از فناوری نرم و جامعهبهره
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 ازهـا آن اولیـه رسـالت که صورتبدین. شدها دانشگاه رسالت در تحول و تغییر موجب جامعه نیازهای و شرای  در تحول

(. 1: 1395رفـع نیازهـای جامعـه سـوق یافـت )عزیـز و عزیـزی،  منظوربههای نسل دوم در دانشگاه پژوهش به آموزش

سازی دانش تولیدی خود هستند و آن را هدف سـوم خـود یتجاری و برداربهرهه به دنبال ی نسل سوم، فعاالنهادانشگاه

 یـتاز دانـش شـامل فعال یبـردارهبهر اهداف اول )آموزشی( و دوم )پژوهشی( است. اندازهبهو اهمیت آن نیز  انددادهقرار 

 یسفناوری محور خـود را تأسـ یهاانند شرکت( است تا بتویدو اسات یان)دانشجو یناندر کارآفر یزشانگ یجادگسترده در ا

. هسـتند نرم فناوری بر مبتنی و کارآفرینی پژوهشی، آموزشی، تیمأمور با ییهادانشگاهچهارم،  نسل یها. دانشگاهیندنما

 پـژوهش، تولیـد، صـنعت، به نسبت را همگان نگرش زودی،به فناوری، در جدید پارادایم یک عنوانهب نرم فناوری اساس

بنـابراین در  (.1)شکل  (59: 1396پور و عنایتی، عالی) داد خواهد تغییر دفاع و امنیت حتی و وکارکسب بازاریابی، زش،آمو

جهـان  یهااز دانشـگاه یاریاسـت و بسـمطـرح محور جامعه یهاموضوع دانشگاه ی،پس از فناور ،هادانشگاه یدنسل جد

در  یسـتند.نقائـل خودشان در تعامل با مردم  یبرا یرا برداشتند و حصار یوارهایشاند ی،اثرگذار یبراو  ینصورت نمادبه

در نظـر « متمدن»جامعه  دهندهشکلمرکزی برای فرهنگ، مسیر زیباشناختی و نیروهای معنوی  هااین رویکرد، دانشگاه

و  کنندیمهرها شرکت فیزیکی ش اندازچشمی مهم سالمت اقتصادی و هاروشها در ین، این دانشگاهچن. هماندشدهگرفته

نسبت به محی  پیرامون خود، احسـاس مسـئولیت  هانمایند. این دانشگاهیمخدمت  شدهساختهبه اقتصاد شهری و محی  

توانند در بازآفرینی فرهنگی شهری مشارکت نموده و نقش مهمی ها می. این دانشگاه(Bender,1998:5-8) ندنکیم

 (.2اجتماعی ایفاء نمایند )شکل  هاییهسرمادر اعتالی فرهنگ و رشد 

 

 
 ها در فرایند توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیینی دانشگاهفرآنقش. 2شکل شماره 

 

های اول و دوم با مسائل شـهری ی نسل سوم و چهارم بیش از نسلهادانشگاه، هادانشگاهبا توجه به تحوالت بین نسلی 

 هادانشـگاهرند. بـازآفرینی فرهنگـی از اهـداف و کارکردهـای اصـلی ایـن مواجه هستند و با مدیریت شهری همکاری دا

شود. بازآفرینی فرهنگی موجب توسعه اقتصاد فرهنگی، سیاست فرهنگی، جامعه فرهنگی و کالبد فرهنگی در محسوب می

بـه  عمـدتاً ی شـهری،هـابافتشود. کاربرد فرهنگ و میراث فرهنگی برای کمک به پیشبرد اهداف بازآفرینی شهرها می

ابزاری در خدمت اهداف اجتمـاعی و سیاسـی  1980و  1970ی هادههگردد. فرهنگ در یبازماواخر نیمه دوم قرن بیستم 

عنوان نامنـد، فرهنـگ بـهیمکه برخـی آن را دوران مشـارکت  1990اما از دهه  بود و نقشی در عرصه اقتصادی نداشت.

های شـهری اسـتفاده شـد گذارییاسـتسی شـهر قـرار گرفـت و از آن در ابزاری در خدمت بازآفرینی اقتصادی و کالبد

(Kong,2000:2-7). فرهنـگ و »عامل فرهنگ در بازآفرینی شهری وجود دارد:  شرکتطورکلی، سه نوع الگو برای به

ریـف و نـوع نوعی با روند تکـاملی تعطرح این سه الگو به«. مبنابازآفرینی فرهنگ »و « بازآفرینی فرهنگی»، «بازآفرینی
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 ینیبـازآفر نـدیاز فرا یو جزئـ یعنوان عامـل فرعـفرهنگ به ،و فرهنگ ینیدر بازآفربرداشت از فرهنگ سازگاری دارد. 

. در ایـن اسـت یشهر و بازآفرینی از راهبرد توسعه یعنوان بخشکاربست فرهنگ بهی است. در بازآفرینی فرهنگی، شهر

گیرنـد یمهای عمومی و اداری مورد بازطراحی یا استفاده مجدد قرار نظور استفادهمی از بناها بهامجموعهرویکرد، معموالً 

شـوند یمشـود، پیشـنهاد  هـامکانتواند در آینـده موجـب شـهرت و محبوبیـت یمهای جدیدی که یتفعالو رویدادها و 

(Evans,2003:417-440)یل و نیـروی تسـهعامـل ها و رویـدادهای فرهنگـی، یتفعالمبنا، در بازآفرینی فرهنگ . اما

دهد و رویدادهای فرهنگـی یممحرکه بازآفرینی شهری هستند. در این رویکرد، رویداد مداری محور بازآفرینی را تشکیل 

  (.55: 1397)پژوهان و پورمقدم، از اقبال عمومی بسیاری برخوردارند

 

رویکرد بازآفرینی فرهنگی دانشگاه های نسل جدید

فرهنگی اجتماعی
پژوهش

تولیدات فرهنگی

آموزش نیروی متخصص

آموزش عمومی

فرهنگی اقتصادیدانشگاه

فرهنگی کالبدی

بازآفرینی 
فرهنگی

اجرای برنامه های آموزشی

افزایش مشارکتمشاوره

افزایش آگاهی عمومی

ارتقا  فرهنگ عمومی

افزایش امنیت

های  افزایش فعالیت
اقتصادی

مرمت بناهای تاریخی

توسعه ساخت و سازهای 
مرتبط به دانشگاه

جذب زیرساختها و خدمات 
شهری

مدیریت شهریمدیریت دانشگاه

عوامل مداخله گر

کارآفرینی

 
 ی تاریخی مرکزی شهر تهرانهابافتبازآفرینی فرهنگی  مدل مفهومی نقش دانشگاه در. 3شماره شکل 

 

 پژوهش روش

 ،یشـهر یزریو برنامـه ایـجغرافمعماری،  ،یشهرساز هایرشته علمیهیئت از اعضاءنفر  289پژوهش،  نیا یجامعه آمار

نشگاه خـوارزمی، مطالعه )دامحدوده لبه شمالی واقع در مهم  یدانشگاه دولت پنج یگردشگر یزیربرنامهی و شهر تیریمد

ی نفـر از اعضـا 35، این پژوهش حجم نمونه است.دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه هنر، دانشگاه تهران، دانشگاه امام علی )ع( 

شده است. تعیین در خصوص تکراری بودن پاسخاشباع نظر  یکه بر مبنا ی فوق بودههادانشگاهعلمی و متخصصان هیئت

 هـاداده نیـشده است. اآوریمحقق ساخته جمع از مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه فادهپژوهش با است نیا یهاداده

های این پرسشنامه با استفاده از مبنای نظری بازآفرینی فرهنگی یهگو .اندهوتحلیل شدتجزیه ،معادالت ساختاری روش به

 و جامعه موردمطالعه منطبق و بازسازی شدند.شده و با محدوده های نسل سوم و چهارم تعیینو وظایف و رسالت دانشگاه

مجبور بودند تنها به وضعیت  گرانمصاحبهکوتاه و ساختاریافته انتخاب شد و  مصاحبهصورت در این راستا، نوع پیمایش به

کمی  وتحلیل وصورت گویه بیان کنند تا امکان تجزیهدانشگاه در میزان بازآفرینی فرهنگی پاسخ دهند و نظرات خود را به

و  شدشونده بعدی نیز نشان داده شونده به مصاحبهشده هر مصاحبههای اضافهیهگوسازی آن وجود داشته باشد. همچنین، 

ها صـورت گرفـت و درنهایـت شـوندهدر خصوص آن نظرخواهی به عمل آمد. این کار با چندین بار مراجعـه بـه مصاحبه

مشخص شد. همچنین، افراد موردمطالعـه بـا تکنیـک گلولـه برفـی صورت طیف لیکرت پرسشنامه اصلی با نوع پاسخ به

توانسـت پاسـخ یمها بندی آنهای زیادی مواجه بودیم و دستهیهگووتحلیل با که در مرحله تجزیهانتخاب شدند. ازآنجایی
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لکـرد متغیـر مسـتقل ایـن پـژوهش، عم  مناسب سؤال این پژوهش باشد، از روش تحلیل عاملی اکتشافی اسـتفاده شـد.

ها به میزان یهگو(. آلفای کرونبا  برای این 3)شکل  استگیری قرارگرفته گویه مورداندازه 7ها است. این متغیر با دانشگاه

شده است. آلفای کرونبـا  گویه مشخص 8به دست آمد. دومین متغیر، بازآفرینی فرهنگی است که با سه مؤلفه و با  85/0

و مـدیریت شـهری  هامد. دو متغیر دیگر که متغیرهای میانجی است، مدیریت دانشـگاهبه دست آ 92/0ها یهگوبرای این 

بـه ایـن صـورت بـود کـه از  هایری مـدیریت دانشـگاهگانـدازه. روش اندشـدهیری گانـدازهگویـه  1است که هرکدام با 

یری گانـدازهکنند. بـرای صورت طیف لیکرت مشخص ی مرتب  خواسته شد میزان ارتبا  دانشگاه و شهر را بههادانشکده

یی بــین ایــن دو هانامــهتفاهممــدیریت شــهری و نقــش آن در بــازآفرینی فرهنگــی، ارتبــا  شــهرداری بــا دانشــگاه و 

خواسته شد میزان ارتبا  شهرداری و  11و  12های مناطق یشهردارباالی نفر مدیران رده 10اند. همچنین از شدهبررسی

یری این متغیر شـد. جهـت گاندازهصورت طیف لیکرت مشخص کنند. این سؤال مبنای هدانشگاه را در قالب یک سؤال ب

شده است. در این خصوص، نظرات سه متخصص درباره بررسی روایی متغیرها و پرسشنامه از روش روایی صوری استفاده

 ها و متغیرهای پژوهش به روش دلفی گرفته شد و روایی موردنظر تأمین گردید.یهگونوع 

 

 مطالعه مورد دودهمح

دوده داخلی حصار شهرداری تهران است. محدوده تاریخی مرکزی شهر تهران )مح 12و  11محدوده این مطالعه، مناطق 

 (.4شده است )شکل شهرداری تهران واقع 12هکتار در منطقه  2250ناصری( به مساحت حدود 

 

 
 عهی موردمطالهادانشگاهمحدوده مطالعه و موقعیت  .4شمارهشکل 

 

و  یدولتـ یمؤسسه آموزش عال 33 ،انقالب( ابانیخ ه شمالی)لبو در لبه شمالی آن  48در بخش داخلی مرز این محدوده، 

یی معنـوی و عمیقـی هاارزشآور یامپی مادی و کالبدی، هاارزش. بافت تاریخی شهر تهران، فارغ از غیردولتی وجود دارد

مثابه میراث غیرملموس این شـهر، در حافظـه به هاارزشن شهر دارد. این ی ایهاسنتاست که ریشه در رسوم، عادات و 

و  ردشـهر را در خـود داایـن محدوده تهران قدیم، بیشـترین بناهـای ارزشـمند فرهنگی اهالی آن، حضوری پررنگ دارد. 

نـد. دارقـرار  های مهـم دوره رضاشـاهی نیـز در همـین محـدوده. بسیاری از ساختمانآیدیبه شمار م آنهویت تاریخی 

مجلـس شـورای اسـالمی، بیـت رهبـری و کـا  ) عملکردهای حاکمیتی و دولتی یم،تهران قدکنونی عملکردهای اصلی 

 یزیرمسجد و مدرسه سپهساالر، وزارت ارشاد و سازمان مدیریت و برنامـه)مذهبی و ، عملکرد فرهنگی (ریاست جمهوری
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اتـان، عمـارت مسـعودیه، مجموعـه تـاریخی ار، سـلطنتی، مجموعـه اکب انجنب باغ نگارستان، خانه امیرکبیر در خیابـ

اسـت. بناهـای مهـم دیگـر ایـن  (های وزارت امور خارجه در باغ ملی و وزارت دفاع در خیابان سرهنگ سخائیساختمان

 ندمارزش میراثی در کنار بافـت ارزشـاین و شهرداری تهران است. و امالک کشور اسناد ثبت ،، وزارت دادگستریحدودهم

بنـای تـاریخی  قـرار دارد ومیدان و بهارسـتان ها تـاریخی امـام خمینـی )سـپه سـابق(، ار،، سـبزهبازار تهـران، میـدان

قرون اخیر نظیر کتابخانه ملی، موزه پسـت و مـوزه ایـران  یهاالعماره در کنار دیگر بناهای تاریخی متعلق به دورهشمس

 .(69-71و  64-65: 1384،شهر تهران ییایمرکز اطالعات جغرافکند )یباستان و موزه آبگینه آن را تکمیل م

 

     هایافته و بحث

ی بـاال %14 سـال و 40-50ین درصد بـ 63، سال 31-40ین ب %23، موردبررسی نمونهعلمی نفر عضو هیئت 35از میان 

از افـراد موردبررسـی  %86 نوع مدرک تحصیلی، ازنظراند. زن بوده %8مرد و  %77جنسیت،  ازنظر. اندداشتهسال سن  50

یزی ربرنامهد از رشته جغرافیا و از این افرا %9/42. اندبودهیسانس لفوقدارای مدرک  %14دارای مدرک دکتری و باالتر و 

از  %7/5یزی گردشـگری و ربرنامـهاز رشـته  %6/8از رشته مدیریت شهری،  %4/11از رشته شهرسازی،  %4/31شهری، 

شده است. اما قبـل از آمده از روش معادالت ساختاری استفادهدستی بههادادهوتحلیل . برای تجزیهاندبودهرشته معماری 

شده است. بـرای ایـن بررسی مدل نظری پژوهش و ارتبا  بین متغیرها، به توصیف وضعیت میانگین این متغیرها پرداخته

 (.1شده است )جدول استفاده T-testمنظور از آزمون 

 

 ها و نوع متغیرهای موردمطالعهیهگو. وضعیت میانگین 1شماره جدول

 Tآزمون  میانگین گویه متغیر

t سطح معناداری درجه آزادی 

 000/0 34 -56/4 68/3 مشاوره مستقل

 000/0 34 -63/3 11/4 پژوهش

 000/0 34 -52/5 80/1 آموزش عمومی

 000/0 34 -28/25 45/4 آموزش نیروی متخصص

 000/0 34 -25/12 11/2 هنگیتولیدات فر

 023/0 34 -21/3 54/2 ی آموزشیهابرنامهاجرای 

 000/0 34 -25/7 11/2 کارآفرینی

 000/0 34 -09/6 08/1 افزایش امنیت وابسته

 000/0 34 -02/1 80/1 افزایش مشارکت

 000/0 34 -44/5 11/2 افزایش آگاهی عمومی

 020/0 34 -02/6 02/1 ارتقاء فرهنگ عمومی

 000/0 34 -90/12 57/1 های اقتصادییتفعالافزایش 

 010/0 34 -13/2 62/1 مرمت بناهای تاریخی

 000/0 34 -09/6 08/1 وسازهای مرتب  به دانشگاهتوسعه ساخت

 004/0 34 -02/1 80/1 ها و خدمات شهرییرساختزجذب 

متغیرهـــای 
 گرمداخله

 000/0 34 -44/5 11/2 چارچوب سازمان دانشگاه

 000/0 34 -44/5 11/3 ساختار نظام مدیریت شهری

 

ی علمی و تخصصی در بازآفرینی بافـت بخـش هامشاورهدر حوزه  هادانشگاهنشان داد که  1جدول آمده از دستنتایج به

ی فـوق بـا هادانشـگاه. همچنـین انـدکردهمقدار نقش متوس  تا خوبی ایفا  68/3تاریخی مرکزی شهر تهران با میانگین 

ی پژوهشی توسـ  دانشـجویان و اسـاتید بـه میـزان هاطرحهای دانشجویی و نامهیانپای در قالب پژوهشکارهای  انجام
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ی هادانشـگاهمرکزی تهران مؤثر واقـع شـوند. همچنـین -ی در بازآفرینی فرهنگی در بافت تاریخیاتوانستهمقدار  11/4

که این مقدار رتبه خیلی کم تا کـم را نشـان  اندداشتهمقدار فعالیت  80/1ان ی به میزآموزش عموممطالعه شده در زمینه 

در زمینه تولیـدات فرهنگـی کـه  اند.داشته 45/4دهد، اما در زمینه آموزش نیروی متخصص، عملکرد خوبی به میزان یم

اسـت. چـرا کـه در ایـن  11/2در وضع موجـود بـه کـم بـا میـانگین  هاآناست، عملکرد  هادانشگاهتنها یکی از وظایف 

ی انـدازراهشود، یمهایی که به تولیدات فرهنگی منجر یتفعال اندنتوانسته هادانشگاهی تاریخی و مرکزی هنوز هامحدوده

اند که آن میزان در حـد کـم تـا مقدار میانگین فعالیت داشته 54/2ی به میزان آموزش یهابرنامه کنند. اما در زمینه اجرای

در بازآفرینی فرهنگی بخـش  هاکه دانشگاه دادطورکلی، بررسی وضعیت متغیر وابسته این پژوهش نشان همتوس  است. ب

اند. برای استدالل ایـن موضـوع، وضـعیت حال موفق نبوده و اقدامات مؤثری انجام ندادهتاریخی مرکزی شهر تهران تابه

ی فرهنگ عموم ی و ارتقاءعموم یآگاه ،مشارکتیت، امن یشافزاهای دانشگاه در زمینه یتفعالدهند که یمها نشان یهگو

در  هابوده و نقش پایینی داشـتند. همچنـین، اقـدامات دانشـگاه 02/1و  11/2، 80/1، 08/1های یانگینمبه ترتیب دارای 

یخی، تار یبناها ها در زمینه مرمتبوده است. دانشگاه 57/1ی نیز خیلی کم و در حد میانگین اقتصاد هاییتفعال افزایش

یـا  80/1و  08/1، 62/1ی نیـز بـه ترتیـب و خدمات شهر هایرساختز و جذب وسازهای مرتب  به دانشگاهساخت توسعه

های بازآفرینی شهری اقدامات مؤثر ینهزمدر  هادانشگاهتوان نتیجه گرفت که یمخیلی کم تا کم عملکرد داشتند. بنابراین 

های مرتب  بـا شـهر و یتفعالنشان داد که در مدیریت دانشگاه،  گرمداخلهمتغیرهای . بررسی اندنداشتهو مفیدی تا امروز 

ی دانشـگاهی و ارتباطـات دانشـگاه تـا حـدی هاپژوهششده، اما مدیریت شهری به بازآفرینی فرهنگی در حد کمی دیده

دانشـگاه در بـازآفرینی فرهنگـی از  یری روند تـأثیرگاندازهشده است. برای نشان داده 11/3توجه دارد که این با میانگین 

 شده است.نشان داده 5شده است که نتایج آن در شکل روش معادالت ساختاری استفاده
 

 
 . بارهای عاملی5شماره شکل 

 

ی( نشـان داد کـه بـار درونـ یهمسـانیی یا ایپا یبررس) 5آمده از تحلیل معادالت ساختاری در شکل شماره دستنتایج به

یه متغیر مستقل )حوزه عملکردی دانشـگاه( گواست. این ضرایب بیانگر آن است که  7/0ل برای هر متغیر عاملی موردقبو

ها برای تعیین وضعیت یهگوباالتر بوده و پایایی این  7/0باشد، از میزان می 442/0جز در متغیر کارآفرینی که میزان آن به

وابسته بازآفرینی فرهنگـی نشـان داد کـه بـار عـاملی تمـام متغیر مستقل مطلوب است. همچنین، بررسی وضعیت متغیر 
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یری عامل بازآفرینی فرهنگی اسـت. عـالوه بـر گاندازهها در یهگوپایایی این  دهندهنشانبوده و این  7/0ها بیشتر از یهگو

در ایـن  یری شده اسـت.گاندازهپایایی این متغیر توس  گویه  دهندهنشانبوده و  1گر، این، بار عاملی هر دو متغیر مداخله

در معادله سـاختاری نقـش دانشـگاه در بـازآفرینی  (AVE)های پژوهش نیاز است که به روایی تشخیصی بخش از یافته

ی هـر سـازه( تفکیـک مناسـبی بـه لحـاظ هاشـاخصفرهنگی اشاره شود. این روایی به این معنی است کـه نشـانگرها )

یری کنـد و گانـدازهخـود را  سـازهدیگر، هر نشانگر فق  عبارتیاشته باشند. بهی دیگر مدل دهاسازهیری نسبت به گاندازه

خوبی از یکدیگر تفکیک شوند. این فرایند با کمک شاخص میـانگین به هاسازهای باشد که تمام گونهباید به هاآنترکیب 

 (.2شده است )جدول نشان داده AVEشده واریانس استخراج
 

 جهت روایی تشخیصی AVEقادیر . بررسی م2شماره جدول 

 rho_A Average Variance Extracted (AVE) آلفای کرونبا  سازه )متغیرهای مکنون(

 814/0 969/0 967/0 بازآفرینی فرهنگی

 744/0 969/0 936/0 عملکرد دانشگاه

 657/0 567/0 768/0 مدیریت شهری

 823/0 871/0 897/0 مدیریت دانشگاه

 

توان نتیجه گرفت کـه یمنشده است و  5/0کدام از متغیرها کمتر از نشان داد که روایی تشخیصی هیچ آمدهدستنتایج به

ت کـه دیگر ضرایب موردتوجـه در معـادالت سـاختاری اسـ اهمگر روایی شده از روایی مناسبی برخوردار است.طرح سازه

 سـازه بـا نشـانگر هـر این ضریب همبستگی نینشده پژوهش از آن استفاده شد. همچرائهامنظور سنجش کیفیت مدل به

 میزان کار، این برای. شده استتفادهاس متقاطع عاملی بار در این روایی از. دهدیمرا نیز نشان ها سازه سایر به نسبت خود

 سـایر از محقـق بـیش بیانتخـا سازه برای باید مقادیر که شد محاسبه مدل دیگر یهاسازه تمام با هر نشانگر همبستگی

 شده است.نشان داده 3این بررسی در جدول  نتایج. باشدها ازهس
 

 . بررسی روایی همگرا3شماره  جدول 

 بازآفرینی مشاهدهمتغیرهای قابل

 فرهنگی

عملکرد 

 دانشگاه

مدیریت 

 شهری

سازمانی 

 دانشگاه

 380/0 369/0 356/0 416/0 مشاوره

 744/0 769/0 757/0 831/0 پژوهش

 878/0 857/0 860/0 927/0 آموزش عمومی

 900/0 857/0 879/0 950/0 آموزش نیروی متخصص

 929/0 872/0 904/0 956/0 تولیدات فرهنگی

 853/0 881/0 791/0 879/0 ی آموزشیهابرنامهاجرای 

 833/0 834/0 837/0 897/0 کارآفرینی

 887/0 838/0 875/0 917/0 افزایش امنیت

 915/0 948/0 906/0 933/0 افزایش مشارکت

 798/0 740/0 624/0 773/0 افزایش آگاهی عمومی

 939/0 877/0 906/0 950/0 ارتقاء فرهنگ عمومی

 905/0 887/0 738/0 852/0 های اقتصادییتفعالافزایش 

 889/0 834/0 706/0 842/0 مرمت بناهای تاریخی

 924/0 852/0 895/0 936/0 وسازهای مرتب  به دانشگاهتوسعه ساخت

 890/0 887/0 750/0 815/0 ها و خدمات شهریرساختیزجذب 
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 901/0 887/0 887/0 929/0 چارچوب سازمانی دانشگاه

 910/0 839/0 711/0 850/0 ساختار نظام مدیریت شهری

 

اه، نگی، مدیریت دانشگمتغیر )عملکرد دانشگاه، بازآفرینی فره هر همبستگی که شد مالحظه این پژوهش، نتایج اساس بر

 متغیرهـای مگـرایه روایی اساس، این بر است. دیگر سازه به همبستگی از خود بیش به مربو  سازه با ت شهری(مدیری

 6ده شد که نتایج آن در شکل استفا Tآمده، از آزمون دستبرای تأیید ضرایب مدل به .قرار گرفت پژوهش نیز مورد تأیید

معنـادار  05/0ازه مـوردنظر در سـطح سـاسـت و  96/1بیش از  نشان داد که تمام ضرایب Tشده است. مقادیر نشان داده

ضـرایب  است کـه ایـن 96/1و مدیریت شهری( کمتر از  هادانشگاهاست. تنها ضرایب متغیرهای مداخله کننده )مدیریت 

غیرهـای مت باشد. بنـابراین در ایـن مـدل تـأثیریری این متغیرها میگاندازههای یهگوعدم معناداری و کفایت  دهندهنشان

 شود.یممداخله کننده کنار گذاشته 

 
 T. مقادیر 6شماره شکل 

 

آمده از آن در دستشده است. نتایج بهمنظور بررسی همبستگی متغیرهای مکنون )پنهان( از ارتبا  بین متغیرها استفادهبه

بین متغیر بازآفرینی فرهنگی نشان داد که ضریب همبستگی  4آمده از جدول دستشده است. نتایج بهنشان داده 4جدول 

ن عناداری خیلی زیادی بین ایـبوده است و این مقدار حاکی از آن است که ارتبا  م 957/0به میزان  هادانشگاهبا عملکرد 

به ترتیب با  اهدانشگریت ی و مدیشهر یریتمددو متغیر وجود دارد. همچنین بازآفرینی فرهنگی با دو متغیر مداخله کننده 

یت در ارتبـا  بـا مـدیر هادانشـگاه دهد که عملکردیمدر ارتبا  است. این امر نشان  873/0و  912/0تگی ضریب همبس

   باشد.یمشهری و مدیریت دانشگاه نیز 
 

 . همبستگی بین متغیرها4شمارهجدول 
 بازآفرینی متغیرهای پنهان

 فرهنگی

عملکرد 
 دانشگاه

ساختار نظام 
 مدیریت شهری

ساختار و چارچوب 
 انی دانشگاهسازم

 873/0 912/0 957/0 000/1 بازآفرینی فرهنگی

 808/0 811/0 000/1 957/0 عملکرد دانشگاه

 866/0 000/1 811/0 912/0 ساختار نظام مدیریت شهری

 000/1 866/0 808/0 873/0 ساختار و چارچوب سازمانی دانشگاه
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شده ینفایت مدل میزان واریانسی که مدل تدوکمنظور از شود. یمکفایت مدل پرداخته در این بخش از پژوهش حاضر به

 شده است.نشان داده 5وتحلیل فوق در جدول باشد. نتایج تجزیهیمتوانسته برای متغیرهای مالک تبیین کند، 
 

 . تبیین میزان واریانس5شماره جدول 

 شدهتعدیل R2 R2 متغیرها

 968/0 970/0 فرهنگی بازآفرینی

 642/0 652/0 دانشگاه عملکرد

 

بافـت  هنگـینقش دانشگاه در بـازآفرینی فر از واریانس %96 تا توانسته یپیشنهاد آمده نشان داد که مدلدستنتایج به 

تواننـد یمطور مستقیم در بافت تاریخی به هادانشگاههایی است که یتفعالیری کند. منظور از این متغیر گاندازهتاریخی را 

محیطی موردبح  قرار گرفتند. اما منظور ها در ابعاد کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و زیستیتفعالاین اجرا کنند. بسیاری از 

تواننـد در یمدر داخـل نظـام سـازمانی خـود  هادانشـگاههایی است که یهرواز عملکرد دانشگاه، وجود ضواب ، مقررات و 

آمده نشان داد که در این حوزه، ایـن دسترند. ضریب بهبازآفرینی فرهنگی در بافت تاریخی به مرحله تصویب و اجرا درآو

 فوق را تبیین کند. واریانس از %64 تواند تایممتغیر 

 

 گیرینتیجه

شـهر  واقع،بـهاسـت. ترین وجه ممیزه زندگی شـهری و غیرشـهری داشته و مهمشهر  ی باتنگاتنگ یوندپهمیشه فرهنگ 

 هـاعامل قرار داشته و بر آن ینا یرتأث نوعی تحتمسائل آن به یتمامو مصرف دائم فرهنگ است که  یدتول یبرا یبستر

ی روزمـره، زنـدگ ویی نیازهـای مـردم گوپاسخی تاریخی، باید عالوه بر هابافتنمودن  روزبهبرای احیاء و . گذاردیم یرتأث

ابزاری بـرای بـازآفرینی  عنوانبهی اخیر هاسالها کرد. یکی از رویکردهایی که در داری به هویت تاریخی آنیمعنرجوع 

ی تاریخی است. این رویکرد راهی بـرای احیـاء و هابافتدر  ه، بازآفرینی فرهنگیقرارگرفت مورداستفادهی تاریخی هابافت

ی فرهنگـی مکـان اسـت. ایـن هاجاذبـهبهبود کیفیت زندگی شهری از طریق بهبود و توسعه خصوصیات ویژه تاریخی و 

ی مختلـف، هـامکاندر  آنسازد که کـاربرد یمی تاریخی را فراهم هابافتمناسبی برای مداخله در  رویکرد، زمینه و پایه

ی گردشگری هر مکان است. با اسـتفاده هاجاذبهی تاریخی و هاارزش، هابافت فردمنحصربهنیازمند شناسایی خصوصیات 

نهایت، افزایش کیفیت زندگی در بافت تاریخی ایجـاد از این رویکرد، تعامل بین بازآفرینی و افزایش سرمایه اجتماعی و در

توانند به بازآفرینی فرهنگی در بافت یماز ابعاد مختلف  هادانشگاهاز این پژوهش نشان داد که  آمدهدستبهنتایج  شود.یم

اقتصـادی،  تاریخی شهرها کمک کنند. این ابعاد در نگاه اول با مداخله فرهنگـی همـراه اسـت، امـا در عمـل، بـازآفرینی

بـه  هادانشگاهمحیطی را نیز به همراه دارد. خروجی تحلیل عاملی در این پژوهش نشان داد که یستزاجتماعی، کالبدی و 

توانند بازآفرینی فرهنگی در بافت تاریخی شهر تهران را تحت تأثیر قرار دهند. اول، اقدامات درونـی، شـامل یمدو طریق 

آمده برای این عوامل نشان داد که در دست، تولیدات فرهنگی و کارآفرینی. میانگین بهمشاوره، پژوهش، اقدامات آموزشی

اقدامات  دهندهنشانآمده آمد. این وضعیت دستبه 45/4و  11/4حوزه پژوهش و آموزش نیروی متخصص به ترتیب رقم 

تری برخوردار اسـت کـه یینپاز میانگین ا هاحوزهدر حوزه بازآفرینی شهر و فرهنگی است. اما در سایر  هادانشگاهمناسب 

ی نسل سوم و چهـارم هادانشگاهاز  هادانشگاهی موجود در عملکرد دانشگاه و فاصله این خالءها دهندهنشاناین وضعیت 

این وضعیت کـامالً مشـهود اسـت. دوم، اقـدامات بیرونـی یـا  11/2خصوص با میانگین پایین کارآفرینی برابر با است. به

هـا اقـدامات و در تمـام حوزه هادانشـگاهدهد کـه یمی مطالعه شده نشان هاشاخصی در بافت تاریخی. میانگین بازآفرین

است. ایـن وضـعیت بـا میـانگین متغیـر چـارچوب  11/2کمتر از  هاشاخصاند و میانگین تمام های مهمی نداشتهیتفعال
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نشگاه نیز ارتبا  بین شهر و دانشگاه کمتـر موردتوجـه بـوده ی دارد، چرا که در مدیریت داخوانهمنیز  هادانشگاهمدیریت 

شـده تـا حـدودی دیده 11/3ی اخیر در حوزه مدیریت شهری، ارتبا  بین شهر و دانشگاه با میـانگین هاسالاست. اما در 

درونی  برای درک تأثیر عملکرد دانشگاه در بازآفرینی فرهنگی، مشخص شد که اقدامات هاسازهدر بررسی وضعیت  است.

عنوان ی شده و بهگذارنام هادانشگاهکه معرف سطح و نسل دانشگاه با توجه به تقسیمات صورت گرفته از تحوالت زمانی 

 442/0جز متغیر کارآفرینی که میـزان آن شده بهمتغیر مستقل موردبررسی قرار گرفت، بار عاملی تمام متغیرهای مشاهده

باشد. همچنین بارهـای یمها برای تعیین وضعیت متغیر مستقل مطلوب یهگوایایی این باالتر بوده و پ 7/0است، از میزان 

های یـهگوخصـوص ایـن ضـرایب در بوده اسـت. به 7/0عاملی بازآفرینی فرهنگی دانشگاه در بافت تاریخی نیز بیشتر از 

ی دانشـگاه ازجملـه عرضـه هـای اقتصـادیتفعالوسازهای مرتب  با دانشگاه در بافـت تـاریخی و افـزایش توسعه ساخت

نشـان  953/0و  962/0های مختلف اقتصادی به ترتیب یتفعالی صنایع فرهنگی در قالب اندازراهمحصوالت فرهنگی و 

در بازآفرینی فرهنگی است. همچنین، ضریب مسیر ارتبا  بین دانشگاه و بازآفرینی فرهنگی نشـان داد  هاآناز تأثیر زیاد 

این تأثیر و  Tآزمون  نشان از تأثیر مستقیم دانشگاه بر بازآفرینی فرهنگی است. ازآنجاکه در 636/0 که این ارتبا  با مقدار

 %96 شده تامدل معرفی 5 جدول نتایج اساس موردنظر تأیید شد. همچنین بر سازهآمده آمد، دستبه 96/1ارتبا  بیش از 

عملکـرد  واریـانس از %64 و در حـوزه بـازآفرینی فرهنگـینقش بیرونی و عملیاتی دانشگاه در بافت تاریخی  از واریانس

کند کـه ایـن یم تبیین های مختلف در بازآفرینی فرهنگی بافت تاریخی مرکزی تهران رایتفعالدر حوزه  درونی دانشگاه

خی ضرایب حاکی از اعتبار مناسب مدل برای تبیین در دنیای واقعی نقش دانشگاه در بـازآفرینی فرهنگـی در بافـت تـاری

تواننـد نقـش با دگردیسی نسلی )سـاختاری و کـارکردی( می هادانشگاهمرکزی شهر تهران است. بر اساس این پژوهش، 
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