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نقش دانشگاهها در بازآفرینی فرهنگی بخش تاریخی مرکزی شهر تهران
سید علی حسینی سنگ نو  -دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد نور ،نور ،ایران
موسی کمانرودی کجوری -1استادیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
صدرالدین متولی  -دانشیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد نور ،نور ،ایران
غالمرضا جانباز قبادی  -استادیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد نور ،نور ،ایران
تاریخ دریافت1398/04/12 :

تاریخ پذیرش1398/08/09 :

چکیده
دانشگاهها میتوانند با اقدامات علمی ،فرهنگی و کارآفرینی ،نقش مؤثری در بازآفرینی بافتهای قدیمی و تاریخی
شهری داشته باشند .این پژوهش به بررسی نقش دانشگاهها در بازآفرینی فرهنگی بخش تـاریخی مرکـزی شـهر
تهران پرداخته است .محدوده مکانی این پژوهش ،محدوده داخلی «حصار ناصری» به مساحت حدود  2250هکتار
میباشد که به ثبت سازمان میراث فرهنگی رسیده و در مناطق  11و  12شهرداری تهران واقعشده اسـت .جامعـه
آماری این پژوهش 289 ،نفر از اعضاء هیئتعلمی رشتههای شهرسازی ،معماری ،جغرافیا و برنامـهریزی شـهری،
مدیریت شهری و برنامهریزی گردشگری پنج دانشگاه دولتی مهم واقع در لبه شمالی محـدوده مطالعـه (دانشـگاه
خوارزمی ،دانشگاه امیرکبیر ،دانشگاه هنر ،دانشگاه تهران و دانشگاه امام علی (ع) است .حجم نمونه این پـژوهش،
 35نفر از اعضای هیئتعلمی و متخصصان حوزه شهری این دانشگاهها بوده که بر مبنای اشباع نظر در خصـوص
تکراری بودن پاسخها تعیینشده است .دادههای این پژوهش با استفاده از مصاحبه نیمه سـاختاریافته و پرسشـنامه
محقق ساخته جمعآوریشده است .گویههای این پرسشنامه بـا اسـتفاده از مبنـای نظـری بـازآفرینی فرهنگـی و
وظایف و مأموریت دانشگاههای نسل سـوم و چهـارم تعیینشـده و بـا محـدوده و جامعـه موردمطالعـه منطبـق و
بازنویسی شدهاند .جهت بررسی روایی متغیرها و پرسشنامه از روش روایی صوری استفادهشده است .تجزیهوتحلیل
دادهها با استفاده از آمار توصیفی (میانگین و آزمون  )T-Testو روش معادالت ساختاری ( )SEMانجامشده است.
یافتههای پژوهش حاکی از آن است که دانشگاههای موردمطالعه با تغییر رویه و انجام اقداماتی مرتب با وظایف و
اهداف آموزشی خود ،میتوانند به بازآفرینی فرهنگی بخش تاریخی مرکزی شـهر تهـران کمـک کننـد ،امـا ایـن
دانشگاهها در این مسیر هنوز در مرحله ابتدایی و اولیه قرار دارند.
واژگان کلیدی :دانشگاه ،بازآفرینی ،بازآفرینی فرهنگی ،بخش تاریخی مرکزی ،شهر تهران.

 . 1نویسنده مسئول

Email: kamanroodi@khu.ac.ir
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مقدمه
بازآفرینی فرهنگی ،رویکردی نوین در بازآفرینی بافتهای قدیم شهری میباشد که بر اساس آن ،مداخله برای ساماندهی
این بافتها مستلزم توانمندسازی اجتماعی در کنار توانمندسازی کالبدی است .اگرچه رفع مشکالت کالبدی ایـن بافتهـا
از اهمیت زیادی برخوردار است ،اما شناسایی و لحاظ کردن ارزشهای فرهنگی و تاریخی آنها برای بازگردانـدن حیـات
اجتماعی و بازدهی اقتصادی ناشی از فعالیتهـای فرهنگـی نیـز مـورد تأکیـد میباشـد (عبـاچی و همکـاران.)3 :1396،
دانشگاهها یکی از مهمترین و اساسیترین مراکز تولید علم و تربیت نیروی متخصص انسانی جهت رفع نیازهـای جوامـع
متمدن و بهویژه شهری هستند (راکی .)43 :1382،ازاینرو ،ارتبا دانشگاه و شـهر در سـالهای اخیـر بـه یـک موضـوع
فراگیر تبدیلشده است .رشد اقتصادی دانش و اهمیت نوسازی در اقتصاد جهانی ،توسعه دانشگاهها را برانگیخـت تـا دیـد
خود را بهصورت محلی و ملی افزایش دهند و بهسوی توسعه کالبدی رویآورند(.)Perry & Wiewel,2008:1-2
دانشگاهها میتوانند اقدامات مختلفی در زمینههای فرهنگی و اجتماعی در بافتهای تـاریخی بـه اجـرا درآورنـد و تـأثیر
زیادی بر بازآفرینی آنها داشته باشند .دانشگاهها میتوانند مدل مفهومی و الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ خـاص
را طراحی و برنامههای عملیاتی و اقدامات الزم جهت پیادهسازی بازآفرینی فرهنگی مشخص کنند (ابوالحسـن تنهـایی و
همکاران .)94 :1395،دانشگاهها میتوانند زمینههای رشد فرهنگی را در شهرها فراهم آورند و کارکرد آنها را از مرزهای
کالبدی به کارکرد اجتماعی ارتقاء دهند .دانشگاهها میتواننـد از طریـق انجـام پایاننامـهها و طرحهـای پژوهشـی و نیـز
استفاده از ظرفیتهای موجود در مراکز پژوهشی جهت انجام تحقیقات بنیادی ،توسعهای و کاربردی ،در زمینـه بـازآفرینی
فرهنگی در بافت قدیم شهری گام بردارند .همچنین ،اگر دانشگاهها بـرای اصـالح و تغییـر در شـیوههـا و سرفصـلهای
آموزشی خود برنامه داشته باشند ،میتوانند پاسخگوی نیازهای مهم بازآفرینی بافتهای قدیم شهری بوده و منابع انسانی
خالق ،کارآفرین و نوآور به جامعه تحویل دهند .عالوه بر این ،دانشگاهها باید حس تعهد خود به جامعـه را قـویتر کننـد.
دانشگاهها بیش از هر زمان دیگر تنها جایگاه مستقل ارزشهای جمعی و فرهنگی و نیز بهترین مکـان بـرای بیـان نقـد
سازنده و ایدههای تازه در خصوص توسعه شهری هستند .از سوی دیگر ،دانشگاهها میتوانند با مشارکت مدیریت شهری،
همایشهای علمی بازآفرینی شهری را باهدف تعمیق دانش ،انتقال تجارب ،نزدیکی دیدگاهها و بازیافـت بافـت محـالت
فرسوده شهر برگزار کنند .مسئله اساسی این پژوهش این است که بهرغم اینکه بیشتر دانشگاههای معتبر کشـور در لبـه
شمالی بخش تاریخی مرکزی شهر تهران که هویت و نبض اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی آن را تشکیل میدهد
واقعشدهاند ،نتوانستهاند گام مؤثری در بازآفرینی فرهنگی آن بردارنـد .بنـابراین ،هـدف اصـلی ایـن پـژوهش ،شناسـایی
حوزههای تحولی ساختاری و کارکردی بین نسلی دانشگاهها و ایفای نقش آنها در بـازآفرینی فرهنگـی بخـش تـاریخی
مرکزی شهر تهران است .در همین راستا ،سؤال اصلی این پژوهش این است که دانشگاهها چگونه میتوانند در بازآفرینی
فرهنگی بافت تاریخی مرکزی شهر تهران مؤثر باشند؟
تاکنون مطالعات قابل توجهای در خارج و مطالعات معدودی در داخل ایران درباره نقش دانشگاهها در بـازآفرینی فرهنگـی
بخش مرکزی شهرها انجامشده است؛ آستریئَن و نُرتُن )2005(1در پژوهشـی بـا عنـوان دانشـگاههای جهـانی و توسـعه
شهری ،به نقش دانشگاههای جهانی در شهرها پرداختهاند .آنان به نقـش دانشـگاه بـهعنوان یـک توسـعهدهنده شـهری
متمرکزشدهاند .هایال )2008(2در پژوهشی درباره توسعه امـالک و مسـتغالت دانشـگاه هلسـینکی ،از آن بـهعنوان اهـرم
توسعه شهری یادکرده است .گَفکین )2008(3نقش طـرح توسـعه دانشـگاه اولسـتر اسـپرینگوال در بهسـازی شـهری بـا
1 . Austrian and Norton
2 . Haila
3 . Gaffikin
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همکاری جامعه (محالت مجاور) و دانشگاه در فنالند را بررسـی کـرده اسـت .آن پـژوهش بـر روابـ دانشـگاه ،شـهر و
همسایگانش تأکید میکند .بارنِت )2003(1در پژوهشی دریافت که دانشگاه بهعنوان یک توسعهدهنده شهر عمل میکنـد
و اقتصاد دانش یکی از این موارد است .تاکوچی )2008(2در پژوهشی نتیجه گرفت که دولت بـا اصـالحات سـاختاری بـه
کالجها و دانشگاهها اجازه داد که دوباره در نزدیکی یا مرکز متروپلیتن توکیو استقرار یابند .فریدون ( )1383در پژوهشی به
این نتیجه رسید که دانشگاهها جامعه را به جهت دستیابی به توسعهای همهجانبـه و زیربنـایی بـرای رسـیدن بـه رفـاه و
سعادت پایدار اجتماعی است رهنمون میکنند .تدین و همکارانش ( )1386در مطالعاتی پیرامون آثار دانشگاه آزاد اسـالمی
در توسعه اجتماعی و فرهنگی شهر میمه به این نتیجه رسیدند که تأسیس آن دانشگاه با توسعه فرهنگـی و اجتمـاعی آن
شهر همراه بوده است .رهنما ( )1396در پژوهشـی نشـان داد کـه دانشـگاه خـوارزمی میتوانـد بـا سـازمانیابی فضـایی
چندمرکزی و مدیریت یکپارچه به تقویت نشانههای تاریخی ،احیاء هویت تـاریخی و بـازآفرینی فرهنگـی بافـت تـاریخی
بخش مرکزی شهر تهران کمک کند.
مبانی نظری
دانشگاهها از راههای مختلف بر کیفیت زندگی تأثیر میگذارند .این تأثیرات از دیرباز در پیشبرد جوامع بشری نقش داشـته
و پیامدهای ژرفی در اندیشه و رفتار انسانی برجای گذاشـتهاند .حتـی میتـوان گفـت قـدمت آمـوزش عـالی و نهادهـای
آموزشی در پیشبرد زندگی انسانها به دوران نخستین ابداع و فراگیر شدن نگارش در جوامـع باسـتان میرسـد (فیضـی و
همکاران .)2 :1395 ،اما در دنیای امروز ،دانشگاهها پرارزشترین منابعی هستند کـه جوامـع بـرای پیشـرفت و توسـعه در
اختیاردارند .سرمایهگذاری اصولی در این بخش ،نقش مهمی در ایجاد امکانات و تسهیالت برای نسلهای آینـده و اقـدام
صحیح در جهت توسعه همهجانبه ایفا میکند .اما میزان اثرگذاری دانشگاهها با توجه به مقـاطع مختلـف زمـانی متفـاوت
است .چراکه دانشگاهها نیز بهمرورزمان ،تحوالتی را پشت سر گذاشته و رونـد تکـاملی خـود را در پـیش میگیرنـد .ایـن
تحوالت به چهار نوع نسلی دانشگاههای نسل اول تا چهارم تقسیمشده است.
تحوالت تدریجی دانشگاهها

هدف اصلی دانشگاه

دانشگاه نسل اول

آموزشی

دانشگاه نسل دوم

آموزشی و پژوهشی

دانشگاه نسل سوم

بهرهبرداری و تجاریسازی دانش

دانشگاه نسل چهارم

آموزشی ،پژوهشی ،کارآفرینی،
بهرهبرداری از فناوری نرم و جامعهمحور

شکل شماره .1تحول اهداف نسلی دانشگاهها

هدف و فعالیت اصلی دانشگاههای نسل اول ،آموزش فراگیران بوده اسـت (عـالیپور و عنـایتی .)56 :1396،امـا تغییـر و
1 . Barnett
2 . Takeuchi
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تحول در شرای و نیازهای جامعه موجب تغییر و تحول در رسالت دانشگاهها شد .بدینصورت که رسـالت اولیـه آنهـا از
آموزش به پژوهش در دانشگاههای نسل دوم بهمنظور رفـع نیازهـای جامعـه سـوق یافـت (عزیـز و عزیـزی.)1 :1395 ،
دانشگاههای نسل سوم ،فعاالنه به دنبال بهرهبرداری و تجاریسازی دانش تولیدی خود هستند و آن را هدف سـوم خـود
قرار دادهاند و اهمیت آن نیز بهاندازه اهداف اول (آموزشی) و دوم (پژوهشی) است .بهرهبـرداری از دانـش شـامل فعالیـت
گسترده در ایجاد انگیزش در کارآفرینان (دانشجویان و اساتید) است تا بتوانند شرکتهای فناوری محور خـود را تأسـیس
نمایند .دانشگاههای نسل چهارم ،دانشگاههایی با مأموریت آموزشی ،پژوهشی ،کارآفرینی و مبتنی بر فناوری نرم هسـتند.
اساس فناوری نرم بهعنوان یک پارادایم جدید در فناوری ،بهزودی ،نگرش همگان را نسبت به صـنعت ،تولیـد ،پـژوهش،
آموزش ،بازاریابی ،کسبوکار و حتی امنیت و دفاع تغییر خواهد داد (عالیپور و عنایتی( )59 :1396 ،شکل  .)1بنـابراین در
نسل جدید دانشگاهها ،پس از فناوری ،موضوع دانشگاههای جامعهمحور مطـرح اسـت و بسـیاری از دانشـگاههای جهـان
بهصورت نمادین و برای اثرگذاری ،دیوارهایشان را برداشتند و حصاری برای خودشان در تعامل با مردم قائـل نیسـتند .در
این رویکرد ،دانشگاهها مرکزی برای فرهنگ ،مسیر زیباشناختی و نیروهای معنوی شکلدهنده جامعه «متمدن» در نظـر
گرفتهشدهاند .همچنین ،این دانشگاهها در روشهای مهم سالمت اقتصادی و چشمانداز فیزیکی شهرها شرکت میکنند و
به اقتصاد شهری و محی ساختهشده خدمت مینمایند .این دانشگاهها نسبت به محی پیرامون خود ،احسـاس مسـئولیت
میکنند ( .)Bender,1998:5-8این دانشگاهها میتوانند در بازآفرینی فرهنگی شهری مشارکت نموده و نقش مهمی
در اعتالی فرهنگ و رشد سرمایههای اجتماعی ایفاء نمایند (شکل .)2

شکل شماره  .2نقشآفرینی دانشگاه ها در فرایند توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی

با توجه به تحوالت بین نسلی دانشگاهها ،دانشگاههای نسل سوم و چهارم بیش از نسلهای اول و دوم با مسائل شـهری
مواجه هستند و با مدیریت شهری همکاری دارند .بـازآفرینی فرهنگـی از اهـداف و کارکردهـای اصـلی ایـن دانشـگاهها
محسوب میشود .بازآفرینی فرهنگی موجب توسعه اقتصاد فرهنگی ،سیاست فرهنگی ،جامعه فرهنگی و کالبد فرهنگی در
شهرها میشود .کاربرد فرهنگ و میراث فرهنگی برای کمک به پیشبرد اهداف بازآفرینی بافتهـای شـهری ،عمـدتاً بـه
اواخر نیمه دوم قرن بیستم بازمیگردد .فرهنگ در دهههای  1970و  1980ابزاری در خدمت اهداف اجتمـاعی و سیاسـی
بود و نقشی در عرصه اقتصادی نداشت .اما از دهه  1990که برخـی آن را دوران مشـارکت مینامنـد ،فرهنـگ بـهعنوان
ابزاری در خدمت بازآفرینی اقتصادی و کالبدی شـهر قـرار گرفـت و از آن در سیاسـتگذاریهای شـهری اسـتفاده شـد
( .)Kong,2000:2-7بهطورکلی ،سه نوع الگو برای شرکت عامل فرهنگ در بازآفرینی شهری وجود دارد« :فرهنـگ و
بازآفرینی»« ،بازآفرینی فرهنگی» و «بازآفرینی فرهنگ مبنا» .طرح این سه الگو بهنوعی با روند تکـاملی تعریـف و نـوع
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برداشت از فرهنگ سازگاری دارد .در بازآفرینی و فرهنگ ،فرهنگ بهعنوان عامـل فرعـی و جزئـی از فراینـد بـازآفرینی
شهری است .در بازآفرینی فرهنگی ،کاربست فرهنگ بهعنوان بخشی از راهبرد توسعه و بازآفرینی شهری اسـت .در ایـن
رویکرد ،معموالً مجموعهای از بناها بهمنظور استفادههای عمومی و اداری مورد بازطراحی یا استفاده مجدد قرار میگیرنـد
و رویدادها و فعالیتهای جدیدی که میتواند در آینـده موجـب شـهرت و محبوبیـت مکانهـا شـود ،پیشـنهاد میشـوند
( .)Evans,2003:417-440اما در بازآفرینی فرهنگمبنا ،فعالیتها و رویـدادهای فرهنگـی ،عامـل تسـهیل و نیـروی
محرکه بازآفرینی شهری هستند .در این رویکرد ،رویداد مداری محور بازآفرینی را تشکیل میدهد و رویدادهای فرهنگـی
از اقبال عمومی بسیاری برخوردارند (پژوهان و پورمقدم.)55 :1397،
عوامل مداخله گر

رویکرد بازآفرینی فرهنگی

دانشگاه های نسل جدید

افزایش امنیت
مشاوره

مدیریت دانشگاه

مدیریت شهری

پژوهش

افزایش مشارکت

فرهنگی اجتماعی

آموزش عمومی
آموزش نیروی متخصص
تولیدات فرهنگی

افزایش آگاهی عمومی
ارتقا فرهنگ عمومی

دانشگاه

بازآفرینی
فرهنگی

فرهنگی اقتصادی

افزایش فعالیت های
اقتصادی

فرهنگی کالبدی

مرمت بناهای تاریخی

اجرای برنامه های آموزشی

توسعه ساخت و سازهای
مرتبط به دانشگاه

کارآفرینی

جذب زیرساختها و خدمات
شهری

شکل شماره  .3مدل مفهومی نقش دانشگاه در بازآفرینی فرهنگی بافتهای تاریخی مرکزی شهر تهران

روش پژوهش
جامعه آماری این پژوهش 289 ،نفر از اعضاء هیئتعلمی رشتههای شهرسازی ،معماری ،جغرافیـا و برنامـهریزی شـهری،
مدیریت شهری و برنامهریزی گردشگری پنج دانشگاه دولتی مهم واقع در لبه شمالی محدوده مطالعه (دانشگاه خـوارزمی،
دانشگاه امیرکبیر ،دانشگاه هنر ،دانشگاه تهران ،دانشگاه امام علی (ع) است .حجم نمونه این پژوهش 35 ،نفـر از اعضـای
هیئتعلمی و متخصصان دانشگاههای فوق بوده که بر مبنای اشباع نظر در خصوص تکراری بودن پاسخ تعیینشده است.
دادههای این پژوهش با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته جمعآوریشده است .ایـن دادههـا
به روش معادالت ساختاری ،تجزیهوتحلیل شدهاند .گویههای این پرسشنامه با استفاده از مبنای نظری بازآفرینی فرهنگی
و وظایف و رسالت دانشگاههای نسل سوم و چهارم تعیینشده و با محدوده و جامعه موردمطالعه منطبق و بازسازی شدند.
در این راستا ،نوع پیمایش بهصورت مصاحبه کوتاه و ساختاریافته انتخاب شد و مصاحبهگران مجبور بودند تنها به وضعیت
دانشگاه در میزان بازآفرینی فرهنگی پاسخ دهند و نظرات خود را بهصورت گویه بیان کنند تا امکان تجزیهوتحلیل و کمی
سازی آن وجود داشته باشد .همچنین ،گویههای اضافهشده هر مصاحبهشونده به مصاحبهشونده بعدی نیز نشان داده شد و
در خصوص آن نظرخواهی به عمل آمد .این کار با چندین بار مراجعـه بـه مصاحبهشـوندهها صـورت گرفـت و درنهایـت
پرسشنامه اصلی با نوع پاسخ بهصورت طیف لیکرت مشخص شد .همچنین ،افراد موردمطالعـه بـا تکنیـک گلولـه برفـی
انتخاب شدند .ازآنجاییکه در مرحله تجزیهوتحلیل با گویههای زیادی مواجه بودیم و دستهبندی آنها میتوانسـت پاسـخ
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مناسب سؤال این پژوهش باشد ،از روش تحلیل عاملی اکتشافی اسـتفاده شـد .متغیـر مسـتقل ایـن پـژوهش ،عملکـرد
دانشگاهها است .این متغیر با  7گویه مورداندازهگیری قرارگرفته است (شکل  .)3آلفای کرونبا برای این گویهها به میزان
 0/85به دست آمد .دومین متغیر ،بازآفرینی فرهنگی است که با سه مؤلفه و با  8گویه مشخصشده است .آلفای کرونبـا
برای این گویهها  0/92به دست آمد .دو متغیر دیگر که متغیرهای میانجی است ،مدیریت دانشـگاهها و مـدیریت شـهری
است که هرکدام با  1گویـه انـدازهگیری شـدهاند .روش انـدازهگیری مـدیریت دانشـگاهها بـه ایـن صـورت بـود کـه از
دانشکدههای مرتب خواسته شد میزان ارتبا دانشگاه و شهر را بهصورت طیف لیکرت مشخص کنند .بـرای انـدازهگیری
مــدیریت شــهری و نقــش آن در بــازآفرینی فرهنگــی ،ارتبــا شــهرداری بــا دانشــگاه و تفاهمنامــههایی بــین ایــن دو
بررسیشدهاند .همچنین از  10نفر مدیران ردهباالی شهرداریهای مناطق  12و  11خواسته شد میزان ارتبا شهرداری و
دانشگاه را در قالب یک سؤال بهصورت طیف لیکرت مشخص کنند .این سؤال مبنای اندازهگیری این متغیر شـد .جهـت
بررسی روایی متغیرها و پرسشنامه از روش روایی صوری استفادهشده است .در این خصوص ،نظرات سه متخصص درباره
نوع گویهها و متغیرهای پژوهش به روش دلفی گرفته شد و روایی موردنظر تأمین گردید.
محدوده مورد مطالعه
محدوده این مطالعه ،مناطق  11و  12شهرداری تهران است .محدوده تاریخی مرکزی شهر تهران (محدوده داخلی حصار
ناصری) به مساحت حدود  2250هکتار در منطقه  12شهرداری تهران واقعشده است (شکل .)4

شکل شماره .4محدوده مطالعه و موقعیت دانشگاههای موردمطالعه

در بخش داخلی مرز این محدوده 48 ،و در لبه شمالی آن (لبه شمالی خیابان انقالب) 33 ،مؤسسه آموزش عالی دولتـی و
غیردولتی وجود دارد .بافت تاریخی شهر تهران ،فارغ از ارزشهای مادی و کالبدی ،پیامآور ارزشهایی معنـوی و عمیقـی
است که ریشه در رسوم ،عادات و سنتهای این شهر دارد .این ارزشها بهمثابه میراث غیرملموس این شـهر ،در حافظـه
فرهنگی اهالی آن ،حضوری پررنگ دارد .محدوده تهران قدیم ،بیشـترین بناهـای ارزشـمند ایـن شـهر را در خـود دارد و
هویت تاریخی آن به شمار میآید .بسیاری از ساختمانهای مهـم دوره رضاشـاهی نیـز در همـین محـدوده قـرار دارنـد.
عملکردهای اصلی کنونی تهران قدیم ،عملکردهای حاکمیتی و دولتی (مجلـس شـورای اسـالمی ،بیـت رهبـری و کـا
ریاست جمهوری) ،عملکرد فرهنگی و مذهبی (مسجد و مدرسه سپهساالر ،وزارت ارشاد و سازمان مدیریت و برنامـهریزی
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جنب باغ نگارستان ،خانه امیرکبیر در خیابـان اکباتـان ،عمـارت مسـعودیه ،مجموعـه تـاریخی ار ،سـلطنتی ،مجموعـه
ساختمانهای وزارت امور خارجه در باغ ملی و وزارت دفاع در خیابان سرهنگ سخائی) اسـت .بناهـای مهـم دیگـر ایـن
محدوده ،وزارت دادگستری ،ثبتاسناد و امالک کشور و شهرداری تهران است .این ارزش میراثی در کنار بافـت ارزشـمند
بازار تهـران ،میـدانها تـاریخی امـام خمینـی (سـپه سـابق) ،ار ،،سـبزهمیدان و بهارسـتان قـرار دارد و بنـای تـاریخی
شمسالعماره در کنار دیگر بناهای تاریخی متعلق به دورههای قرون اخیر نظیر کتابخانه ملی ،موزه پسـت و مـوزه ایـران
باستان و موزه آبگینه آن را تکمیل میکند (مرکز اطالعات جغرافیایی شهر تهران 64-65 :1384،و .)69-71
بحث و یافتهها
از میان  35نفر عضو هیئتعلمی نمونه موردبررسی %23 ،بین  31-40سال 63 ،درصد بـین  40-50سـال و  14%بـاالی
 50سال سن داشتهاند .ازنظر جنسیت %77 ،مرد و  %8زن بودهاند .ازنظر نوع مدرک تحصیلی 86% ،از افـراد موردبررسـی
دارای مدرک دکتری و باالتر و  %14دارای مدرک فوقلیسانس بودهاند %42/9 .از این افراد از رشته جغرافیا و برنامهریزی
شهری %31/4 ،از رشته شهرسازی %11/4 ،از رشته مدیریت شهری %8/6 ،از رشـته برنامـهریزی گردشـگری و  %5/7از
رشته معماری بودهاند .برای تجزیهوتحلیل دادههای بهدستآمده از روش معادالت ساختاری استفادهشده است .اما قبـل از
بررسی مدل نظری پژوهش و ارتبا بین متغیرها ،به توصیف وضعیت میانگین این متغیرها پرداختهشده است .بـرای ایـن
منظور از آزمون  T-testاستفادهشده است (جدول .)1
جدول شماره .1وضعیت میانگین گویهها و نوع متغیرهای موردمطالعه
متغیر
مستقل

وابسته

متغیرهـــای
مداخلهگر

گویه

میانگین

مشاوره
پژوهش
آموزش عمومی
آموزش نیروی متخصص
تولیدات فرهنگی
اجرای برنامههای آموزشی
کارآفرینی
افزایش امنیت
افزایش مشارکت
افزایش آگاهی عمومی
ارتقاء فرهنگ عمومی
افزایش فعالیتهای اقتصادی
مرمت بناهای تاریخی
توسعه ساختوسازهای مرتب به دانشگاه
جذب زیرساختها و خدمات شهری
چارچوب سازمان دانشگاه
ساختار نظام مدیریت شهری

3/68
4/11
1/80
4/45
2/11
2/54
2/11
1/08
1/80
2/11
1/02
1/57
1/62
1/08
1/80
2/11
3/11

t
-4/56
-3/63
-5/52
-25/28
-12/25
-3/21
-7/25
-6/09
-1/02
-5/44
-6/02
-12/90
-2/13
-6/09
-1/02
-5/44
-5/44

آزمون T
درجه آزادی
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

سطح معناداری
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/023
0/000
0/000
0/000
0/000
0/020
0/000
0/010
0/000
0/004
0/000
0/000

نتایج بهدستآمده از جدول  1نشان داد که دانشگاهها در حوزه مشاورههای علمی و تخصصی در بازآفرینی بافـت بخـش
تاریخی مرکزی شهر تهران با میانگین  3/68مقدار نقش متوس تا خوبی ایفا کردهانـد .همچنـین دانشـگاههای فـوق بـا
انجام کارهای پژوهشی در قالب پایاننامههای دانشجویی و طرحهای پژوهشی توسـ دانشـجویان و اسـاتید بـه میـزان
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 4/11مقدار توانستهای در بازآفرینی فرهنگی در بافت تاریخی-مرکزی تهران مؤثر واقـع شـوند .همچنـین دانشـگاههای
مطالعه شده در زمینه آموزش عمومی به میزان  1/80مقدار فعالیت داشتهاند که این مقدار رتبه خیلی کم تا کـم را نشـان
میدهد ،اما در زمینه آموزش نیروی متخصص ،عملکرد خوبی به میزان  4/45داشتهاند .در زمینه تولیـدات فرهنگـی کـه
تنها یکی از وظایف دانشگاهها است ،عملکرد آنها در وضع موجـود بـه کـم بـا میـانگین  2/11اسـت .چـرا کـه در ایـن
محدودههای تاریخی و مرکزی هنوز دانشگاهها نتوانستهاند فعالیتهایی که به تولیدات فرهنگی منجر میشود ،راهانـدازی
کنند .اما در زمینه اجرای برنامههای آموزشی به میزان  2/54مقدار میانگین فعالیت داشتهاند که آن میزان در حـد کـم تـا
متوس است .بهطورکلی ،بررسی وضعیت متغیر وابسته این پژوهش نشان داد که دانشگاهها در بازآفرینی فرهنگی بخـش
تاریخی مرکزی شهر تهران تابهحال موفق نبوده و اقدامات مؤثری انجام ندادهاند .برای استدالل ایـن موضـوع ،وضـعیت
گویهها نشان میدهند که فعالیتهای دانشگاه در زمینه افزایش امنیت ،مشارکت ،آگاهی عمومی و ارتقاء فرهنگ عمومی
به ترتیب دارای میانگینهای  2/11 ،1/80 ،1/08و  1/02بوده و نقش پایینی داشـتند .همچنـین ،اقـدامات دانشـگاهها در
افزایش فعالیتهای اقتصادی نیز خیلی کم و در حد میانگین  1/57بوده است .دانشگاهها در زمینه مرمت بناهای تاریخی،
توسعه ساختوسازهای مرتب به دانشگاه و جذب زیرساختها و خدمات شهری نیـز بـه ترتیـب  1/08 ،1/62و  1/80یـا
خیلی کم تا کم عملکرد داشتند .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که دانشگاهها در زمینههای بازآفرینی شهری اقدامات مؤثر
و مفیدی تا امروز نداشتهاند .بررسی متغیرهای مداخلهگر نشان داد که در مدیریت دانشگاه ،فعالیتهای مرتب بـا شـهر و
بازآفرینی فرهنگی در حد کمی دیدهشده ،اما مدیریت شهری به پژوهشهای دانشـگاهی و ارتباطـات دانشـگاه تـا حـدی
توجه دارد که این با میانگین  3/11نشان دادهشده است .برای اندازهگیری روند تـأثیر دانشـگاه در بـازآفرینی فرهنگـی از
روش معادالت ساختاری استفادهشده است که نتایج آن در شکل  5نشان دادهشده است.

شکل شماره  .5بارهای عاملی

نتایج بهدستآمده از تحلیل معادالت ساختاری در شکل شماره ( 5بررسی پایایی یا همسـانی درونـی) نشـان داد کـه بـار
عاملی موردقبول برای هر متغیر  0/7است .این ضرایب بیانگر آن است که گویه متغیر مستقل (حوزه عملکردی دانشـگاه)
بهجز در متغیر کارآفرینی که میزان آن  0/442میباشد ،از میزان  0/7باالتر بوده و پایایی این گویهها برای تعیین وضعیت
متغیر مستقل مطلوب است .همچنین ،بررسی وضعیت متغیر وابسته بازآفرینی فرهنگـی نشـان داد کـه بـار عـاملی تمـام
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گویهها بیشتر از  0/7بوده و این نشاندهنده پایایی این گویهها در اندازهگیری عامل بازآفرینی فرهنگی اسـت .عـالوه بـر
این ،بار عاملی هر دو متغیر مداخلهگر 1 ،بوده و نشاندهنده پایایی این متغیر توس گویه اندازهگیری شده اسـت .در ایـن
بخش از یافتههای پژوهش نیاز است که به روایی تشخیصی ( )AVEدر معادله سـاختاری نقـش دانشـگاه در بـازآفرینی
فرهنگی اشاره شود .این روایی به این معنی است کـه نشـانگرها (شـاخصهای هـر سـازه) تفکیـک مناسـبی بـه لحـاظ
اندازهگیری نسبت به سازههای دیگر مدل داشته باشند .بهعبارتیدیگر ،هر نشانگر فق سـازه خـود را انـدازهگیری کنـد و
ترکیب آنها باید بهگونهای باشد که تمام سازهها بهخوبی از یکدیگر تفکیک شوند .این فرایند با کمک شاخص میـانگین
واریانس استخراجشده  AVEنشان دادهشده است (جدول .)2
جدول شماره  .2بررسی مقادیر  AVEجهت روایی تشخیصی
آلفای کرونبا

rho_A

)Average Variance Extracted (AVE

بازآفرینی فرهنگی

0/967

0/969

0/814

عملکرد دانشگاه

0/936

0/969

0/744

مدیریت شهری

0/768

0/567

0/657

مدیریت دانشگاه

0/897

0/871

0/823

سازه (متغیرهای مکنون)

نتایج بهدستآمده نشان داد که روایی تشخیصی هیچکدام از متغیرها کمتر از  0/5نشده است و میتوان نتیجه گرفت کـه
سازه طرحشده از روایی مناسبی برخوردار است .روایی همگرا دیگر ضرایب موردتوجـه در معـادالت سـاختاری اسـت کـه
بهمنظور سنجش کیفیت مدل ارائهشده پژوهش از آن استفاده شد .همچنین این ضریب همبستگی هـر نشـانگر بـا سـازه
خود نسبت به سایر سازهها را نیز نشان میدهد .در این روایی از بار عاملی متقاطع استفادهشده است .برای این کار ،میزان
همبستگی هر نشانگر با تمام سازههای دیگر مدل محاسبه شد که مقادیر باید برای سازه انتخـابی محقـق بـیش از سـایر
سازهها باشد .نتایج این بررسی در جدول  3نشان دادهشده است.
جدول شماره  .3بررسی روایی همگرا
بازآفرینی

عملکرد

مدیریت

سازمانی

متغیرهای قابلمشاهده

فرهنگی

دانشگاه

شهری

دانشگاه

مشاوره

0/416

0/356

0/369

0/380

پژوهش

0/831

0/757

0/769

0/744

آموزش عمومی

0/927

0/860

0/857

0/878

آموزش نیروی متخصص

0/950

0/879

0/857

0/900

تولیدات فرهنگی

0/956

0/904

0/872

0/929

اجرای برنامههای آموزشی

0/879

0/791

0/881

0/853

کارآفرینی

0/897

0/837

0/834

0/833

افزایش امنیت

0/917

0/875

0/838

0/887

افزایش مشارکت

0/933

0/906

0/948

0/915

افزایش آگاهی عمومی

0/773

0/624

0/740

0/798

ارتقاء فرهنگ عمومی

0/950

0/906

0/877

0/939

افزایش فعالیتهای اقتصادی

0/852

0/738

0/887

0/905

مرمت بناهای تاریخی

0/842

0/706

0/834

0/889

توسعه ساختوسازهای مرتب به دانشگاه

0/936

0/895

0/852

0/924

جذب زیرساختها و خدمات شهری

0/815

0/750

0/887

0/890
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چارچوب سازمانی دانشگاه

0/929

0/887

0/887

0/901

ساختار نظام مدیریت شهری

0/850

0/711

0/839

0/910

بر اساس نتایج این پژوهش ،مالحظه شد که همبستگی هر متغیر (عملکرد دانشگاه ،بازآفرینی فرهنگی ،مدیریت دانشگاه،
مدیریت شهری) با سازه مربو به خود بیش از همبستگی به سازه دیگر است .بر این اساس ،روایی همگـرای متغیرهـای
پژوهش نیز مورد تأیید قرار گرفت .برای تأیید ضرایب مدل بهدستآمده ،از آزمون  Tاستفاده شد که نتایج آن در شکل 6
نشان دادهشده است .مقادیر  Tنشان داد که تمام ضرایب بیش از  1/96اسـت و سـازه مـوردنظر در سـطح  0/05معنـادار
است .تنها ضرایب متغیرهای مداخله کننده (مدیریت دانشگاهها و مدیریت شهری) کمتر از  1/96است کـه ایـن ضـرایب
نشاندهنده عدم معناداری و کفایت گویههای اندازهگیری این متغیرها میباشد .بنـابراین در ایـن مـدل تـأثیر متغیرهـای
مداخله کننده کنار گذاشته میشود.

شکل شماره  .6مقادیر T

به منظور بررسی همبستگی متغیرهای مکنون (پنهان) از ارتبا بین متغیرها استفادهشده است .نتایج بهدستآمده از آن در
جدول  4نشان دادهشده است .نتایج بهدستآمده از جدول  4نشان داد که ضریب همبستگی بین متغیر بازآفرینی فرهنگی
با عملکرد دانشگاهها به میزان  0/957بوده است و این مقدار حاکی از آن است که ارتبا معناداری خیلی زیادی بین ایـن
دو متغیر وجود دارد .همچنین بازآفرینی فرهنگی با دو متغیر مداخله کننده مدیریت شهری و مدیریت دانشگاه به ترتیب با
ضریب همبستگی  0/912و  0/873در ارتبا است .این امر نشان میدهد که عملکرد دانشـگاهها در ارتبـا بـا مـدیریت
شهری و مدیریت دانشگاه نیز میباشد.
جدول شماره .4همبستگی بین متغیرها
متغیرهای پنهان
بازآفرینی فرهنگی
عملکرد دانشگاه
ساختار نظام مدیریت شهری
ساختار و چارچوب سازمانی دانشگاه

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

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

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

ساختار و چارچوب
سازمانی دانشگاه
0/873
0/808
0/866
1/000
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در این بخش از پژوهش حاضر بهکفایت مدل پرداخته میشود .منظور از کفایت مدل میزان واریانسی که مدل تدوینشده
توانسته برای متغیرهای مالک تبیین کند ،میباشد .نتایج تجزیهوتحلیل فوق در جدول  5نشان دادهشده است.
جدول شماره  .5تبیین میزان واریانس
R2

 R2تعدیلشده

بازآفرینی فرهنگی

0/970

0/968

عملکرد دانشگاه

0/652

0/642

متغیرها

نتایج بهدستآمده نشان داد که مدل پیشنهادی توانسته تا  %96از واریانس نقش دانشگاه در بـازآفرینی فرهنگـی بافـت
تاریخی را اندازهگیری کند .منظور از این متغیر فعالیتهایی است که دانشگاهها در بافت تاریخی بهطور مستقیم میتواننـد
اجرا کنند .بسیاری از این فعالیتها در ابعاد کالبدی ،اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی موردبح قرار گرفتند .اما منظور
از عملکرد دانشگاه ،وجود ضواب  ،مقررات و رویههایی است که دانشـگاهها در داخـل نظـام سـازمانی خـود میتواننـد در
بازآفرینی فرهنگی در بافت تاریخی به مرحله تصویب و اجرا درآورند .ضریب بهدستآمده نشان داد که در این حوزه ،ایـن
متغیر میتواند تا  %64از واریانس فوق را تبیین کند.
نتیجهگیری
فرهنگ همیشه پیوند تنگاتنگی با شهر داشته و مهمترین وجه ممیزه زندگی شـهری و غیرشـهری اسـت .بـهواقع ،شـهر
بستری برای تولید و مصرف دائم فرهنگ است که تمامی مسائل آن بهنوعی تحت تأثیر این عامل قرار داشته و بر آنهـا
تأثیر میگذارد .برای احیاء و بهروز نمودن بافتهای تاریخی ،باید عالوه بر پاسخگویی نیازهـای مـردم و زنـدگی روزمـره،
رجوع معنیداری به هویت تاریخی آنها کرد .یکی از رویکردهایی که در سالهای اخیر بهعنوان ابزاری بـرای بـازآفرینی
بافتهای تاریخی مورداستفاده قرارگرفته ،بازآفرینی فرهنگی در بافتهای تاریخی است .این رویکرد راهی بـرای احیـاء و
بهبود کیفیت زندگی شهری از طریق بهبود و توسعه خصوصیات ویژه تاریخی و جاذبـههای فرهنگـی مکـان اسـت .ایـن
رویکرد ،زمینه و پایه مناسبی برای مداخله در بافتهای تاریخی را فراهم میسازد که کـاربرد آن در مکانهـای مختلـف،
نیازمند شناسایی خصوصیات منحصربهفرد بافتها ،ارزشهای تاریخی و جاذبههای گردشگری هر مکان است .با اسـتفاده
از این رویکرد ،تعامل بین بازآفرینی و افزایش سرمایه اجتماعی و درنهایت ،افزایش کیفیت زندگی در بافت تاریخی ایجـاد
میشود .نتایج بهدستآمده از این پژوهش نشان داد که دانشگاهها از ابعاد مختلف میتوانند به بازآفرینی فرهنگی در بافت
تاریخی شهرها کمک کنند .این ابعاد در نگاه اول با مداخله فرهنگـی همـراه اسـت ،امـا در عمـل ،بـازآفرینی اقتصـادی،
اجتماعی ،کالبدی و زیست محیطی را نیز به همراه دارد .خروجی تحلیل عاملی در این پژوهش نشان داد که دانشگاهها بـه
دو طریق می توانند بازآفرینی فرهنگی در بافت تاریخی شهر تهران را تحت تأثیر قرار دهند .اول ،اقدامات درونـی ،شـامل
مشاوره ،پژوهش ،اقدامات آموزشی ،تولیدات فرهنگی و کارآفرینی .میانگین بهدستآمده برای این عوامل نشان داد که در
حوزه پژوهش و آموزش نیروی متخصص به ترتیب رقم  4/11و  4/45بهدستآمده آمد .این وضعیت نشاندهنده اقدامات
مناسب دانشگاهها در حوزه بازآفرینی شهر و فرهنگی است .اما در سایر حوزهها از میانگین پایینتری برخوردار اسـت کـه
این وضعیت نشاندهنده خالءهای موجود در عملکرد دانشگاه و فاصله این دانشگاهها از دانشگاههای نسل سوم و چهـارم
است .بهخصوص با میانگین پایین کارآفرینی برابر با  2/11این وضعیت کـامالً مشـهود اسـت .دوم ،اقـدامات بیرونـی یـا
بازآفرینی در بافت تاریخی .میانگین شاخصهای مطالعه شده نشان میدهد کـه دانشـگاهها در تمـام حوزههـا اقـدامات و
فعالیتهای مهمی نداشتهاند و میانگین تمام شاخصها کمتر از  2/11است .ایـن وضـعیت بـا میـانگین متغیـر چـارچوب
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مدیریت دانشگاهها نیز همخوانی دارد ،چرا که در مدیریت دا نشگاه نیز ارتبا بین شهر و دانشگاه کمتـر موردتوجـه بـوده
است .اما در سالهای اخیر در حوزه مدیریت شهری ،ارتبا بین شهر و دانشگاه با میـانگین  3/11تـا حـدودی دیدهشـده
است .در بررسی وضعیت سازهها برای درک تأثیر عملکرد دانشگاه در بازآفرینی فرهنگی ،مشخص شد که اقدامات درونی
که معرف سطح و نسل دانشگاه با توجه به تقسیمات صورت گرفته از تحوالت زمانی دانشگاهها نامگذاری شده و بهعنوان
متغیر مستقل موردبررسی قرار گرفت ،بار عاملی تمام متغیرهای مشاهدهشده بهجز متغیر کارآفرینی که میـزان آن 0/442
است ،از میزان  0/7باالتر بوده و پایایی این گویهها برای تعیین وضعیت متغیر مستقل مطلوب میباشد .همچنین بارهـای
عاملی بازآفرینی فرهنگی دانشگاه در بافت تاریخی نیز بیشتر از  0/7بوده اسـت .بهخصـوص ایـن ضـرایب در گویـههای
توسعه ساختوسازهای مرتب با دانشگاه در بافـت تـاریخی و افـزایش فعالیتهـای اقتصـادی دانشـگاه ازجملـه عرضـه
محصوالت فرهنگی و راهاندازی صنایع فرهنگی در قالب فعالیتهای مختلف اقتصادی به ترتیب  0/962و  0/953نشـان
از تأثیر زیاد آنها در بازآفرینی فرهنگی است .همچنین ،ضریب مسیر ارتبا بین دانشگاه و بازآفرینی فرهنگی نشـان داد
که این ارتبا با مقدار  0/636نشان از تأثیر مستقیم دانشگاه بر بازآفرینی فرهنگی است .ازآنجاکه در آزمون  Tاین تأثیر و
ارتبا بیش از  1/96بهدستآمده آمد ،سازه موردنظر تأیید شد .همچنین بر اساس نتایج جدول  5مدل معرفیشده تا %96
از واریانس نقش بیرونی و عملیاتی دانشگاه در بافت تاریخی در حـوزه بـازآفرینی فرهنگـی و  %64از واریـانس عملکـرد
درونی دانشگاه در حوزه فعالیتهای مختلف در بازآفرینی فرهنگی بافت تاریخی مرکزی تهران را تبیین میکند کـه ایـن
ضرایب حاکی از اعتبار مناسب مدل برای تبیین در دنیای واقعی نقش دانشگاه در بـازآفرینی فرهنگـی در بافـت تـاریخی
مرکزی شهر تهران است .بر اساس این پژوهش ،دانشگاهها با دگردیسی نسلی (سـاختاری و کـارکردی) میتواننـد نقـش
تعیینکننده ای در بازآفرینی فرهنگی بافت تاریخی مرکزی تهران داشته باشند .این نتیجه با نتایج پژوهش رهنمـا ()1396
درباره نقش دانشگاه خوارزمی در بازآفرینی فرهنگی بخش مرکزی شهر تهران انطباق دارد.
منابع
 )1ابوالحسن تنهایی ،حسین؛ ساروخانی ،باقر؛ قورچیان ،نادرقلی؛ ابراهیمی قلعهقاضی ،عباس ( )1395نقش دانشگاه آزاد اسالمی
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