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  چکیده
به تصویر کشیدن آینده ای مطلوب و ایده آل یک شهر در قالب چشم انداز سازی از کلیدی ترین مراحل تدوین سند      

راهبردی شهرهای جدید است. چشم انداز، آینده واقع گرایانه ، قابل تحقق و جذاب و بیان صریح سرنوشتي است که  

ن نادیدني ها است. به بیاني ساده تر، چشم انداز شهر، وضعیت آینده شهر باید بسوی آن حرکت کرد . چشم انداز، هنر دید

را تشریح مي کند. هدف از این پژوهش ارائه تجربه ای جدید در فرآیند چشم اندازسازی و به تصویر کشیدن آینده 

 مطلوب شهرهای کوچک با استفاده از الگوی ذهني کودکان شهر است.

با هدف به تصویر کشیدن آینده مطلوب و به نوعي ایده آل از شهر جدید فوالدشهر از دید کودکان فوالدشهری مسابقه    

ای در نمونه آماری دبستان و راهنمایي احسان و مدرسه راهنمایي گلشن فوالدشهر برگزار گردید و کودکان فوالدشهری، 

عدد نقاشي در این مسابقه جمع آوری شد و توسط مشاوران آینده فوالدشهر خود را نقاشي کشیدند. بیش از صد 

 روانشناس و جامعه شناس با استفاده از تکنیک تحلیل محتوی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

 

 چشم اندازسازی، سند راهبردی شهرهای جدید، تحلیل محتویی : دیکلی ها واژه
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 مقدمه -1

آنکس که به استقبال آینده مي  "در  باب چشم اندازسازی همین بس که حضرت علي )ع( مي فرمایند :      

 ."رود، بینا و بصیر است و آنکه از آینده غفلت میکند، سرانجام نابود خواهد شد

مي کند گرا هستند، بر این باورند که چشم انداز وضعیتي را معرفي گروهي از اندیشمندان، که نسبتاً واقع  

 شهر کی برای انداز چشم که شهر پس از اجرای موفقیت آمیز استراتژیها به آن دست خواهد یافت. تدوین

 در احتماالً که است توصیف چیزی و فعالیت هایشان کلیه جهت شهروندان به هدفي ارائه مفهوم به درواقع

 در که اند قصد نموده معه جا و شهر که است موضعي انگاره انداز چشم .شد خواهند نایل آن به آینده

 موجود فراهم روندهای بر مبتني بیني پیش قابل آینده فراسوی تصویری انداز چشم . باشد آنجا در آینده

  . است خویش توسعه اهداف از جامعه مدت طوالني مشترک فهم وبازتاب سازد مي

 

 پژوهش ادبیات -2
 انداز چشم وی راهبردی زیر برنامه -2-1

ریزی راهبردی به عنوان یک نوآوری مدیریتي موفق، از مناسب ترین ابزارها و تکنیک های برنامه     

مدیریتي و برنامه ریزی محسوب مي گرددکه به دلیل توانمندی ها و ویژگي های منحصر به فرد آن در ایجاد 

دهي و کنترل کالن یک فرآیند ساده و مدون برنامه ریزی، برای استفاده نهادها و سازمانهای درگیر با سامان

 ارزش با زماني راهبردی برنامه ریزی که داشت توجه شهرها، به عنوان ابزار مناسبي ارزیابي مي شود. باید

 و آثار عنيی کنند عمل و فکر بعدی چند و بلندمدت صورت به تا کند تصمیم گیرندگان کمک به که است

 کی مثال برای دهند قرار مالحظه مورد دیگر مختلف ابعاد در و بلندمدت در را رفتارهای خود تبعات

 به خودی راهبردی برنامه ریزی باشد. داشته سیاسي و اجتماعي پیامدهای است ممکن تصمیم اقتصادی

کمک مي کند  تصمیمگیری در مدیران به که است مفاهیم از مجموعه ای بلکه نیست هدف خود

 (.5331)آلیسون،

 

 علم و این هنر در حضور و است همراه بسیار پیچیدگي به همواره دولتها در شده اتخاذ تصمیمات     

 به تا عرصه مي سازد « قادر را مجموعه که است چندگانه وظیفهای تصمیمات ارزیابي و اجرا تدوین،

 بسیار اهمیت دارای اسناد راهبردی تنظیم میان این در (.5331ابد)دیوید،ی دست خود بلندمدت هدفهای

 فکری چارچوب قوی، ک چشم اندازی دارد، قرار چشم انداز راهبردی اسناد این رأس در است . باالیي

آید  وجود به برسیم میخواهیم آینده در آنچه از کسانيی تصویر تا میکند فراهم همه برای را مشترکي

 (.2003)نیون،



 

 

 انداز چشم  نیتدو تیاهم -2-2

 را ازآینده انتظار مورد و مطلوب نگرانه، واقع تصویری که است کالن و باالدستي سند کی چشم انداز     

 برنامه کی به تبدیل آن است، ایده آل فضای کی ترسیم پي در چشم انداز سند که آنجا از .مي کند ترسیم

 این نهایت، در که مراحلي است طي نیازمند مردم و حاکمیت متقابل انتظارات مجموعه و جامع عمل

 واقع در ابدی تحقق عمل عرصه در نتواند چشم انداز سند شود. اگر راه نقشه کی طراحي به منتهي مراحل

 تحقق است شدن اجرایي میکند ارزش واجد را راهبردی سند کی آنچه.بود خواهد کارکردی ارزش فاقد

 با کنترل، و اجرا طراحي، به اهتمام ضمن باید است. صحیح فرایند کی طي چشم انداز نیازمند اهداف

 فرآیندگرایي عنيی شود رصد مستمر صورت به نیز چشم انداز از حاصل نتایج عادالنه، و فرآیندی صحیح

 .است چشم انداز تحقق الزمه توأم ونتیجه گرایي

 صحیح و متراکم کار محصول و دولتي فرا سندی ساله، 20 کالن برنامه عنوان به چشم انداز سند     

 کامل توجه مورد وفعالیتها برنامه ریزی ها قانونگذاریها، همه در میثاق کی عنوان به باید و است کارشناسي

 رهبری، معظم نیست اصالح شود )مقام چشم انداز سند جهت در که فعالیتي و برنامه هر و گیرد قرار

 هیأت وزیران(. با دیدار 5331 شهریور

اعضاء و  يحاکم بر حرکت تمام ير ساختهای حقوقیری زین منظر شکل گیدر ا ينکته مهم و اساس     

زی و ید اصالح شود، و برنامه ریر با آن باشد بایکه مغا يبر چشم انداز است و هر حرکت يجوارح نظام مبتن

ساله کشور است که  20رد.سند چشم انداز نقشه راه ید مطابق با سند چشم انداز صورت گیاستگذاری بایس

 معظم ط مورد توجه کامل باشد)مقامیراد در همه شیم شده است و بایات تنظیبا دقت و با توجه به واقع

 هیأت وزیران(. با دیدار 5331شهریور رهبری،

 قرار جدی مورد بررسي شده پیموده مدت این در که را مسیری بود و باید پایبند آن به که است آن مهم

 محقق چشم انداز اهداف سند زماني، مختلف دورههای با متناسب که کنیم عمل به گونهای و دهیم

 هیأت وزیران(. با دیدار 5331 شهریور رهبری، معظم شود)مقام
 

 

 یمحتو لیتحل -2-3

کي از روشهای اساسي مشاهده ی اسنادی محسوب مي شود،که به وسیله ی آن مي ی 1"تحلیل محتوا"    

 داد.توان متون و به واقع هر نوع سند ثبت و ضبط شده ای  را مورد ارزیابي و بررسي و تحلیل دقیق قرار 

با شیوه های متفاوت به تحلیل پیامهای تولید  در این روش محقق به جای بررسي باورها و نگرشهای افراد،

شده آثار اسنادی آنها مي پردازد. در واقع تحلیل محتوا روش تحقیقي است برای گرفتن نتایج معتبر و قابل 

                                                           
5 - Content  Analysis 



 

 

عبارت است از: فني که به وسیله آن  های استخراج شده از متن. بنابراین، تحلیل محتواتکرار از داده

شوند. دقت و عینیت امر شناسایي ميمشخصات خاص پیام به طور روشمند و دقیق جهت استنباط علمي

های متضمن آن است که تحلیل مبتني بر قواعد مشخصي باشد تا به دانش پژوهان امکان دهد از پژوهش

 مختلف به نتایج یکسان مورد نظر دست یابند.

 
 پیشینه پژوهش -2-4

، تا کنون ضرورت برنامه محوری و لزوم برنامه ریزی استراتژیک در حوزه مدیریت شهریبا توجه به 

متعددی پیرامون برنامه ریزی استراتژیک شهری و چشم اندازسازی پژوهش های  رخصوصا در سالهای اخی

ربخش ثکه در این حوزه بسیار ا شهرهای تهران، اصفهان و مشهد از جمله شهرهایي هستند انجام شده است.

در این حوزه به دست آورده اند. سند چشم انداز شهر  متعددیفعالیت کرده اند و دستاوردهای کلیدی 

کودکان تهراني برای تدوین چشم انداز شهر در  دیدگاهاز این سندها است که از  عاليتهران نمونه ای بسیار 

 قالب برگزاری مسابقات نقاشي بهره برده است.

تجارب و دستاوردهای  ( در پژوهشي به بررسي المان های محتوایي، چالش ها،5333کاردار و دیگران)

تارتو در  و شهر، شواین در آفریقای جنوبي تدوین چشم انداز برای شهرهای شنیانگ چین، دهلي هندوستان

به عنوان  این شهرهاو با تحلیل ماموریت، چشم انداز و دیگر عناصر استراتژیک در  ته اندپرداخ استوني

و زیرساخت های پیاده سازی برنامه  بررسي کردهتجربیات ایران در این حوزه  ،نمونه های موفق جهاني

  ریزی استراتژیک را در ایران مورد تحلیل قرار دادند. 

( در مطالعه موردی خود  توسعه پایدار را اصلي ترین المان برنامه ریزی استراتژیک 5333)و دیگران صرافي

شهری معرفي کرده است. در این پژوهش چشم انداز سازی و تدوین استراتژی های شهری به عنوان 

و شهر هدایت گر برنامه های توسعه شهری عنوان شده است. پژوهش به مرور تجارب جهاني و بررسي د

صوفیه و کاالپان و تجزیه و تحلیل المان های چشم اندازی پرداخته است و در آخر گام های تدوین 

 تشریح گردیده است.   با رویکرد توسعه ای استراتژی ها و چشم انداز شهر شبستر

 

  پژوهش انجام روش -3

شهر جدید فوالدشهر تشکیل جامعه مورد مطالعه این تحقیق را دانش آموزان مدارس راهنمایي و دبستان     

مي دهند. لذا برای به تصویر کشیدن آینده مطلوب فوالدشهر از دید کودکان فوالدشهری، مسابقه ای در 

نمونه آماری دبستان و راهنمایي احسان و مدرسه راهنمایي گلشن فوالدشهر برگزار گردید و دانش آموزان 

اشي کشیدند. بیش از صد عدد نقاشي در این مسابقه دختر و پسر فوالدشهری، آینده فوالدشهر خود را نق



 

 

جمع آوری و توسط مشاوران روانشناس و جامعه شناس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت سپس المان های 

مورد استفاده قرار  5404اصلي مشخص گردید و در تدوین نهایي چشم انداز شهر جدید فوالدشهر در افق 

 گرفت.

 

 هاداده تحلیل و تجزیه و پژوهش هاییافته -4

در این بخش به بیان و تحلیل یافته های تحقیق پرداخته مي شود. مقوله ها و زیرمقوله های استخراج     

شده از نقاشي ها به طور خالصه در سه سطح دسته بندی شده و در جدولي آمده است و درباره ی هر کدام 

 به تفضیل، توضیح داده شده است.

سه سطح است. سطح اول آینده فوالد شهر در نقاشي کودکان و نوجوانان است. جدول مشاهده شده دارای 

با مشاهده  و بازمشاهده مکرر نقاشي ها، پژوهشگر در نهایت به سه مقوله ی اصلي در بین تصاویر رسید که 

هر «. آل استقالل و خودکفایي شهرایدهنمادهای» و « امکانات شهری» ، «از جلوه های بصری شهر» عبارتند: 

( است که در ادامه به طور جداگانه هر 3و 2کدام از این مقوله ها دارای زیر مقوله های جزئي تری)سطح 

کدام مورد بررسي قرار مي گیرد. نمونه هایي از نقاشي های برگزیده در ادامه در شکل شماره یک نمایش 

 داده شده است.



 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه هایی از نقاشی های برگزیده کودکان فوالدشهری -1شکل    

 



 

 

های اصلی نقاشی کودکان مقوله -1جدول   

5سطح 2سطح  3سطح   

 جلوه های بصری شهر

 ایجاد جلوه های مصرفي مدرن
تفریحي، پاساژ، سیتي -های بزرگ تجاریمجتمع

 سنتر، فروشگاه زنجیره ای، رستوران، هتل

 ایجاد جلوه های رومانتیک
شاپ، آب نما در شهر، ساخت آبشار مصنوعي، کافي 

 ساخت آالچیق های چوبي، تصور روابط رومانتیک

 حذف جلوه های نامناسب
های ترک حذف دوشنبه بازار، تخریب آپارتمان

 خورده

 ایجاد جلوه های مناسب
های جدید چند طبقه با آسانسور، ساخت آپارتمان

 خانه های ویالیي، فضای سبز کارخانه ها

 اصالح جلوه های کنوني

های فرسوده و ترک خورده، بلوار چمن تعمیرآپارتمان

های کنوني، رنگ کاری شده، آسانسور برای آپارتمان

 آمیزی جدول ها

 امکانات شهری

 طبیعي
ایجاد فضای سبز، پارک جنگلي، کم کردن 

 آلودگي،استفاده از دو چرخه به جای ماشین

 تفریحي
با  ایجاد ورزشگاه، زمین بازیباغ وحش، شهر بازی، 

اریچمن خوب، باشگاه بدن سازی، پیست اسب سو  

 فرهنگي
م تاریخ، کتابخانه، مدرسه پیشرفته، مجسمه از افراد مه

 برگزاری جشنواره ها

 مترو، خط تاکسي حمل و نقل

 پلیس، چراغ خطر، مسائل اخالقي امنیت

ایدهنمادهای  آل استقالل و

 خودکفایي شهر

 نمادهای بین المللي
ل هتل بین المللي، سفارت بین المللي، وزارت ک

 فوالد شهر، نمایشگاه بین المللي

نمادهای مخصوص شهرهای 

 بزرگ

بزرگ و  پایانه مسافر بری، فرودگاه، مترو، بیمارستان

 مجهز، بانک مرکزی

 

 

 

 



 

 

 جلوه های بصری شهر -4-1

زیر  1است که خود شامل « جلوه های بصری شهر» استخراج شد اولین مقوله اصلي که از نقاشي ها      

حذف جلوه های » ، «ایجاد جلوه های رومانتیک» ، «ایجاد جلوه های مصرفي مدرن» مقوله دیگر مي شود: 

 «اصالح جلوه های کنوني» و « ایجاد جلوه های مناسب»،  «نامناسب

در شهر بود. در این میان  «ایجاد جلوه های مصرفی مدرن» که در بین نقاشي های دیده شد مهمترین تمي 

مرکزی تجاری سیتي سنتر بیش از همه به چشم مي خورد همچنین تصویر مراکز تجاری بزرگي که 

محصوالت مختلف  از قبیل لباس، کفش، اقالم خوراکي، کافي شاپ، رستوران و... در یک محیط جذاب و 

ارائه مي دهند. از بررسي نقاشي های مختلف و میزان تکرار تم های مختلف به نظر مي رسد مسئله  بزرگ

خرید به سبک مدرن )ارائه همه اقالم مصرفي در یک مکان بزرگ( و انباشتگي و کلسیوني از اشیاء فانتزی 

ه است. مورد قابل بیشتر از همه ذهن دانش آموزان به خصوص در دوره راهنمایي را به خود مشغول داشت

ذکر در این بخش نیاز به کمال و پیشرفت در دانش آموزان است، به شکلي که شهر خود را با نمادهای  

مصرفي شهرهای کامال مدرن و بزرگ مقایسه کرده و تصویر آینده ای که از شهر انتظار دارند متناسب با 

نقاشي ها که از طریق مشاهده باالخص  شهرهای بزرگ است. همچنین به بررسي ایجاد نیازهای مصرفي در

به وسیله  رسانه ها به دانش آموزان القا شده است،  باید توجه خاص شود. که این مورد به شکل واضح 

تری درنقاشي های دوره راهنمایي به چشم مي خورد. به صورتي که بر روی بام بیشتر ساختمان ها دیش 

مایالت دانش آموزان به نیازهای کامالً مصرفي  و کاذب  نظیر های ماهواره است و به کرات در نقاشي ها ت

خرید از سیتي سنتر )واژه ای که به کرات در نقاشي ها دیده شد( هایپر استارها و مجتمع عای چند طبقه 

 تجاری و... دیده مي شود.

 

 تعداد تکرار زیرمقوله های جزئي تر زیر مقوله مقوله

 

 

 

 جلوه های بصری شهر

 

 

 

جلوه های مصرفي ایجاد 

 مدرن

 52 سیتي سنتر 

مجتمع -های بزرگ تجاری

 تفریحي 
50 

 3 هتل 

 1 رستوران

 1 پاساژ

 3 فروشگاه زنجیره ای

در شهر است که این مورد نیز  در نقاشي های دوره راهنمایي  «ایجاد جلوه های رومانتیک» مورد دیگر      

به خصوص در میان دختران بیشتر به چشم مي خورد. این مسئله را مي توان با نیازهای متناسب با سن و 

(1مقوله جلوه های بصری شهر) -2جدول   

(2مقوله جلوه های بصری شهر) -3جدول   



 

 

اولین جرقه های  روابط محبت آمیز بین دختر و پسر دانست، به عالوه اینکه این جلوه های رومانتیک نظیر 

 اپ، آالچیق های رویایي، آبشار مصنوعي با نمادهای شهر مدارن در ارتباط است.ایجاد کافي ش

 

 تعداد تکرار زیر مقوله های جزئي تر زیر مقوله مقوله

 

 

 جلوه های بصری شهر

 

 

 ایجاد جلوه های رومانتیک

 3  تصور روابط رومانتیک

 1 کافي شاپ

 3 ساخت آالچیق های چوبي

 ساخت آبشار مصنوعي و

 آب نما
3 

 

شهری است که با توجه به تاریخچه و کاربری « حذف جلوه های نامناسب» تم دیگر در این بخش      

شهر فوالد شهر قابل توضیح مي باشد. از آنجا که فوالد شهر یک شهر خوابگاهي است نوع کاربری 

های متفاوت را در خود وشهرسازی آن با شهرهایي که صرفاً با هدف اسکان ساخته نشده اند و کاربری 

جای مي دهند، متفاوت است. بر مبنای کاربری شهر و با توجه به این موضوع که اکثر ساختمان ها توسط 

روس ها ساخته شده و دارای قدمت چندین ساله اند، مي توان فضای به تصویر در آمده در نقاشي ها را 

فضای سبز  که در اکثر نقاشي ها به شکل مرده  بررسي کرد. ساختمان های بلند و فرسوده  بدون آسانسور و

و تاریک کشده شده است و در تقابل با خانه های ویالیي رنگي یا ساختمان های چند طبقه جدید رنگي 

بر این اساس   "در آینده هر کس مي تواند خانه اش را به هر شکلي که دوست دارد بسازد"قرار مي گیرد. 

کاری و بي روح با توجه به ساخت ساختمان ها به سبک روسي )تاریک،  مي توان گفت این فضاهای کامالً

سقف کوتاه، کوچک( و با توجه با قدمت و فرسودگي آنها؛ با روحیه شاد و تنوع طلب دانش آموزان در 

تضاد است. بدیهي است که در بسیاری از نقاشي ها بچه ها آرزوی خانه های ویالیي رنگي  که اطراف آن 

رخت وجود دارد را داشته باشند. همچنین مورد دیگر قابل بررسي در این بخش، تقاضای چمن کاری و د

به جای بازارهای  "دانش آموزان برای حذف دوشنبه بازار و ایجاد مراکز تجاری جدید به جای آن است. 

 ."طبقه بسازند و مجتمع تفریحي تجاری بسازند 1قدیمي ساختمان های 

 

 تعداد تکرار زیر مقوله های جزئي تر زیر مقوله مقوله

 

 جلوه های بصری شهر

 

حذف جلوه های نا 

 مناسب

 4 حذف دوشنبه بازار

های ترک تخریب آپارتمان

 خورده
1 

(3های بصری شهر)مقوله جلوه  -4جدول   



 

 

جدید با آسانسور، خانه ویالیي، فضای سبز نظیر آپارتمان های « ایجاد جلوه های مناسب»تم بعدی      

کنار کارخانه هاست. با توجه به تفاوت خانه های ویالیي با آپارتمان های فرسوده و قدیمي مي توان این 

نماد در نقاشي دانش آموزان را ناشي از نیاز آنها به محیط دلباز، نور، حیاط و... که متناسب با روحیات و 

 .مراحل رشدی آنهاست دانست

 تعداد تکرار زیر مقوله های جزئي تر زیر مقوله مقوله

 

 جلوه های بصری شهر

 

 ایجاد جلوه های مناسب

های جدید ساخت آپارتمان

 چند طبقه با آسانسور
1 

 3 خانه های ویالیي

 1 فضای سبز کارخانه ها

 

است که شامل تعمیر آپارتمان های فرسوده و  «اصالح جلوه های کنونی» آخرین تم در این بخش      

ن های خاکي، چمن یترک خورده، چمن کاری بلوارها، آسانسور برای ساختمان های کنوني، آسفالت زم

کاری اطراف منازل، تبدیل کانال ها به زمین بازی و زنگ آمیزی جداول است. توجه خاص به رنگ آمیزی 

دانش آموزان است که به کوچکترین جلوه های شهری نیز  جداول، نشان از دقت، ظرافت و نکته سنجي

 ."بلوارها چمن کاری شده باشند و همین طور رنگ کرده و گل کاری شده "توجه کرده اند.

 
 تعداد زیر مقوله های جزئي تر زیر مقوله مقوله

 

 

 جلوه های بصری شهر

 

 

 اصالح جلوه های کنوني

های فرسوده تعمیرآپارتمان

 و ترک خورده
3 

 1 بلوار چمن کاری شده

های آسانسور برای آپارتمان

 کنوني
1 

 1 رنگ آمیزی جدول ها

 امکانات شهری -4-2

زیر مقوله دیگر مي  1است که خود شامل « امکانات شهری» دومین تم اصلي مستخرج از نقاشي ها       

 «امنیت»و « ورزشي»،  «فرهنگي»، «حمل و نقل» ،«طبیعي»، «تفریحي»شود: 

نظیر ایجاد فضای  «طبیعی»تم مهمي که در این بخش در بیشتر نقاشي ها تکرار شده است، احیای فضای 

سبز، ساخت پارک جنگلي، کم کردن آلودگي هوا و  استفاده از دوچرخه به جای ماشین است. تکرار این تم 

به ساخت شهر و میزان فضای طبیعي و سرسبزی که در سطح شهر ها در نقاشي ها  و همچنین توجه 

(4مقوله جلوه های بصری شهر) -5جدول   

(5مقوله جلوه های بصری شهر) -6جدول   



 

 

مشاهده مي شود، نشان دهنده این موضوع است که به طور مناسب و مکفي نیاز دانش آموزان به داشتن 

فضای سبز تامین نشده است. به طوری که در کنار هر ساختمان یا مرکز خرید یا صنعتي در نقاشي ها؛ 

ه و گل کاری دیده مي شود که مي تواند گواه این مهم باشد که در واقعیت نیز فضای سبز، درخت، چمن، تپ

دانش آموزان نیاز دارند در کنار جلوه های صنعتي و مسکوني شهر، جلوه های طبیعي، سرسبز و روح بخش 

 را مشاهده کنند که در روحیه و شادابي آنها نیز تاثیر بسزایي خواهد داشت.

 
 تعداد زیر مقوله های جزئي تر زیر مقوله مقوله

 

 

 امکانات شهری

 

 

 طبیعي

 20 ایجاد فضای سبز

 3 پارک جنگلي

 1 کم کردن آلودگي

استفاده از دو چرخه به 

 جای ماشین
4 

 

شامل پارک، شهر  است که موارد آن در نقاشي دانش آموزان« تفریحی»تم دیگر در این بخش امکانات       

نیز ایجاد خط تاکسي « حمل و نقل» بازی بزرگ و مجهز، باغ وحش و امکانات ورزشي است. در زمینه

برای نقاط مختلف شهر، مضمون دیگری بود که در نقاشي ها دیده شد. عالوه بر این موضوع واقع گرایانه؛ 

ود داشت. مي توان این طور برداشت داشتن فرودگاه به خصوص مترو از مفاهیمي بود که در نقاشي ها وج

نمود که داشتن فرودگاه و مترو عالوه بر مسئله حمل و نقل، بیشتر تیاز و تمایل دانش آموزان برای تبدیل 

 شدن شهرشان به یک شهر بزرگ و مدرن را مي رساند.

 

 

 تعداد زیر مقوله های جزئي تر زیر مقوله مقوله

 

 

 امکانات شهری

 

 

 تفریحي

 53 شهر بازی 

 1 باغ وحش

ایجاد ورزشگاه و زمین 

 بازی با چمن خوب
3 

 3 باشگاه بدن سازی

 5 پیست اسب سواری

 

 

 

(1امکانات شهری)مقوله  -7جدول   

(2مقوله امکانات شهری) -8جدول   

 



 

 

 

 

 تعداد زیر مقوله های جزئي تر زیر مقوله مقوله

 حمل و نقل امکانات شهری
 51 مترو

تاکسيخط   1 

نیز مسائلي مثل ساخت کتابخانه، مدرسه شبانه روزی، مدرسه های پیشرفته و مجهز،  «فرهنگی»در زمینه      

ساخت مجسمه افراد مهم در تاریخ کشور در نقاط مختلف شهر  و برگزاری جشنواره ها در شهر، در بین 

 نقاشي ها قابل استخراج بود.

 

 تعداد تکرار زیر مقوله های جزئي تر زیر مقوله مقوله

 

 

 امکانات شهری

 

 

 فرهنگي

 4 کتابخانه

 3 مدرسه پیشرفته

 5 مجسمه از افراد مهم تاریخ

 2 برگزاری جشنواره ها

 

است که به شکل پلیس و چراغ راهنمایي خود را در نقاشي ها  «امنیت» آخرین مضمون این بخش مسئله     

نشان داد. این واقعیت که در فوالد شهر به علت خلوتي و عریض بودن خیابان ها چراغ راهنمایي وجود 

به نظر من باید در کنار  "ندارد در توضیح دانش آموزان ذیل یکي از نقاشي ها به این شکل بیان شده است: 

الد شهر مغازه وجود داشته باشد تا مردم از شهرهای دیگر به آن بیایند و این شهر خلوت و خیابان های فو

مرده به یک شهر شلوغ و بهتر تبدیل شود. شهر فوالد شهر بسیار خلوت است جوری که بچه ها نمي توانند 

 "ستفاده نمي شودبه تنهایي در آن بگردند. حتي فوالد شهر آنقدر خلوت است که از چراغ راهنمایي در آن ا

گرچه مضمون اصلي این متن زنده و پویا کردن شهر است ولي به طور تلویحي مي توان مسئله امنیت را نیز 

 از آن برداشت نمود.

دلم  "مسئله دیگر مسائل اخالقي در شهر است که در نوشته های نقاشي ها به این صورت بیان شده است: 

 ."دختری متلک مي اندازد مي خواهد در فوالد شهر نبینم پسری به

 
 تعداد زیر مقوله های جزئي تر زیر مقوله مقوله

 

 امکانات شهری

 

 امنیت

 1 پلیس

 1 چراغ خطر

 4 مسائل اخالقي

(4مقوله امکانات شهری) -11جدول   

(1مقوله امکانات شهری) -55 جدول  

(3مقوله امکانات شهری) -9جدول   



 

 

 آل استقالل و خودکفایی شهرایدهنمادهای  -3-4

 2است که خود شامل « آل استقالل و خودکفایي شهرایدهنمادهای» آخرین مقوله مستخرج از نقاشي ها       

 «نمادهای  مخصوص شهرهای بزرگ» و « نمادهای بین المللي » زیر مقوله دیگر مي شود: 

بر خالف دو مقوله کلي قبلي ایني مقوله کمتر حالت واقع گرایانه و بیشتر ایده آل است و آخرین موردی 

فوالد شهر را مي تواند به یک شهر بزگ شبیه تهران تبدیل کند. این مورد  است که در نظر دانش آموزان،

گرچه در واقعیت امکان پذیر نیست ولي به طور نمادین در نقاشي ها مطرح شده است، حتي برخي 

اصطالحات و واژها ها از نظر دستوری و ترکیب کامالً اشتباه نظیر وزارت کل فوالد شهر! ولي تصویر چنین 

ي از خواست دانش آموزان به استقالل و تبدیل شدن به یک شهر بزرگ است. واژه های دیگری چیزی حاک

که در این بخش قابل بررسي  است شامل : هتل بین المللي،سفارت بین اللملي فرانسه، بانک مرکزی، 

آور نمایشگاه بین المللي و پایانه مسافر بر است. همان طور که مشاهده مي شود تمام اصطالحات یاد

من انتظار دارم که در آینده در فوالد  "پایتخت  یا حتي شهرهای کشورهای بزرگ و مهم دنیا است نظیر: 

شهر دو عدد برج دوقلو بسازند که یکي بزرگ تر و دیگری کوچکتر باشد و برج بزرگ نامش کوه نور و 

 ."برج کوچک نامش دریای نور باشد

 

 

 
 

 

 

 

رزیر مقوله های جرئی ت زیر مقوله مقوله  تعداد 

 

 

 

آل استقالل و ایدهنمادهای

 خودکفایی شهر

 

 نمادهای بین المللي

 51 مترو 

هزبیمارستان بزرگ و مج  1 

 1  نمایشگاه بین المللي

 4 هتل بین المللي

 

نمادهای مخصوص 

 شهرهای بزرگ

 3 سفارت بین المللي 

 3 فرودگاه

 3 بانک مرکزی

 2 وزارت کل فوالد شهر

 5 پایانه مسافر بری

 استقالل و خودکفایي شهرآل ایده نمادهایمقوله  -52 جدول



 

 

 پیشنهادات و گیری نتیجه -5

فوالدشهر، فعالیت های متعدد و به صورت کامال تفکیک شده و در  5404جهت تدوین چشم انداز       

کاوی و بررسي و تجزیه و تحلیل چشم اندازهای قبلي عین حال یکپارچه ای انجام گرفت. مطالعات بهینه 

فوالدشهر و نیز چشم انداز بیست ساله کشور، چشم انداز بیست ساله استان اصفهان، دیگر شهرهای جدید، 

تدوین چشم انداز های اولیه توسط خبرگان شهر در قالب تشکیل کارگروه های تخصصي در هر یک از 

ت شهروندان و توصیف فوالدشهر ایده آل آنها به عنوان کلیدی ترین حوزه های مدیریت شهری، اخذ نظرا

ذینفعان در تدوین سند راهبردی شهر ، برگزاری مسابقات نقاشي در مدارس شهر با هدف به تصویر کشیدن 

 آینده مطلوب فوالدشهر از نگاه کودکان فوالدشهری.

ر در حوزه های مختلف مدیریت شهری، با توجه به نتایج حاصل شده از چشم اندازهای خبرگان فوالدشه

نقطه نظرات و ایده آل های شهری شناسایي شده توسط شهروندان و نیز تصاویر خلق شده از آینده مطلوب 

فوالدشهر توسط کودکان فوالدشهری و تجزیه و تحلیل این اطالعات، نتایج نهایي بسیار جالبي به دست آمد 

آل فوالدشهر از نگاه هر سه این منابع اطالعاتي بسیار همگرا که مبین این موضوع بود که آینده ایده 

است.آنچه که کودکان فوالدشهری با نگاه ساده خود به تصویر کشیدند تا حد بسیار زیادی منطبق بر آینده 

 مطلوب از نگاه صاحبنظران تمامي حوزه های مدیریت شهری و نیز شهروندان شهر جدید فوالدشهر بود.
 

 مآخذ و  منابع -6

 سند چشم انداز بیست ساله کشور -1

 5404سند چشم انداز تهران  -2

 5404سند چشم انداز استان اصفهان  -3

  طرح جامع شهر جدید پوالد شهر)بازنگری دوم( -4

 اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید)مادر تخصصي( -5

 کتابچه فوالد شهر -6

 .3صتهران شهری، شهرداری ریزیبرنامهمرکز مطالعات نامهمدیریت، ویژهشهرها و مساله نویننقش -7

 .4کشور صوزارت ریزیبرنامهدفتر مطالعات "شهری بهبود مدیریت"سعید  نوید رضواني  -8

 وزیران هیأت با دیدار 5331 شهریور رهبری، معظم مقام -9

 وزیران هیأت با دیدار 5331شهریور رهبری، معظم مقام -11

در تصمیم تمرکزگرایي پذیریامکان در شهر تهران، بررسي گیریتصمیمنظام تحلیل" فر، محمدحسینزاهدی -11

 .50، ص5333شهید بهشتي، ای، دانشگاهو منطقه شهری ریزیارشد برنامه کارشناسي نامهپایان "گیری

 
12- INNOVATIVE URBAN MANAGEMENT PRACTICES, THE URBAN AGE "VOL.3 N4"  
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 سایت های اینترنتي مرتبط -14

1) www.sarzaminepars.com 
2) www.fa.wikipedia.org 
3) www.arman118.com 
4) www.nigineiranfooladshahr.blogfa.com 
5) www.planconsult.blogfa.com 
6) www.bsmt.ir 
7) www.urbanmanagement.ir 
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