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يي مطلوب پرس
 الگوگيري از مق
توايي، پرسشنام
ج كردن سواالت

نفر از 20ختيار 
ناسبي براي سن

گوگيريبا ال و 
تبار يابي به شي
ي سنجي در اخت

، تحصيالت ، مح

)سبز فضاي اقد
كيك محيط ارائه

صورت كه يكي
 غني و متنوع

هاي ت به كوچه
ليت بدني و ور
جلب رضايت آن
ان واجد فضاي

دوين و اجرا ش
ي متناسب با ويژ
لفاي كرونباخ اس

بيت ممطلو يه
پايا ين دهنده

و با گرايانه ب
محت ي به شيوه

 و پس از خارج
 كرونباخ در اخ
 از مطلوبيت من

ي امداد گرايانه
داليسم، براي اعت

) براي پاياييورد
.   

ها (سن ،مودني

فا نوجوان 50 و
 نوجوانان به تفك

بدين ص ، هستند
 تفريحي بسيار
ل قديمي كه ب

ها سرگرم فعان
دف تحقيق و ج

نوجوا 45جوان (

:  
، تد ]7[شكركن

جش پرخاشگري
گري از ضريب آل
كه نشان دهنده

است كه نشا 0/
فتارهاي تخريب
عتبار پرسشنامه
الن قرار گرفت

آلفاي ز طريق
 كه پرسشنامه

هايشتن شاخص
 پرسشنامه وند

مو 12ز تأييد (
شد .خيص داده

آزم ات شخصي

و سبز فضاي جد
دوستيي و نوع

  
  
  
  
  

 مكاني متفاوت
نات لحاظ امكا
منازل ،ات است

ي ابتدايي در آن
جوانان و بيان هد

نوج 95نهايتاً ؛
  دند.

ي زير انجام شد:
ر، نجاريان و ش
وده و براي سنج
مقياس پرخاشگ

بدست آمد ك 0
/91دست آمده

ن معيارهاي رف
 براي بررسي اع

سي دانشگاه گيال
نجش پايايي از

دهدنشان مي

من در نظر داش
نامه نيز همانند
ر گرفت و پس ا

) مطلوب تشخ0/
مع آوري اطالعا

واج نوجوان 45(
سم ، پرخاشگري

 لحاظ موقعيت
قرار دارد كه به

فاقد اين امكان 
ت با وسايل بازي
مقدماتي با نوج

گرفتميحويل
قق همكاري كر

هايك پرسشنامه
وسط زاهدي فر

بو 4تا  1 يامنه
همساني دروني م

/87پرسشنامه
 ضريب آلفاي بد
 با درنظر گرفتن

تنطيم شد .  ]4
ي و جامعه شناس
سوال) براي سن

)86/0(ت آمده

ضموستانه نيز
 شد اين پرسشن
معه شناسي قرار

/79ي كرونباخ (
جمتي نيز براي

  ده است.

( نوجوان 95 ت
د نمرات ونداليس

ين دو محله به
 پارك شهر) قر

ويمي شهر دق
در ايام فراغت ه

س از صحبت م
س از تكميل تح

ها با محقهسشنام

به كمك طالعات
اشگري اهواز تو
يف ليكرت با دا

بي و سنجش هم
باخ براي اين پ
ر تحقيق جاري
جش ونداليسم

47و37[خارجي
يد روان شناسي

س 15 نهايي با (
 كرونباخ بدست

  ست.
دو رفتارهاي نوع

، طراحي  ]15
ن شناسي و جامع
و با كسب آلفاي
جمعيت شناختي
.... ) تنظيم شد

:  
طالعه با مشاركت
نحراف استاندارد

عين حال اي
شهر (محله

هاي قمحله
كه نوجوانان

پسپژوهشگر 
و پسداد مي

تكميل پرس
  ابزار :

اطآوري گرد
آزمون پرخا

اي طيگزينه
. براي ارزياب
آلفاي كرونب
همچنين در
آزمون سنج

و خ ]3و13[
اختيار اساتي
پرسشنامه
مقدارآلفاي
برخوردار اس
پرسشنامه

و9[خارجي
اساتيد روان

گرفت قرار
پرسشنامه ج
خانوادگي و

 

يافته ها :
اين مط
ميانگين و ا

 

 



ه تفكيك 

  

 
 
 
 

 

 

گانه ي سه
پژوهش از 

- راي گروه

 

 تفاوت سي

همبستگي 

نده در تحقيق به

تعداد  داكثر

43  45 
51  50 
102  45 
112 50
38  45
31 50

هايگي در متغير
ده در پنكت كن

بر tاز آزمونفاده 

 ح معني داري

0/0  

0/0 

00/0 

رهاي مورد بررس

از ضريب ههش 

) 95N=(  
  
  

  

نان مشاركت كنن

حد  حداقل

15  3
19  
49  2
55 2
29  8
18 

سب محيط زندگ
نوجوانان مشارك

  آمده است. 

با استفر پژوهش

سطح   آزادي

019

004

001

متغيرازلحاظ  ش

ده در پژوهن كن

ده در پژوهشنكن
دوستينوع
-929/0٭٭

-947/0٭٭
1  

نوجوا دوستيوع

  ف استاندارد

65/1 
52/1 
57/1 
90/1 

36/1 
27/1 

ر تحقيق برحس
ن دوستي و نوع

2ها در جداول 

ده درنكنمشاركت

درجه

/2 -  93  

/2 -  93  

/3  93  

ننده در پژوهش

وانان مشاركت

وانان مشاركت ك
  شگري

95/0  

94/0-  

، پرخاشگري و نو
  محيط

انحراف ين

26 
31 
74 
82 

34 
26 

شاركت كننده د
پرخاشگريم،

يسه اين متغيره

نوجوانان مش ستي
  هاي مستقل

اوت
  انگين

t 

3/5 -  37/

3/7 -  32/

4/7  99/

ن مشاركت كنن
  ست.
بين نوجو وستي

.  

بين نوجو دوستي
پرخاش
52٭٭

1  
47٭٭  -

 نمرات ونداليسم

ميانگي ط

11/6 سبز
46/1 بز
75/4 سبز
10/2 بز
17/4 سبز
72/6 بز

كه نوجوانان مش
ونداليسمهاي ين

د كه نتيجه مقا

دوخاشگري و نوع

تفا  گين
ميا

/26  34
/31  
/74  34
/82 

/34  45
/26 

بين نوجواناود،
ساي معني داري
دوشگري و نوع

آمده است 3ول

رخاشگري و نوع
  ونداليسم

1  

 952/0٭٭
-929/0٭٭

حراف استاندارد

وضعيت محيط

واجد فضاي س
فاقد فضاي سب
واجد فضاي س
فاقد فضاي سب
واجد فضاي س
فاقد فضاي سب

شود كشخص مي
 مقايسه ميانگي

تقل استفاده شد

ونداليسم، پرخي 

ميانگ  حيط

/11  ي سبز
/46   سبز
/75 ي سبز
/10  سبز
/17 ي سبز
/72  سبز

شومشاهده مي 
از نظر آمارينيز 

ونداليسم، پرخاش
تايج آن در جدو

بطه ونداليسم، پر
  

  سم

  شگري
  ستي

ميانگين و انح 1ل 

  متغير

  ونداليسم

  پرخاشگري

  دوستينوع

مشخ 1جدول  ي
وت دارند براي

هاي مستي گروه

قايسه ميانگينهاي

وضعيت مح

واجد فضاي
فاقد فضاي

واجد فضاي  
فاقد فضاي

فضاي واجد  
فاقد فضاي

2ه در جداول 
نها اين تفاوت و

و ارتباط ررسي
تفاده شد كه نتا

راب 3جدول 
متغير

ونداليس

پرخاشگ
دوسنوع

جدول

  
يبا مشاهده

تحقيق تفاو
براي tآزمون

  
مق 2جدول

  متغير

  ونداليسم

پرخاشگري

دوستينوع

  
همانگونه كه
وجود دارد و

بر منظور به
پيرسون است

  

 



براي پيش 
ده شد، كه 

  عدوستي
R2 

897/0  
  

905/0  

خاشگري و 
يش بيني 
يين است. 

و  70/806
جموع قادر 

انسان و ي 
ماران شده 
گر ترجيح 
  محيط از

آيگوه در  –
س شد و به 
 تا بتوانند 

 مكتب به 
 محالت در

 وقوع، آنان
 طبقات ي

ا توجه به 

بر.  ني دار است
م به گام استفاد

پرخاشگري و نوع
  R معني 

947/0  
  

951/0  

پرخ متغيرهاي 
در پژوهش را پي
ي فوق قابل تبي

07م به ترتيب 
اي كه در مجونه

ينان  به رابطه
 شناسان و معم

. از طرف ديگ ]
ر روان شناسي

–هاي پرويت ن
ز پيش احساس

اندها ساختهن
كه طه محققاني

د مرسوم ياباني
آ نظر به. كنندي

سازگاري و ريجي
با و .گذارد وال

 01/0 P< معن
گانه به شيوه گام

ايب ونداليسم ، پ
سطح
  داري

4  
-  

0001/0  
0001/0  

  
  

-  

0001/0  
0001/0  
005/0  

 داده است كه
شاركت كننده د
توسط متغيرهاي

دومو  مهاي اول
يل است؛ به گو

 هرچه بيشتر آ
 گذار بين روان

]26[مطرح شد

رفتار؛ در –يط 
خريب ساختمان
 گرديد، بيش از
تار روزمره انسا
؛ در همين رابط

خي هاينزاع ش
مي محيطي ات
تدر تمكيـن، ي
زو روبه بتدريج 

در سطح آلفاي
رگرسيون چندگ

م به گام براي ضرا
 غير

 Be 

t  

838/42
403/28
839/19
322/6-
859/2-

گرسيون نشان
تي نوجوانان مش
ستي نوجوانان ت
ست آمده درگام
 كافي اين تحلي

منديهب عالق
ي به تعامل اثر

هشي معماري م
العه زيست محي
علمي پس از تخ
ني يازده طبقه
 پژوهش در رفت

]15[سي كنند

اشعمده شكل ه
تغيير تأثير حت
شهـري نقـاط ن

كارگر طبقات

يرهاي تحقيق د
از تحليل ر وانان

گانه به روش گام
ضرايب

etaاستاندارد

  
947/0-  

  
662/0 -  
299/0-  

نتايج تحليل رگ
دوستياند نوعسته
دوسنوع 90/0و

بدس F با ميزان
اعتبار يدهنده

  ين كند.

ست انسان موجب
منديه اين عالق

 درادبيات پژوه
قالب الگوي مطا
 اين دو حوزه ع
جموعه ساختمان
ود را ملزم به

رفتار انسان بررس
كه اجتماعي و
تح هاخشونت ع

ساكـنان جديد
خيـاباني هـاي

آيد رابطه متغير
دوستي نوجووع

ي رگرسيون چندگ
  خطاي استاندارد

045/2  
026/0  
926/3  
08/0  
09/0  
 ري

ري ، ونداليسم

هده مي شود، ن
ي كننده) توانس

و 89/0 ترتيب
 رگرسيون كه

 داربوده، نشان د
را تبيينوجوانان

 به محيط زيس
دهد كهان مي

ط روان شناسان
فتار انسان در ق

. ارتباط بين ]
مج 43 بيش از

ن اين حوزه خو
ر غير مستقيم بر

سياسي هايت
نوع اين نزولي د

آرايش، گرنشين
هنـزاع سنـت ـا

ر را انجام داد:

بر مي 3جدول
پرخاشگري بر ن

  ه است.
           

شخصه هاي آماري
خ رايب استاندارد

5/87  
/0-  

5
6

8/77  
0-  
/0-  

6
1
1
 ثابت) پرخاشگر
 ثابت) پرخاشگر

 

مشاه 4 شماره
رهاي پيش بيني
م اول و دوم به

معادله اعتباري 
/0P< معني ،

دوستي ننوع به

:   
گرااسان محيط

اي نشا تاريخچه
توسط 7نش توا

ي به مطالعه رف
]40[ شده است

تهي به تخريب
د و متخصصين
ي مستقيم يا غ

خشونت آمار به 
روند به اشاره، ود
كارگ مناطق ي
تـ شـد سبـب 

هاي زيره گيري
                    

هاي جه از داده
ونداليسم، پري 

آمده 4ر جدول 
                  

ومش خالصه مدل
Bضر

  بت
  گري

598
729/

  بت
  گري
  سم

889
510/0
261/

ش بين: ( عدد ث
ش بين : ( عدد

دوستيته : نوع

دول شجكه در 
به عنوان متغير
طوري كه درگام
ل واريانس براي

/001، درسطح 
واريانس مربوط

تيجه گيري :
فزون روان شنا
ه است. بررسي
ن مثال مفهوم

راحي و معماري
بري برخوردار ش
 آمريكا كه منته

گيري شدي پي
ايحيط را به گونه

استناد با، وفند
بو كارگر طبقات

نوسازي نظير يي
حاكم هايزش

ق مي توان نتيجه
                      

همانگونه كه
بيني اثرگذا
نتايج آن در
       

خ 4جدول 
   مدل

(a)1  
  

عدد ثاب
پرخاشگ

(b)2  عدد ثاب
پرخاشگ
ونداليس

 aغير پبشمت
bمتغير پيش.

متغير وابست
 

كهمان گونه
(ب ونداليسم

كنند، به ط
نتايج تحليل

556/438 ،
% و91است 

  
نت بحث و

توجه روز اف
محيط شده

است، بعنوان
محققين طر
جايگاه معتب
سنت لوئيز

صورت جدي
تأثيرات مح

معرو ليستر
ط به متعلق

هايدگرگوني
ارز با كارگر

مطالب فوق
                

  

 



ت دارند و 
كنند در ي

تر و نيز از 
دگي افراد 
-هاي روان

 ساده راهي
 بروز اهش
، ]15[گانه
دهي به كل

ماني و هم 
ريزي رنامه

ها و خيابان
كنند و مي

داشت اين 
ونداليستي 
يون انجام 

هاي شگري
 بيني كرده
ر نوجوانان 
 رفيعيان و 
تند كه با 

   
خاشگري و 
اين نتيجه 
باشد . اين 

 بررسي« ن
 داريمعنا 

ي يكي از 
اي خصمانه

- صورت مي

نش كردن 
 خصوص، 
يش بيني 

. سازمان ت

 با يكديگر تفاوت
 سبز زندگي مي
 ونداليستي كمت
ت كه محيط زند
هن مثال پژوهش

ر، آن زيباي ظر
دركا تواندمي ي

يگ شمه و ابافت
شك در مؤثر مل

با مضمون همزم
يق مديريت و بر

سبز بيشتر در خ
نوعي مزاحمت م

توان اظهار دمي
 پرخاشگرانه و و
ل تحليل رگرسي

پرخاش  شدن با
جوانان را پيش بي

انه را درخاشگر
محمودي نژاد ،

C.P.T.E دريافت
ن دست يافت.
(رابطه بين پرخ

اود). انه منفي ب
غير همسو مي ب

عنوان تحت خود
رابطه) نداليسم

زيرا پرخاشگري 
شگري اعمال خ
 دليل ناكامي ص
 كردن يا سرزن

درهمين. ]6[رد
ري خشم در پي
ديوارنويسي است

غيرهاي تحقيق
طق واجد فضاي
ي و رفتارهاي

ائه كرد اين است
عنوانه گ است ب

مناظ از بردن ذت
هاي زيستيحيط

چش ده محمدي
عوام ترينمهم ز

اي بمون فرضيه
 گرفت كه ازطري

ن فاقد فضاي س
ط نقليه ايجاد نو

شود، لذا م مي
تيب رفتارهاي

عنوان مثاله ، ب
مواجه داد كه
در نو جاشگري 

پررفتارهاي طر 
د. پور جعفر ، مح

E.Dر رويكرد

تمندي شهروندا
(؛  >05/0Pرد 

دوستارهاي نوع
دوستانه غي نوع

خ پژوهش در ]9
و( نابهنجار فتار

؛م ارتباط دارند
رود. پرخاار مي

شگري اغلب به
رهتهزاء و مسخ

 ( ونداليسم) دار
 و نشخوار فكر

ونداليسم و د ي

ند، به لحاظ متغ
اني كه در مناط
ند، از پرخاشگر
 دراين رابطه ار
تحليل هماهنگ

لذ و طبيعت با 
درمح آن فراوان 

قيق محمدي، م
از شهري سبز ي

هشي ضمن آزم
 رفتاري نتيجه

  د.
آيد نوجوانار مي

براي تردد وسايط
ين و رانندگان
د و به همين تر
 برخوردار است

، نشان]34[گور
ايش خطر پرخا
واده كاهش خط

نيز تكرار شد ]4
هري با تأكيد بر
و افزايش رضايت

دار وجود دارني
ونداليسم و رفتار
وده و با رفتارهاي

9[راد  محمدي
رف ارتكاب و يت

 ونداليسم با هم
ب آرامش به كا

رساند. پرخاشمي
دن و گاهي است
زي و ويرانگري
هي، تكانشگري

يبيني كنندهش

كنند زندگي مي
ن معني نوجوانا
 زندگي مي كنن

نتواايي كه مي
حقيقات با اين ت

ارتباط دهدكهي
يتوسعه و ست

تحق هاييافته.
فضاهاي و هاك
نيز در پژو، ]10

هاي ناهنجاري
ز پيشگيري كرد
ست كه به نظر
مسايگان و هم بر
 از سوي ساكني

هستند ي مواجه
هاي تجربييت
مك گرگ –تام

افزا، ت خانوادگي
ي به همراه خانو

42[ 8ئز و لئون
هش جرائم شهر

زندگي وكيفيت
جوانان رابطه معن
نه و همچنين و
داليسم همسو بو

و ال شكربيگي
عصباني بين كه 

پرخاشگري و
بر محيط و كسب
و اشياء آسيب م
دادن، آزار رساند
كاري، نابود ساز
ن هيجان خواه

خشم بهترين پيش

 شهري متفاوت
)؛ بدين2 جدول

اقد فضاي سبز
هايكي از تحليل

دارد، برخي از تح
مي نشان انسان

اس انسان روان و
]23و1[باشد 

پارك كهداد  شان
0[صالحي اند. ي

نواع انحرافات و
هاي رفتاري نيزي

 ارائه كرد اين ا
كه هم براي هم

هاي منفينش
هاي بيشتريمي

ز از برخي حماي
نر پاول و گرانت
رسه و اختالفات

ال مذهبيمم اع
ژوهش رودريگوئ
 محيطي و كاه

توان به بهبود كي
نوج دوستانهنوع

دوستانرهاي نوع
رخاشگري با وند

عنوان مثاه رد. ب
دريافتند »وانان

 شده است كه
بلط پيدا كردن

گيرد و با افراد و
زدن، شكنجه د
 حالتي از خرابك
در بررسي ميزان
شخوار فكري خ

زيست محيطي
است (دار معني

كه در مناطق فا
تر برخوردارند. ي
خاصي بدنبال د

رفتار بر وگياه 
روح تلطيف و ش

مفيد.......  كشي
ژوهش جاري نش

هاي شهريتگي
حيطي با وقوع ا
پيدايش آلودگي

توانن يافته مي
پردازند كيت مي

خود موجب واكن
جتماعي با ناكام
. اين تحليل نيز
ن ميكس گارد
 در منزل و مدر

منسجم، انجام 
گيري كه در پژ
ي ارتقاء امنيت
حيط شهري مي
م و رفتارهاي ن
خاشگري و رفتار
ه جهت اينكه پر
ي همسويي دار

جو ميان در سم
نيز مشخص ش

ه به منظور تسل
ي عمد صورت گ
به صورت كتك
ر رابطه با اشياء

، نيز د]19[ني
شان دادند كه نش

                    

 كه در مناطق ز
 از نظر آماري مع
وجوانان ديگر ك

دوستانه بيشتوع
 روان شناختي خ

گل ثيرأت مورد 
آرامش كسب ي

خودك، سردگي
پژ نتايجسويي با 

تماعي و همبست
هاي مح آلودگي
توان از پتي مي

ري كه براي اين
فعاليت به بازي و 

ها به نوبه خت
هاي اجر فعاليت
ها است. ناكامي

پژوهش همچنين
 تنبيهات بدني
يي از خانواده

گنتيجه .كند مي
، نيز در بررسي
 آمد و بهينه مح
شگري، ونداليسم
ثبت و بين پرخ
منطقي است به

ا تحقيقات زيادي
ونداليس نظري ل
انگيزش از نظر 

ي رواني است كه
شود كه از رويي

 رابطه با افراد به
دهد و درن مي

جان و شيروانگه
م نش و ونداليس

                      
٨-Rodrígue 

نوجواناني-
اين تفاوت

مقايسه با نو
رفتارهاي نو

آمدهايپي
در شناسان

براي مهم اما
افس، خشونت

ضمن همس
پايداري اجت
مكاني انواع
محيطي، حت
تحليل ديگر

هاييكوچه
اين مزاحمت
نوجوانان در
بازتاب اين

گرفته در پژ
همسايگان،

برخورداري و
پيش بيني

،]4[انصاري
طراحي كار

بين پرخاش-
ونداليسم مث
نيز به نظر م
نتيجه نيز با

عوامل و علل
.دارد وجود

هايمكانيزم
را شامل مي
گيرد و در

خود را نشان
حميدي بگ
ديوارنويسي

                
ez & León

 



ات رفاهي 
ش مهمي 
دن و عدم 
در بررسي 
 تلويزيون، 
 و گرانتام 
مدرسه در 

ا برخي از 
 رفتارهاي 

در محالت 
 د كه بين

نيز  ]45[ 
 آموزش ي

ي تخريب 

ي خاصي 
ها و آسيب

- وجب مي

 و جنب و 
هاي محيط
هايي، حيط

آنان ايجاد 
جام گرفته 
ت شهري با 
ي امكانات 
م نوجوانان 

رسايي در خدما
نقش اين رفتارها 

كاري، مجرد بود
، نيز]30[9واجا

بيشتر تماشاي
س گاردنر پاول
غلب درمنزل و م

جه گيري نيز با
هاي زير،ويژگي

  ري دارند.
 كند. 

  ردارند.
رزشي مناسب د

نيز نشان دادند 
12شرود و داونز

هايدوره شناختي
كاهش رفتارهاي 

ن جواني نيازها
د بدنبال خود آ

ها مومنطقي آن
 نياز به تحرك
 با استفاده از م

چنين مح رن د
عي مناسب در آ

هاي انج پژوهش
ست كه مديريت
 قرار دادن برخي
يه انرژي متراكم

اما نار ،شود مي
بروز درراد نيز 

بيك ،رل هيجانات
كا .]27و44[د 

وسيع، ساعات ب
الوه بر اين ميكس

ه شده، اغج موا

اين نتيج و نند
 مدارس داراي و

 دارند.  التري

 اجتماعي باالتر
ب استفاده مي ك

تري برخوراسب
هاي وردر مكان
]28[ 11لينكلن

 در پژوهش ش
ش روان و هنگي

در آموزش كه 

د و اقتضاي سن
ر گيرد مي تواند
 رفع مناسب و م
ي آشكار جوانان
كتي و جسماني
جوانان و نوجوانا
د رواني و اجتماع

همگام با د، لذا
حقق اين اسماد 

شهري كرده ، با
ين، زمينه تخلي

 هيجانات ناشي
ي و اجتماعي افر

ناتواني دركنتر ،
پرخاشگري باشد

هاي تردد وسالن
عالستگي دارد. 

سايگي بيشتري

را پيش بيني كن
ه دانش آموزان

بايي شناختي باال
هايطوح فعاليت

ي مدرسه مناسب
ي و فرهنگي منا
فراغت خود را د

باون و هرون،.
اي كهنتيجه د.

فره اثرات زيابي
دريافتند مردم

  .است بوده ذار
حسوب مي شود
مورد غفلت قرار
نان و تالش در

هايجمله ويژگي
هاي حركعاليت

حضور گروهي ج
مناسب رشد ي

ماعي كمك كند
پيشنها)  شدره

زيست مناسب ش
مت رواني ساكني

كنترل افراد بر
فرهنگيصادي،

،هيجانات شديد
روي ميزان پ  بر

فت كه وجود س
ونداليستي همبس

هاي همسخشونت

دوستانه ري نوع
نشان دادند كه ]

وده، كيفيت زيبا
تري داشته، سط

هايجهت ويژگي
ماعيصادي، اجت

دني كه اوقات ف
.دهند بروز مي

دار وجود داردي
ارز نيزدر، ]11[
م عموم براي ت

ثيرگذأت آن ظت
 سني جوان مح
زهايي كه اگر م
هاي متنوع جوانا

كنند؛ از جپيدا
براي انجام فع ي

ي ميسر است، ح
بال دارد، زمينه
نوع رواني اجتم

ها اشارقاله بدان
هاي زس محيط

وتقويت سالم ي


