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 . مقدمه1

 یکادیهر  یار  متقایال  تأثرر  محرط   اهسان کش یا رهد این یر ههر محرط ر اهگناسان

 دساتخو   را ااود  زهدگی محرط تواهر، می ما کش اهدازآ همان یش دیهر، یران یش یش دارهد 

 تاأثرر  تحت را ما رفتارها    ا ساسات   افکار تواهند می هرز محرطی عوامل کنر،، تغررر

 دهند  قرار اود

 محرط یک یش  ر د یا کش یاشد امدآ هر  یارها   یارها تاکنون فرد  هر یرا  شاید

 هراز  ان تبع یش   امدآ سراغ  یش ااص ا ساسات یا افکار از جریاهی هااوداگاآ جدید،

 شارر  یاک   ارد ا ل یاار  یارا   فارد    قتای  مال ا  یاشاد   کردآ اقدام ااص رفتار  یش

 هاا  مغازآ عمومی،   هقلرش  سایل عمومی، اماکن یا دیوار   در یش گذرا ههاهی یا شود، می

 دهباال  یاش    گررد می شکل  ذهن در ااص یرداشتی ا  ساکنان   شرر ان   دریارآ     

   مادهرت  مظاهر از یکی امر زآ دلرل همرن یش شود  می ایجاد ا  در ا   ی آ ا ساس ان،

 اماوال  از مراقبات    ظااهر   سارما    فظ شرر هدان، رفتار    فکر  یلوغ ها  هگاهش

   است  شرر عمومی

   رگارفتش ه  هقال   مال    الکتر هرکی شرر از سخن ها سال این در اگرچش متأسفاهش

   افزای  یش موازات کگور امر ز  شررها  شود، می مطرح شرر هد  فرهنگ   سریع

 فرهنهای،  هاا   اسارب  مگاک ت    اهوا  یا ها، ان کالبد  فضاها    جم رت گستر 

   محارط  سا مت  از لحاا    را هاا  ان کاش  ر  هستند ر یش اقتصاد    سراسی اجتماعی،

 یاش  توجاش  این شارایط،  در .کند می تردید فکر    ت ام تی مالی، جاهی، امنرت ا ساس

   کاردن مگاک ت   یرطارف  یش توجش   شرر  ها  محرط در شرر هدان اساسی هرازها 

 مساائلی  تارین  مرا،  از امنرات،  افزای    ها هایرنجار  کاه  منظور یش شرر  م ض ت

 است  یودآ شرر  طرا ان   ریزان یرهامش مدیران   در کاهون توجش  کش هموارآ است

 تاوان  می شرر  فضاها    ها کوچش   ها ارایان در ی ضاا کش هایی هاهنجار  از یکی

 مواقاع  یراای  در است  « هدالرس،» یا عمومی اموال تخریب هاهسند رفتار یود، ان شاهد

 ان زشاتی  کاش  اسات  شادآ  یاعث عموم اهظار در رفتارها گوهش این اهجام   مگاهدآ ت دد

  قتای  مال ا  هندارهد  می اهتظار قایل   طبر ی تا د د  را ان تی  تااهجاکش هگود   س
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 یارا   دراتای    شاااش  کاش  هنهاامی  یاا  کوید می عمومی تلفن ر   مگت یا فرد  کش

   شود  می شکستش هارک در ات    تررش

   جام اش  در  هدالرسا،    مسئلش یافتن   اهمرت دهندآ هگان هرز شدآ اهجام مطال ات

 عماومی  در فضاها   هدالرس، از هاشی ها  زیان   اسارات یا جود است  ایران شرر 

مگاهدات  یراساس .هرست دسترس در زمرنش این در کافی اط عات   امار کگور، شرر 

 مگاک تی    مسائل چنرن یا هرز شرر شرراز عمومی فضاها  گرفتش، ها  اهجام یررسی   

 ان یررسای    موضاو   ایان  یاش  ضر رت   اهمرت توجش کش این هگاههر هستند ر  ر یش

 شامار  یاش  جارائ،  اهاوا   ارتکاا   یارا   مناسابی  محارط  شرر ، فضاها  است  چراکش

 در کش است اهحرافاتی   ها یزهکار  از دستش   ان زمرآ در  هدالرس، یرن دراین .ر هد می

 شااهد  تاوان  ر زآ مای  یزرگ، هماش  شررها    همش در .است یافتش ظرور   همود جام ش

 عماداا یاش   کش یود هایی  هدال ضداجتماعی   غررمسئوالهش رفتارها    ت مد   یراههر 

را از  مسائلش  ایان   لای  است  همهان یش اهد کش مت لق اموالی کمر یستش  هایود    تخریب

 عماومی    یودجاش  یار  هنهفتای  ی ضاا اسارت ه،  هدالرس، کش داهست مر، ان ر  یاید

 را ها اهسان   ر زمرآ  تی   اجتماعی زهدگی مواقع در یرای ه،   سازد  ارد می کگور

 از  ااکی  مختلا   منااطق    کگورها از شدآ ارائش اط عات   امار کند  می اات ل دچار

مریاو    ها  هزینش   اسارات   مختل  ها  یخ  در تنو   هدالرس،   شدت  س ت  

 .یش ان است

 

 تاریخی آن ی تعریف وندالیسم و پیشینه.2

از اقوام ژرمن اسا      هدال هام قومیاست  گرفتش شدآ  « هدال»   هدالرس، از  اژآ 

ا در      ها   اقع در مران د  ر دااهش کش در قرن هنج، مر د ، در سرزمرن است یودآ

اوهخاوار       تمدن   در  قرقات جنهجاو   ییکردهد  اهان مردماهی   یستول زهدگی می

کردهاد   هار جاا     اف ااود تجاا ز مای   ها  اطر دف ات، یش سرزمرن ر ، یودهد کش یش یی

هاا    هاا، زمارن   ها   ر ساتا  زدن ایاد  رفتند، یش تاراج   تخریب عمد  اموال   ات  می

افریقاا، مادتی      ها هر  از  ر د یش قارآ هردااتند   هدال ها  مردم می کگا رز    ااهش
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فتاش از هاام   شاود هاام اهادلس در اساپاهرا یرگر     جنو  اسپاهرا اسکان یافتند  گفتاش مای  در 

هاا  گال    زمااهی، سارزمرن     ها در یک د رآ ها( است   هدال  هدلوسرا )سرزمرن  هدال

اود داشتند   در این زمان یاش کگاور ر م      امر ز(   اسپاهرا را تحت سرطرآ   )فراهسش

 سر ی شامل کارتااژ تاا مدیتراهاش را تحات هفاوذ         ردهد   در چند سال،  وزآک ملش 

مار د  تحات فرمااهر ایی شااآ      144هاا در ساال    از اهجا کاش  هادال   هد  قرار داداود 

م نی یاا    هدالرس، ه،   گایسریک، شرر ر م را  یران کردهد، هنهام اهق   فراهسش،  اژآ

ایان      یراههراهش   ها  ار هایی شد  ر  رش ،  ارد زیان فراهسش   دیهر زیان« یراههر »

   منظاور تخریاب اماوال    ا  را کش یش زهکاراهشرفتارها  ی   قوم سبب شدآ است کش همش

گررد   هرز تخریب   هایود  اثار هنار    دشامنی    صورت می    مت لقات عمومی ءاشرا

  (4934، علرزادآ) دیش  هدالرس، ت برر کننرا یا عل،   صن ت   اثار تمدن 

مفراوم  هدالرسا، در مبا اث اهحرافاات          یاارآ شادآ در  شئا در اغلب ت اری  ارا

رفتار م طوف یش تخریاب     منزلش هظران از ان یش ها  اجتماعی، محققرن   صا ب اسرب

طاور عماوم لغات     یاش  اهاد   تأسرسات   مت لقات عمومی هاام یاردآ       ارایکار  اموال

 است:یش شرح زیر  کشها  گوهاگوهی ت ری  شدآ است   هدالرس، در قالب

 هاا،  ان در اصالی  هادف  کش شود می گفتش هایی یزهکار  از دستش ان یش  :1وندالیسم

 کسااهی  هاا   هادال   اسات  عماومی  اماوال    اوداواستش   اگاهاهش عمد     یراههر 

 اسات،  ماردم    هماش  یش مت لق   کاریرد    زیبا یرایر هر اهچش در دالیلی، یش کش هستند

   هرگارنش   جود یا  دارهد گرایاهش تخریب   هامسئوالهش رفتارها  یش ت مد  گرای  هوعی

 یاا  یرمارگوهش تناز  یش شنااتی، جام ش   شنااتی ر ان کاریرد در«  هدالرس،»   کرن،  اژآ

 اماوال  تخریاب  یاش  فرد هر گاآ یداهر، است مر،  شود می گفتش تمدن امر زین ها  هگاهش

  شود یش ان  هدالرس، گفتش همی کند، اقدام ا  شخصی

 

 ایران در وندالیسم شایع . علل3

 یررسای  مختلا   هاا   جنباش  از  هدالرس،، یا عمومی اموال تخریب   هدیدآ امر زآ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Vandalism 
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 را هدیادآ  این شناسان جام ش اهد، هردااتش ان تریرتی   ر اهی علل یش ر اهگناسان شود  می

 یاشاد،  طبقااتی  شاکاف  از هاشای  تواهد می کش کنند می ت ری  اجتماعی هاهنجار  هوعی

 جام اش  یار  هدیادآ  ایان  کش هستند هایی هزینش یرا رد درصدد اقتصاد  علوم سانکارشنا

 کاردن  جاایهزین    طرا ای  فکر در شرر  ریزان یرهامش   مدیران یاالارآ   کند می  ارد

  ساایل  ایان  ها،    دهد کاه  را  هدالرستی رفتارها  ها  اههرزآ ه، تا هستند  سایلی

 یاشد  داشتش یرگتر  استحکام   مقا مت رفتارها قبرل این یرایر در

 اکتساایی    ریگاش  غالبااا   هدالرس، دهد، می هگان تریرتی   شناسی ر ان ها  یررسی

 هاو   ایان  اصالی  مترماان  جواهاان،    هوجواهان  شود می هاشی محرطی شرایط از   دارد

 تسارر ت  دراماد،  ساط   هظرر شررها اجتماعی  ض رت   هستند ارایکاراهش رفتارها 

  کند تگدیدمی را ان  قو       مراجرهگرنی طبقاتی، ها  محر مرت م رگتی،   رفاهی

 یاشاد  مای  اجتماعی   فرهنهی عوامل از تنردآ ه، یش ا  مجموعش  هدالرس،  قو  علل

 ر  ای  هرجاهاات  هگادن  تخلرش   فراغت ا قات هرهگدن یرکار    م ضل جام ش در کش

 هظرار  اموزشای    فرهنهای  مراکاز    هاا  رسااهش  هقا    هاسات  ان تارین   مرا،  هوجواهان،

یسارار    هدالرسا،  یر ز از   جلوگرر  جواهان هذیر  در جام ش      مدارس ها   داهگهاآ

 اهاد  شدآ کار یش دست ها رساهش کش جا هر دهد، می هگان جام ش فرهنهی شرایط  مؤثر است

  اصل مطلویی هتایج اهد، کردآ عمل   ریز  یرهامش جد  صورت یش ساز  فرهنگ یرا   

 یک  هدالرس،، اجتماعی   فرد  تب ات   هتایج علل     دریارآ رساهی اط    است شدآ

 کااه   یاش  هاا  اگااهی  افزای  داشت اهتظار توان می   شود می محسو  جد  ضر رت

  یرنجامد  وزآ این در ها اسرب   مخاطرات

  هاا  ان از یراای  اهاد،  شدآ شنااتش یگر  جوامع در کش  هدالرس، شایع علل مران از

 زیرهد: شرح یش دارهد هررهگ   جد  هقگی جام ش در کش

 

 مؤثر بر وندالیسم زیستی روانی فردی عوامل .1-3

 هرجاان  یاک  از هراایی  شاکل  در یاشد، هرچش  هدالرس، دلرل :روحی هیجانات .1

 اودهمایی،   جم ی عصران هرااشهر ، عصباهرت، صورت یش کش شود می هاشی ر  ی
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 یش کش ان از یخگی   تخلرش   هدایت   هامطلو  هرجاهات کاه   اهجامد می تخریب یش

 یاش  ر زمارآ  زهادگی  هام یماات    فگاارها    اجتماعی   فرد  موق رت   سن اقتضا 

 رفتار این در اقع  است  کومتی هرادها    ها د لت مر،  ظای  از یکی اید، می  جود

 هماراآ  هرجااهی    تخلرش یا   اهدهرا ردآ دست یش کش است چرز  یش افراد اعتراض اظرار

 یاا  ااودازار   جاا  یاش  افاراد  کاش  اسات  ایان  اعماال  ایان   سن گفت توانمی  است

 فارد  یارن  هاا  درگرار   کاش  شودمی سبب این   هردازهدمی شیءازار  یش دگرازار ،

  یاید کاه 

   اسات  جد  اسربی  وزآ، این در هرز د ستان گر آ در اودهمایی :خودنمایی. 2

 ر کا   کاردن  هاارآ  یاش  اتویاوس  یار  ساوار  محصا ن  از ا  عادآ  کش اید می هر  یسرار

 تاا  شاکنند  مای  را سرهناآ   جدارآ ها  شرگش اتویوس ایستهاآ در یا هردازهد می ها صندلی

  کنند اودهمایی توجش   جلب   یکگند همساالن رخ یش را اود جسارت   یاز  قدرت

   فارد   هاا   هاکاامی  اجتمااعی      اااهوادگی    سارکوفتش  ها  عقدآ اهرژ  شدن رها

 یاش  البتاش    کارد  یررسای   اوزآ  این توان در می را هرز فرهنهی ها  محر مرت   جم ی

 هرااز  جام ش طبقات   مردم ها  تودآ اجتماعی زهدگی مختل  ای اد در هظر دقت   یحث

  دارد

 

 وندالیسم مؤثر بر خانوادگی عوامل .2-3

   عمال  شادت    تنبراش  :افراطيی  سختگیری و ازحدبیش عمل شدت و تنبیه. 1

 یاعاث  شود، می اعمال فرزهدان در اصوص  الدین سو  از کش افراطی ها  گرر  سخت

 شود گرفتش هادیدآ ها ان اساسی هرازها  شوهد   طرد اود  الدین از جواهان، کش شود می

 یاعاث  از ااهوادآ، فرزهد یا طردشدن جوان  هگود توجش ها ان عواط    ا ساسات یش  

 هایرنجاار  هاا   گر آ   دیهران طرف از محبت کمترین یا هزینش کمترین کش ا  یا شود می

  شود جذ 

   مرار  :ازانيدازه بیش محافظت و مراقبت و محبت و مهر ابراز در رویزیاده. 2

 طبر ای  رشادهرافتهی  یاش  شاود،  می اعمال مادران سو  از م موالا کش ازاهدازآ یر  محبت
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 هداشاتش یاشاند     شخصای  هفاس  یاش  اعتمااد  ها شود ان می یاعث   شود می فرزهدان منجر

 هاا  ایان گوهاش اااهوادآ    در کاودک  کاش  ایان  یش توجش یا  شوهد  متوسل هروستش یش  الدین

یایاد    همای  ااود  در زهادگی  مگک ت یا مقایلش توان چگد، همی را محد دیتی گوهش هرچ

 یاا  شکسات شاود   دچار قبرل، ازاین مسائلی یا کنکور در یا جام ش در فرزهد اگر درهترجش

 اهاوا   دچاار  اااهوادآ عمال هکناد   یاش هترجاش هرساد،       مرال  مطاایق  یایاد  کاش  ان طور

 شاد  یاش همارن دلرال یایاد هماراآ یاا        اواهد   اجتماعی ر اهی   ر  ی ها  هارا تی

اماوز    فرزهادان  هرز یاش  را هفس یش اعتماد ایستادن   اود ها  ر   محبت، مرر رز   

  داد

 متناسب یاید  الدین اهتظارات :فرزندان از جا نابه انتظارات و نامعقول توقعات. 3

 هوجواهاان  از   هاام قولی  از د یر  توق ات  الدین اگر یاشد  فرزهداهتان ها  تواهایی یا

 مختلا   هاا   زمرناش  در رشاد  هظر از ها ان فرزهدان کش شود می یاعث یاشند، داشتش اود

  گررهد قرار هامطلویی در سط  هفس عزت هرز   ها   دیهر زمرنش تحصرلی

 هرگارفت    الزمش همچنان کش اهضبا    هظ، :افراطی و نامعقول انضباط و نظم. 4

  اد  از کاش  هنهاامی  منتراا  همرن  کا، را دارد   هرز ااهوادآ هر یرا  است ا  جام ش هر

 ت االی    رشاد  مااهع    ا رد اواهاد  یاار  یاش  زیاهبار  اثار شود، می اارج اود مت ادل

 یاش  شاود،  مای  تحمرل فرزهدان یش  الدین سو  از گاهی کش اگکی اهضبا   شد اواهد

 را اااهوادآ  کااهون  منجر شادآ،  کودک یرا  غرراصولی ها  هاکامی   ها محر مرت ایجاد

 از کناد    می سلب را فرزهدان امنرت ترس،   تردید فضا   کند می گسرختش ازه،   سرد

 در مقایال،  در البتاش   ا رد مای   جاود  یاش  اهاان  یارا   هایرنجار   ض رت عاطفی لحا 

 در را اود فرزهدانِ    الدین، هرست  اک، اهضباطی   هظ، گوهش هرچ هرزکش هایی ااهوادآ

 هراز   الت این در اید   می  جود یش هایی هایرنجار  کنند، می رها قرد یند  یی   ازاد 

یاش   دهاد  مای  اجاازآ  ااود  اواهد یافت کاش یاش   سر اررآ   اودمدار شخصرتی شخص،

  ازار یرساهد ها کند   یش ان ت رض دیهران

 یااد  کناد،  زهادگی  هراصاومت  محرط در اگر کودک کش گفت توان می کلی طور یش

 کناد کاش مادام  اس     محرطای زهادگی   در کاودک    اگار  کناد  جویی سترزآ کش گررد می
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محرطای   کاودک در  اگار  کناد   گنااآ  ا سااس  کش اموزد می شود،در ا  ایجاد  شرمندگی

 محرط در اگر یاشد  صبور گررد می یاد یردیار  در ان  جود داشتش یاشد، زهدگی کند کش

 محرطای زهادگی کناد کاش     در اگار  اموزد  را می هفس اعتمادیش کند، زهدگی امرد ارکنندآ

 را عادالت  کناد،  زهدگی منصفاهش محرطی در اگر گررد  می را یاد  قدرداهی تحسرن شود،

 کش گرفت هترجش توان می هس شود  می یاایمان کند، زهدگی امن محرط در اگر اموزد   می

 رفتاار   عوامال  از دیهار،  هایرنجاار  رفتارهاا    همش ماهند ،«اموال تخریب»  هدالرس،،

 هماراآ  ااهوادگی محرط در کودک اگر مخصوصاا گررد  می سرچگمش ااهوادآ زا  اسرب

   جاویی  سترزآ گفت توان   می کند جویی سترزآ کش گررد می یاد کند، زهدگی اگوهت یا

 (4934، )علرزادآ شود می امواتش ااهوادآ محرط در ایتدا  هدالرس،

 

 موثر بر وندالیسم اجتماعی عوامل .3-3

 هاا   محاد دآ  در تنراا    هدارهد ت لق ااصی   طبقش یش ها  هدال :طبقات تضاد .1

 در را ااود  هاهنجاار  اعماال  ارایکار یک  هردازهدهمی ارایکار  یش شررها از مگخص

 تاوان  مای   اال،  ایان  یا  شود همی قائل محد دیتی   گذارد می همای  یش شرر جا  همش

 یاش  شارر ،  مگاخص    محد دآ یک در مراجرهگرنی   ها فرهنگ اردآ  جود کرد ادعا

 مختلا   طبقاات   قرقات  در  کناد  می کمک قسمت ان در  هدالرس،   ها  هدال افزای 

 محساو    هدالرسا،    عمدآ طبقات، ااستهاآ مران   فاصلش فا   افزای    اجتماعی

 هنراان  ها  تفا ت شود، می طبقاتی اات ف   تضاد دچار جام ش یک کش هنهامی  شود می

 شائون  ااات ف    فارد   ههار   اااهوادگی    تریرت هظرر زهدگی در هی ها  الیش در

 ملماوس  ها   وزآ یش   یاید می تجلی کاریرد    اشکار ظاهر  در عقردتی،   اا قی

 اصاومت    عادالتی  یی هوعی طبقاتی اات ف  شود می کگردآ اجتماعی رفتار   زهدگی

 تقسار،  هظرار  مفااهرمی   تایاد  یرهمی را شرر هد  ها  یرتر  کش کند می القا جام ش در را

 در تفااا ت از یاازرگ، در شااررها  هگاارنی  اشاارش  جااود هااایرن     یاااال یااش شاارر

 منب ای    کناد   می  کایت اجتماعی زهدگی رفاهی تسرر ت   شرر هد  ها  مند  یررآ

 هاا   سازآ  التی، چنرن در  شود می طبقاتی عصراههر    اصماهش رفتارها  تولرد یرا 
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 یارا   کاش   ساایلی  یاا  دارهاد  ااتصاص مرفش طبقات سکوهت یش کش مناطقی در موجود

 م ارض  در هر  از یر  شوهد، می هصب ها قسمت این در یرگتر شرر  تسرر ت   ارائش

  شود می تر هررهگ طبقاتی تضادها    ها عقدآ هق    گررد می قرار تخریب

   تااریخی  اا قای،  فنای،  کارکردها  از جام ش، تریرتی هظام  :اجتماعی تربیت. 2

 تارین  یازرگ  راساتی  یاش  هظاام  ایان  ضا    شود  می  اصل   گررد می هگأت ان قاهوهی

 کناد  می مخد   را ان   ایندآ    ال   چررآ کش شود می محسو  جام ش یک هارسایی

 هاا   تمادن  کاش  هکتش این یش توجش  افکند می مخاطرآ یش را ان اعضا  اجتماعی  رات  

 شاررها     هساتند  امار ز   مادرن  زهادگی  متغرار  ماهرات  تجلی یرا  یستر  شرر 

 هاا   اماوز   هاا   ضار رت  اهاد،  هایود  یش محکوم ههررد، یاد   هدهد یاد کش ا  جام ش

 مناافع    اماوال  داهستن ارز  یی  کند می اشکار را اجتماعی ت لر، کارکردها    محرطی

 فرایناد  هاا   ضا    فارد     هاهختهی در کش است  وزآ این اسرب ترین مر، عمومی،

ریگاش   محارط    دریارآ رساهی اط     اموز  فقدان   عمل   مر لش در شدن اجتماعی

  دارد

 

 مؤثر بر وندالیسم اقتصادی عوامل .3-4

   دارهاد  کااریرد  هرز امر ز تا کش مالرات ک سرک ها  هظریش: خدمات و مالیات. 1

 ایجاد یر شوهد، می محسو  شرر هدان یش ر ز یش   مطلو  ادمات ارائش   هایش   اساس

 در کنناد   می تاکرد ادمات   ارائش   مالرات ااذ مران ذهنی   ملموس توازن هوعی یک

 راهکاار  یاک    یاشاد  داشتش  جود م نادار    رایطش یاید شااصش، د  این مران  قرقت

   ارائاش  یارا   غررمساتقر،،    مساتقر،  طاور  یاش  شارر هدان  مالراات  کش است این اساسی

 هزیناش  اادمات    ارائاش  یارا   مالراات  از غرر هولی ان، یرعکس   شود صرف ادمات

 اادمات  کاش  کنناد  مای  مگااهدآ  عرناش  یش   هذیرهد می شرر هدان  التی، چنرن در  هگود

 صاراهت     فاظ  مقایل در یالطبع   هردازهد می اودشان کش است مالراتی   هترجش شرر 

 ا سااس  ااود  د   یار  چنادان  د  مسائولرتی  اادمات  ایان    کنندآ ارائش ها  سازآ از

    کنند می
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  جاود  مفصلی قواهرن عمومی، اموال تخریب   دریارآ :قانون اعمال در ضعف. 2

 هظر در  بس مجازات سال 41 تا  هدالرس، اهوا  یرا  یرای قاهوههذار ملال، یرا  دارد 

 صاورت  یاش    مااهع    جاامع  ا  گوهاش  یاش  قاواهرن  این کش اینجاست مگکل  است گرفتش

 (4931ریز ، یرهامش   مطال ات مرکز  )شود همی اعمال گستردآ

 کش ها ان از یرای اهد، شدآ شنااتش یگر  جوامع در کش  هدالرس، شایع علل مران از

دارهد عبارتند از: تضاد طبقاتی، تریرات اجتمااعی،    هررهگ جد    هقگی ما   جام ش در

هرجاهات ر  ی )عصاباهرت، هرااشاهر ، عصاران جم ای   اودهماایی(، ضا   در       

 شدآ  هبود تناسب یرن مالرات ااذشدآ   ادمات ارائش اعمال قاهون    جود ذهنرت

 

 وندالیسم انواع  1
 کرد: مگاهدآ صورت د  توان یش  هدالرس، را می کلی طور یش

 گر های  هرز غالباا   شود می مگخصی دیدآ هدف   یرهامش ان در کش  هدالرسمی 

 شود  می اهجام

 شاکل   یاش  غالبااا    شاود  همی مگخصی دیدآ هدف   یرهامش ان در کش  هدالرسمی

    گررد می صورت فرد 

 

 وندالیستی رفتار های . ویژگی5

 را رفتاار   داهسات  یایاد  عمومی اسات،  اموال تخریب مفروم یش  هدالرس، چش اگر

  هدالرس، توان می

 هراز  را زیار  هاا    ی گای  اگاوهت   تخریاب،   ها  جنبش داشتن ضمن کش داهست

  :یاشند داشتش

 یاش  مت لاق  هاش  اسات،  دیهاران  یاش  مت لاق  کش چرزهایی صورت گررد یش صدمش 

   گر  تخریب شخص

 عمومی  اموال یش صدمش 

 اسارت زهندآ یاشد  عردآ مسئولرت اسارات  اردآ    جبران ان یش   
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 وندال افراد های .ویژگی6
دهناد  ان اسات کاش     هاا  هرگارن، هگاان    امدآ ضمن  مایت از یافتش دست هتایج یش

هاا  فارد ، شخصارتی، اااهوادگی،      یک ترپ  یا گر آ یزهکار  اجد  ی گای  ها   هدال

ساازد    ها را از افراد غرر هدال متمایز می اعتقاد    رفتار  مختص یش اود هستند کش ان

جویی، ایراز اگ،   تنفر، هارضاایتی در اثار    ها  تحت مطال ش، عواملی هظرر اهتقام  هدال

 19)اودهماایی   ااودایراز    اوداثبااتی    درصاد(،   19اجحاف   ا ساس هاکاامی ) 

درصاد(     41موجاود در جام اش )   هظا،  یاا  درصد(، مبارزآ 41تفری    یاز  ) درصد(،

هاا  رفتاار     ترین اههرازآ  درصد( را عمدآ 8کسب  رلرت   قدرت   اعتبار در گر آ )

 (4931ترران،  شرردار  زیباساز سازمان ) اهد  اود ذکر کردآ

 

 پیشگیری از وندالیسم. راهکارهای 7

یا افراد هاهنجار یاا اگاوهت رفتاار    هبایستی  ما» گوید: می ،فرلسوف یوهاهی ،سقرا 

زیارا    ها یراموزی، کش یش چش ترترب از ارتکا  یزآ ااوددار  کنناد   یلکش یاید یش ان  کنر،

شامار  از افاراد  کاش از یاداقبالی        هاداهی   جرل است   ت اداد یای   ثمرآ هاهنجار ،

 شارردار   زیباسااز  ساازمان  ) «شاوهد  هتواستش اهد م رفتی کسب کنند، مرتکب ان مای 

  (4931ترران، 

ا  هراز دارد کاش اغلاب یاا کاراماد  کارکردهاا        مقایلش یا  هدالرس، یش تدایرر  ی آ

هذیر  اجتماعی، تبلرا         افزای  مگارکت   مسئولرتاست  شرر  در ارتبا    جام ش

کردن فرهنگ شرر هد ، اموز    همای  ر ایط  ها، در هی طریق رساهشرساهی از  اط  

شدآ  ت داد  از راهکارها  ازمودآ ،ریز  مدیریتی ها  شرر    یرهامش  د ستاهش در محرط

  یرا  کاه   هدالرس، هستند

هرگاهرر  از   ، اع م کرد4331در سال  گرفتش  یا مر ر مطال ات صورت یک محقق

 یر د  دیدگاآ است:   شررها اغلب مبتنی در هدالرس،    هدیدآ

 ها  یر ز  هدالرسا، در محارط فرزیکای     زمرنش یررسی یش کش موق رتی ها  مؤلفش

   شرر توجش دارد
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 فارد  ارزشای  هظاام    شخصارتی  ها   ی گی یررسی یش کش اههرزشی ها  مؤلفش 
    هردازد می

یاایی   طرا ای   مکاان  یش همرن ااطر است کش یرا  مقایلش یا  هدالرس،، ه، یاید یش 
 سایل   امکاهات شرر  توجش داشت   ه، یش اموز  شارر هدان   اهدیگاردن تادایرر    

یر این،  ها مبادرت  رزید  ع  آ اص ح رفتارها  ضداجتماعی  هدال یرا  ،شنااتی ر ان
یلکاش یاا توجاش یاش       اهاد  شناسان هرز فقط یش شناسایی   ت ری   هدالرس، هپردااتش جام ش
    اهد دآکرین موضو ، راهکارهایی را مطرح اهمرت ا

یرگتر یاش ایجااد یساترها  رفتاار    اجتمااعی         یارآ شناسان شرر  دراین جام ش
ایجاد چنرن یستر  هراز یار  از    یرا ها  تخریبی اشارآ دارهد     اکن    سلب اههرزآ

هاا  اجتمااعی    ها در سااتار هظاام  عدالتی   هایرایر  هر عامل دیهر، یر رفع    ذف یی
   رزهد کرد میأت

ها  شرر  یارا  ر یاار یی یاا هتاایج        عملکرد  مدیریت یش هر  ال، در  رطش
 ت:ها  زیر توصرش شدآ اس اهجام   تحقق ف الرت ، هدالرس،
 رفاع  یارا   راهکار   یرهامش ت ررن   تخریبی اقدام ها  ریگش   ها علت شناات 
 هقا   هادرسات،    مجرماهاش  رفتار هر زیرینایی علل   ها ریگش شناات شک ید ن  ها ان

 دارد  رفتارها ان تغررر یرا  اص  ی   اموزشی ها  ریز  یرهامش در مرمی

 ی آ یش   شرر  مح ت   مناطق تمامی در شرر  زهدگی استاهداردها  یربود  
  محر م مح ت   در مناطق
 تاا  کناد  مای  کماک  شارر ،  مختلا   منااطق  در تب ار   ها  هگاهش یردن ازیرن 
 از سرشار کش جواهان   هوجواهان اصوص یش شرر هدان   در اجحاف   هاکامی ا ساس
 یتواهناد  هاا  ان   یاید کاه  هستند، هرجاهی   تخلرش   امادآ   یاشند می اهرژ    هرجان

 شوهد  مند یررآ هرز اود زهدگی محل در موردهرازشان، امکاهات از

 یایاد  شارر هدان   شارر   مادیریت  ها  ف الرت یش عمومی یا ر   اعتماد ایجاد 
 شارر   مدیریت ها  ف الرت   اقدامات جریان در م تبر، منایع طریق از   مستمر طور یش
 در تردید   شک گوهش هرچ جا  تا گررهد قرار      فرهنهی عمراهی   ها  هزینش قبرل، از

  هماهد یاقی اهان ذهن
 هاا   ف الرات  در مردمای  مگاارکت  جلاب    اههرازآ  ایجااد  یارا   ریز  یرهامش 
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 هراز  شارر   مادیریت    یداهند سرر، را اود شرر ، محرط در شرر هدان اگر  اجتماعی
 مراقبات  در هراز  مردم طب اا کند، فراه، را جواهان،  ی آ یش اهان، مگارکت جلب ها  زمرنش
 یاا ایان   ارتباا   در  داد اواهناد  هگاان  ااود  از تار   ف االهش مگارکت عمومی اموال از

  هدالرسا،  یاا  مقایلاش  راآ است یرترین شدآ مگخص داالی،   مطال ش یک طی موضو ،
 هویات    تاریخ   دریارآ ها ان اگاهی   داه  افزای    مردم مگارکت فرهنهی، مرراث
 منظاور  یش راهی تواهد می شورا یا ران کردن  ساس است  همچنرن اود   منطقش   محلش
  یاشد محل مردم یش  ساسرت اهتقال
 از اساتفادآ  یاا  شررهگرن مختل  ها  گر آ   اقگار یش الزم ها  اموز    ارائش 
   فرهنهسراها      مجامع   ها همای  گر هی، ها  رساهش   اموزشی، درسی ها  کتا 
 شاوهد،  مای  ادارآ هاا  شارردار   از ساو   شرر  مختل  مناطق در کش فرهنگ ها  ااهش

  ظاای      قاو   یاا  ماردم  اشاناکردن    شررهگارنی  ها  اموزآ اهتقال یرا  یرترین راآ
 هاا   سازمان   ها شرردار  کارشناسان   یاتجریش مریران از استفادآ  است شان شرر هد 
 سازد  اشنا شرر  زهدگی ملز مات یا را شرر هدان تواهد می مرتبط،

 تخلراش  یارا   شارر،  مختلا   منااطق  در مناساب    مطلاو   فضاها  ایجاد   
 هاا   زمرن داشتن از هوجواهان شررها، از یرای در متأسفاهش  جواهان   هوجواهان هرجاهی
 در   هاساال،  شاکل  یاش  را اود  هرجان دلرل همرن یش محر مند   رز    تفری  یاز   
  گذارهد می همای  یش شرر سط  در  هدالرستی رفتارها  قالب

 :شود می هرگنراد زیر راهکارها   هدالرستی، رفتارها  کاه  منظوریش همچنرن
هاا   فضااها     در هظر گرفتن استحکام   شکل فرزیکی مناسب در ساات سازآ  4
  شرر 
  ها امکان دسترسی  هدال کاستن ازمنظور  یش ،یایی دقرق   مناسب تجررزات مکان  1
  موضو   هدالرس،   دریارآرساهی    اموز    اط   توس ش  9
هاا    اقدامات الزم یرا  کاه  اهوا  الاودگی   اسای  محرطی از طریق    توس ش1

   محرطی( )اط عات هماد  الودگی یصر (، دیدار  )اغتگا  الودگی محرطی اع، از

 صوتی    هرز الودگی )تاریکی(  الودگی هور اواهایی

  زیباشناسی در ساات اموال   ا داث اماکن مسائلتوجش یش   4

  اماکن عمومیافزای  هظارت   کنترل اجتماعی در   6
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وگرر  از لا ج یارا  هذیر  در یرن تمامی شارر هدان   افزای  ا ساس مسئولرت  7

  رفتارها   هدالرستی دیهران
 

 یریگجهینت. 8

ا  جاز همساویی هرادهاا  اموزشای،      یرا  کااه  رفتارهاا   هدالرساتی، چاارآ    

 ت یا مدیریت شرر  هرس ،تر از همش ااهوادآ ها   مر، فرهنهی، مذهبی، رساهش
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