
پدیده وندالیسـم یکی از انواع آسیب های اجتماعی 
اسـت که ساالنه ، هزینه های گزافی را بر شهرداری ها 
تحمیـل می کند. کارشناسـان معتقدند کـه رفتارهای 
وندالیسـتی، عوامـل مختلفی دارند اما افزایش سـطح 
آگاهی، تحصیالت و فرهنگ اجتماعی می تواند تاثیر 
بسزایی در کاهش آن داشته باشد. این نابهنجاری ها در 
قالب های مختلفی مانند سـرقت، اعتیاد، فرار از خانه، 
فحشـا و ... در جامعه ظهـور پیدا می کنند، که یکی از 
این نابهنجاری ها گرایش جوانان به تخریب می باشـد 
که تخریب در نوع خود می تواند شامل تخریب اموال 
عمومی، فضای سبز، جاده ها، دیوارها و... باشد. چنین 
فردی را در اصطالح جامعه شناسان وندال می گویند و 
گرایش به این گونه تخریب ها وندالیسم نامیده می شود.

رفتارهای  بــه  گرایش  عوامــل 
وندالیسمی

عوامـل مختلفـی وجـود دارد که افراد را به سـمت 
رفتارهـای وندالیسـتی سـوق می دهد. کلینـارد و میر 
معتقدند عضویت در گروه  همسـاالن، یکی از عوامل 
اصلی اعمال رفتارهای وندالیستی است. به نظر این دو 
جرم شناس، زمانی که یک نوجوان یا جوان در گروهی 
از همسـاالن خود عضو می شـود که اعضای آن گروه 
به رفتارهای وندالیسـتی دست می زنند، احتمال بسیار 
زیـادی وجـود دارد که این نوجوان تازه عضو شـده، از 

رفتار سایر اعضای گروه تبعیت کند.
وجود مشـکالت اقتصادی و احساس محرومیت و 
ناکامی در افراد هم می تواند آنان را به سمت رفتارهای 
وندالیسـتی سـوق دهد. تحقیقات نشـان می دهد که 
وندال ها اغلب پسـر، نوجوان و جـوان، مجرد و از نظر 
مالی و تحصیلی ناکام هستند. در نتیجه این افراد که 
تصور می کنند جامعه عامل مشـکالت آنان است و با 
تخریب اموال عمومی، به نوعی از جامعه انتقام گرفته 

و خود را آرام می کنند.
همچنین وجود مشـکالت خانوادگی، عدم کنترل 
توسـط سـازمان های مسـوول،  مناسـب  اجتماعـی 
از خودبیگانگـی اعضـای جامعـه، وجـود شـخصیت 
ضد اجتماعـی در افراد و مشـکالت روان شـناختی در 
وندال ها، از جمله عوامل دیگری هستند که کارشناسان 
در تحلیل های خود از چرایی رفتارهای وندالیستی، به 

آن اشاره داشته اند.

جلوه های مختلف وندالیسم شهری
وندالیسم مال اندوز: صدمه های وارده در این نوع، برای  �

کسب پول و اموال است شخص وندال در این حالت تنها در 
اندیشـه مال خود کردن اموال عمومی اسـت مانند: کندن و 

برداشتن عالیم راهنمایی، آرم اتومبیل ها، تلفن عمومی و ...
وندالیسم تاکتیكی: این نوع وندالیسم بیشتر از حصول  �

دارایی، در پی به دسـت آوردن مقصود خاص است. خسارت 
وارده لزومـا بیانگـر خصومت نیسـت و اغلب هـدف تخریب، 
دلخواه و آزاد انتخاب می شود، مانند برخی از اعمالی که برای 
جلـب توجـه مردم انجـام می گردد؛ بـه طور مثـال ولگردها و 
بی خانمان ها برای به دست آوردن جای خواب و غذا اقدام به 

شكستن شیشه ها می کنند.
وندالیسم انتقام جو: تخریب اموال به قصد انتقام از انواع  �

مهم و شدید وندالیسم به حساب می آید. در این جا، فرد وندال 
درصدد تخریب واقعی و کامل آن وسیله است چرا که فقط با 

همین کار است که آرام می گیرد.
یـک  � وندالیسـم،  نـوع  ایـن  در  تفریحـی:  وندالیسـم 

قانون شكنی محض وجود دارد. فرد وندال رفتار تخریب گرایانه 
خـود را صرفـا بـرای تخلیه هیجانـی انجام می دهـد. به طور 

مثال: هدف قرار دادن چراغ پارک یا تیر چراغ برق کوچه ها.
وندالیسـم خصومـت: مثال هایـی از این نوع وندالیسـم  �

خشن و وحشیانه عبارتند از: خط کشیدن روی بدنه اتومبیل، 
بیرون کشـیدن گل های پارک، آزار دادن حیوانات و جانوران 
تفریحگاه هـای عمومـی، پنچر کردن السـتیک اتومبیل ها، 
قرار دادن موانع بزرگ روی خطوط راه آهن و پرتاب سنگ به 

شیشه های قطار.

راهکارهای کاهش رفتار وندالیسمی
بـه منظـور کاهـش رفتارهای وندالیسـتی، راهکارهـای زیر 
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