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 چکیده

ای جرم در بین ساکنین حاشیه نشین و عه حاضر بررسی مقایسهلطاهدف از م

می  با تأکید بر اعتیاد و فروش موادمخدر مرکز نشین شهر کرمانشاه

 ستفاده از روش پیمایش و استفاده از نظریاتبا اپژوهش  این باشد.

به  چارچوب نظری به عنوان لمبرت و بلومرساترلند، ، دورکیم، مرتون

تفسیر از جرم، جامعه پذیری، اعتیاد و فروش  مقایسه متغیرهایی همچون؛

 مواد مخدر سرقت در بین ساکنین حاشیه و مرکز شهر کرمانشاه می پردازد.

با استفاده  آناعتبار  می باشد کهابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته 

آلفای کرونباخ محاسبه با استفاده از روش  آناز اعتبار صوری و پایایی 

از بزه کاران زندان  نفر 8743جامعه آماری تحقیق شامل  گردیده است.

ساکن مناطق حاشیه  4511دیزل آباد کرمانشاه می باشد که از این تعداد، 

 290نفر دیگر ساکن مناطق اصلی شهر می باشند. حجم نمونه  4232نشین و 

ونه کوکران بدست آمده و و نفر است که با استفاده از روش تعیین حجم نم

نمونه ها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و به طور 

دادها جداگانه در هر دو گروه؛ مجرمین حاشیه نشین و مجرمین شهرنشین 

اکثر مناطق حاشیه  کهنتایج پژوهش حاکی از آن است  .گردید گردآوری

و اهای گم و مخروبه باال، بیکاری، وجود فض نشین به علت تراکم جمعیتی

عاملی در جهت تشدید د نمی توانهمچنین نظارت کمتر نسبت به دیگر نقاط، 

)مانند، به دلیل پیامدهای منفی حاشیه ها ،دنباش و افزایش میزان جرم

دزدی، فروش مواد مخدر، اعتیاد، موارد منکراتی، فروش اسلحه، مشاغل 

 .وقوع جرم است و آموزش ، محیطی مناسب برایکاذب و... (که دارد

 ، جامعه پذیری.سرقتفروش مواد مخدر، اعتیاد،  ،حاشیه :واژگان کلیدی



2 
 

 

 و طرح مسئله مقدمه

حاشیه نشین به تمامی افرادی اطالق می شود که در حاشیه شهرها ساکن 

هستند اما جذب نظام اقتصادی و اجتماعی شهر نشده اند و اکثرا دارای 

د. تراکم جمعیت در این مناطق بسیار منازلی غیر سازمان یافته می باشن

باال است و در خانه های كوچك انبوهی از افراد زندگی می کنند و چون 

ساکنان آن بیشتر مهاجران روستایی هستند، که سطح سواد کمی دارند و 

فاقد مهارت های فنی هستند درنتیجه نمی توانند جذب شهر و بازار کار 

ین ساکنان این مناطق فراوان است. در شوند، به همین علت تنگ دستي در ب

چنین محیط هایی با توجه به محدود بودن امکانات نهادها و سازمانهای 

موجود، میزان کنترل اجتماعی کاهش پیدا می کند و در نتیجه بی نظمی و 

اختالفات مختلف و بی توجهی به ظوابط و در نهایت ناهنجاریهای اجتماعی 

ممکن است  دا می کند و در سطحی کلی ترروز به روز توسعه بیشتری پی

  (1391 )توسلی،جامعه را مورد تهدید قرار دهد. امنیت اجتماعی

حاشیه نشینی را در عصر حاضر به عنوان یک معضل امنیتی و تهدید کننده 

آن از جمله آسیب پذیری های نظام سیاسی و حکومتی می دانند و از جمله 

هم دراز مدت اثرات آن بروز می کند خطراتی است که هم در کوتاه مدت و 

و گرچه رفع برخی از آالم انسانی در انتخاب محل سکونت آن هم به طور 

مقطعی کاهش یافته و فرصتی رابرای مسئوالن فراهم می سازد تا اقدامات 

اصولی و کارشناسانه اسکان جمعیتی را پیگیری کنند ولی این فکر توهمی 

نی برای نسل های بعدی خواهد بود چرا بیش نیست و تشکیل بسترهای ناام

که تجربه ثابت کرده روند رو به رشد حاشیه نشینی و رشد قارچ مانند آن 

ابتکار عمل را از دست مسئوالن خارج کرده و چاره ای جز تحمل این روند 

و حتی اقدام در رفع مشکالت و خدمات رسانی نخواهند داشت لذا بعد بررسی 

ئم اجتماعی در شرایط کنونی توجه ویژه ای را اثر حاشیه نشینی بر جرا

 . (1398 )سینجر،می طلبد

هرگاه سخن از مقوله حاشیه نشیني به میان مي آید نباید از این رو 

مرتبط با این مساله را نیز از نگاه و جرایم آسیب هاي اجتماعي 

در ارتباط با جرم تا کنون تحقیقات تیزبینانه خود دور نگه داشت. 

سزار لمبرزو در سال سال در تحقیقات ابتدایی ورت گرفته است. فراوانی ص

تیپ مجرمانه ای « انسان جنایتکار»میالدی در کتاب خود تحت عنوان  1876

ترسیم و اوصاف و خصوصیات غیرعادی که در بزهکاران بود را دسته بندی 

کرد. وی عقیده به مجرم مادرزادی یا بزهکاری بالفطره داشت که به نظر 

این نظریه  د.ین افراد به وسیله نشانه هایی قابل شناسایی بودناو ا

مورد اعتراض و انتقاد شدید جامعه شناسان و جرم شناسان واقع شد و 

افرادی همچون دورکیم، ادوین ساترلند، پارک، مرتن و... نظریات مختلفی 

د. دادنارائه و تحقیقات زیادی در مورد جرم، بزهکاری و محیط انجام 

ه باعث شد نظریات لمبروزو اعتبار خود را از دست دهد، افزایش چیزی ک

بزهکاری در حاشیه های شهر و تفاوت فاحش آن با مرکز شهر بود. گرچه 

حاشیه نشینان آسیب زا و منحرف نیستند، ولی شرایط و موقعیت جغرافیایی 

ایجاب می کند تا برای منحرفین منطقه ای اخالقی و فرهنگی خاصی ایجاد 

و همین موضوع، بهانه ای است تا نظریه سزار لمبروزو که محیط را  شود:

در وقوع جرم بی تاثیر می دانست، از ارزش بیفتاد و همانطور که مارشال 

منشاء عمده بزهکاری و جرم، حاشیه نشینی و مسائل  کلینارد می گوید:

 . (1393 )دوناتال و دیانی،شهری است
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نقطه از شهرکه براساس موقعیت در واقع حاشیه نشینی به عنوان یک 

اقتصادی جدا می شود، بازتابی از خانواده تهیدست و غالبا مهاجری 

هستند که به تعبیر اسکار لوئیس، در نوعی فرهنگ فقر زندگی می کند. 

تحقیقات نشان می دهد افرادی که در حاشیه شهر ها ساکن هستند، بیشتر 

ری زادگاه خود را ترک کرده به علت عوامل رانش زادگاه یعنی فقر و بیکا

و به امید زندگی بهتر، به شهر جذب می شوند ولی به دلیل فقدان تخصص 

صنفی و نبود بنیانهای مالی توانمند و طبقه و فرهنگ اجتماعی متناسب 

 ,sadock)با طبقات و فرهنگ متعارف و الزم شهری در حاشیه واقع می شوند

2013). 

های کشور می باشد که جمعیت آن برابر با کرمانشاه از جمله کالن شهرشهر 

که به دلیل مرکز استان بودن و وجود بیکاری مضاعف نفر می باشد. 857047

در دیگر شهرهای استان و در نتیجه مهاجرت به از شهرهای اطراف یه این 

براساس مطالعات صورت گرفته شهر، جمعیت آن به سرعت رو به افزایش است. 

یت شهری کرمانشاه در سکونت گاه های غیر درصد از جمع 35بیش از 

 (.1391 )لهسایی زاده،رسمی)حاشیه ها( ساکنند

تا از نظر تجربی نقش نوع این اساس در این مطالعه تالش بر این است  بر

سکونت)حاشیه نشینی یا مرکز نشین( در گرایش به جرم با تمرکز بر شهر 

اسی پژوهش حاضر، این کرمانشاه مورد بررسی قرار گیرد. در واقع سوال اس

است که آیا نوع سکونت در حاشیه شهر یا مرکز بودن تاثیری بر گرایش به 

و اینکه آیا در میزان وقوع جرم، سهم حاشیه نشینان بیشتر جرم دارد؟ 

  ؟شهرنشیناست یا ساکنین مناطق 

 

 پیشینه مطالعاتی تحقیق

نقش »سی ( در رساله کارشناسی ارشد خویش به برر1393عبادی نژاد) -

پرداخته است. در این رساله ابتدا به « حاشیه نشینی در بروز ناامنی

بررسی عوامل مؤثر در پیدایش حاشیه نشینی با تکیه بر نظریات شهرنشینی 

پرداخته است که عواملی چون كوچ، پایین بودن سطح مهارت و تحصیالت 

مناسب و كوچندگان، تراکم جمعیت، ساختار نامناسب بازار کار، توزیع نا

تمرکز گرایی در امکانات شهری را از عوامل مرتبط با پدیده حاشیه 

نشینی دانسته است. سپس به تأثیر پدیده حاشیه نشینی در بروز ناامنی 

هایی چوان ناامنی شغلی، اقتصادی، سیاسی و قضایی پرداخته است که در 

لشعاع مجموع حاشیه نشینی امنیت اجتماعی حاشیه شهرها را به شدت تحت ا

 قرار می دهد.

تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و » در تحقیقی به (1394چلبی و مبارکی) -

پرداخته اند. پژوهشگران در این تحقیق مبتنی « بزه در سطوح خرد و کالن

بر یک پژوهش میدانی به این نتیجه رسیده اند که هم در سطح کالن )میزان 

ان ها و نهادهای جامعه( و سرمایه اجتماعی در جامعه، اعتماد به سازم

هم در سطح فرد )میزان اعتماد اجتماعی و تعامل متقابل فرد با 

اطرافیان( بین سرمایه اجتماعی و بزه رابطه منفی و معناداری وجود 

 دارد.

حاشیه نشینی و » ( در مقاله ای با عنوان1393ابراهیم زاده و دیگران) -

 –)بررسي موردی کریم آباد ناهنجاری های شهری و راهکارهای تعدیل آن 
به بررسی ناهنجاری های شهری ناشی از حاشیه نشینی پرداخته « زاهدان(

است. بررسي منطقه کریم آباد زاهدان با هدف شناسایی ناهنجاری های 

% 58شهری و راهکارهایی برای حل آن صورت گرفته است. در این منطقه، 

و جمع  17ای مسکونی جمعیت به مشاغل کاذب روی می آورند. سرانه فض
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% خانواده ها تنها در یک یا 76متر مربع است.  2/27سرانه ی فضای شهری 

ساختمانی  % واحدهای مسکونی فاقد پروانه 80دو اتاق زندگی می کنند 

 -: د شده اند عبارتند ازاست. راهکارهایی که برای حل معضل پیشنها

دیل كوچ روستایی به کاهش و تع -کاهش نرخ رشد جمعیت و کنترل موالید. 

افزایش بودجه های عمرانی شهرهای کوچک جهت جلوگیری از  - .شهرهای بزرگ

به رسمیت شناختن حقوق شهروندی در سرزمین  -كوچ آنان به شهرهای بزرگ. 

 ایجاد اشتغال برای حاشیه نشینان. -حاشیه نشین. 

مسکونی  بررسی مشکالت شهرک ها و مجتمع های»( در پژوهشی به1391)صدیقی -

پرداخته  «جنوب تهران و تأثیر آن بر گرایش به رفتارهای ضداجتماعی

است. این پژوهش با هدف بررسی توصیفی دشواریهاي فرهنگی اجتماعی شهرک 

های جنوب تهران و تأثیر آن بر شیوع رفتارهای ضداجتماعی انجام گرفته 

محقق  است. روش پژوهش پیمایشی و ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه

تن و شیوه ی نمونه گیری تصادفی سیستماتیک  498ساخته است. حجم نمونه 

است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که احساس محرومیت نسبی، ارزیابی 

منفی از مشکالت، تحصیالت پایین، رضایت سیاسی پایین از عوامل مؤثر بر 

 گرایش به رفتارهای ضداجتماعی در بین حاشیه نشینان است. 

بررسی و تحلیل انحراف اجتماعی »( در تحقیقی به1392عادلیان راسی)  -

« بین زنان و دختران در جامعه ی حاشیه نشینی شهرک شهید بهشتی مشهد

پرداخته است. این طرح با هدف تحلیل انحرافات )رابطه جنسی غیرشرعی( 

 –در بین زنان و دختران شهرک شهید بهشتی صورت گرفته است. روش پژوهشی 
تحلیلی مقایسه ای است که دو گروه گواه و آزمایش از خانوارهای ساکن 

تن گروه  90تن گروه آزمایش و  50در شهرک شهید بهشتی با حجم نمونه ای 

گواه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیده است. 

ر، نتایج بدست آمده بیانگر آن است که ضعیف بودن قدرت اقتصادی خانوا

پایین بودن سطح تحصیالت، میزان اعتقادات و باورهای دینی فرد و باال 

بودن بعد خانوار از متغیرهایی هستند که در گروه آزمایش با ارتکاب به 

رفتار انحرافی دیده شده است که در گروه گواه این رابطه دیده نشده 

 .است

 

 نظری تحقیقچارچوب 

جامعه شناختی به نظام تقسیم کار دورکیم معتقد بود که امور اجتماعی و 

مربوط می شود و مسئله اجتماعی زاده وجه دوم نظام تقسیم کار است. وجه 

اول همان تفکیک اجتماعی بود و وجه دوم میزان همبستگی یک عنصر با 

و یا یک عنصر با کل. میزان انسجام و چگونگی و نوع وحدت  عنصری دیگر

هم تداوم بخش حالت طبیعی و عادی موجود در جوامع مکانیک و ارگانیک، 

جامعه است و هم ایجاد کننده آسیبها و انحرافات اجتماعی. با توجه به 

بعد از نظام  تحلیل سیستمی دورکیم، جامعه در سیر طبیعی و سالم خود

تقسیم کار به بهنجاری می رسد. حال ممکن است وضعیتی پیش آید که جامعه 

بند مسائل و مشکالت اجتماعی باقی  نتواند آن سیکل را طی نماید و در

 بماند.

آسیب شناسی جامعه شناختی دورکیم عمدتا دو حالت دارد: گاه ممکن است 

سیستم و نظام اجتماعی دچار مشکل شود، و گاه افراد وگروههای کوچک 

داخل اجتماع درگیر مشکل شوند؛ مثال، فرد یا افرادی به این دلیل نمی 

آورده کنند با مشکل عدم تطابق روبرو هستند توانند انتظار سیستم را بر

_ البته این امر خود ریشه درمسائل اجتماعی دارد_ ممکن است که فرد از 

نظام تقسیم کار اخراج شده باشد و یا به هر دلیل دیگری از نظام تقسیم 
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کار جدا شود، در این حالت همبستگی اش با جامعه کم می شود و این 

اجتماعی خواهد شد. اغلب کارکردگراها معتقدند گسستگی باعث بروز فساد 

که انسان طبیعت شروری دارد، بنابراین در نظام دورکیمی اگر نتوان فرد 

را در اجبار اجتماعی قرار داد و با اجتماع همراه کرد، وی منافع فردی 

خود را بر منافع جمعی تفوق می دهد و لذا جامعه با آسیب و انحراف 

و « فردگرایانه»آسیب ها و انحرافات با گرایشهایروبرو می شود و این 

 .(1395 )تنهایی،نمود پیدا می کند« خودگرایانه»

ازهر عملی که انسان آگاهانه و بنابر اختیار »هربرت بلومر معتقد است: 

و اراده انجام دهد و به عبارتی بتواند آن را به میل انجام داده و در 

می  الفت داشته باشد، جرم تلقیضمن با قوانین یک سازمان اجتماعی مخ

(. دیدگاه تفسیری بر این اعتقاد است که عمل هر 1395 تنهایی،«)گردد.

انسانی بنابر تفسیری است که از موقعیت دارد. پس همیشه فرد مسئول 

اعمال خویش است. دیدگاه های ریشه ای معتقدند که انسان مسئول است، 

ار گیرد به ناگزیر مرتکب خطا ولی چنانچه در فضا و موقعیتی نامطلوب قر

بنابراین ما با دو نوع جرم روبه رو هستیم، یکی آن دسته از  می شود.

جرایمی که انسان از سر آگاهی کامل و با اصرار و لجاج مرتکب می شود. 

تنهایی، «) دسته دیگر جرایمی هستند که انسان در مسیر آن واقع می شود

1395.) 

وجوه مشترک تمام منحرفان آن قدر کفایت » اروینگ گافمن معتقد است : 

نمی کند که بتوان تحلیل خاصی را در مورد همه ی آنها به کار بست؛ 

وجوه تفاوت آنها بسیار بیش از وجوه اشتراکشان است. دلیل این مسئله 

تا حدی به کلیت تفاوت و به اندازه ی گروه هایی که انحراف ها درون آن 

 .(1396 ،گافمن)« ها رخ می دهد برمی گردد. 

خویش را از گروه های « نظام ارجاع»همین که انسان »گافمن معتقد است: 

کوچکی مانند خانواده تغییر داده و به سوی گروه هایی که تخصص نقش 

بیشتری در آنها وجود دارد رو بیاورد، دو نوع از این نقش ها نمایان 

کشیش است که می شوند. یکی از این نقش های فاقد انسجام اخالقی نقش 

مجری آن ملزم به نشان دادن یک زندگی صالحانه و زندگی کردن آن بیش از 

حد معمول است؛ دیگری زندگی مأمور قانون است ک مجری آن باید فهرست 

« نظام ارجاع»روزانه ای از قانون شکنی های محسوس مردم تهیه کند. اگر 

ه به سوی جهان باز هم گسترش یابد و از یک اجتماع محلی چهره به چهر

وسیع تر ساکنان کالن شهرها چرخش کند، آنگاه یک تغییر متناظر در تنوع 

 (.1396 ،گافمن»)نای انواع انحراف ها رخ می دهد.و مع

فرادی را که در این اجتماع یا محیط اجتماعی کوچک دور هم جمع ا»... 

منحرفان اجتماعی و حیات جمعی شان را یک اجتماع »می شوند می توان 

منحرف نامید. آنها سازنده ی یک گونه ی خاص، تنها یک گونه، از 

این ها مردمانی هستند که نفی کنندگان جمعی نظم  ...منحرفان هستند.

شکست های خود را به قالب های انگیزشی جامعه  اجتماعی تلقی می شوند...

آن گونه که تعریف شد، امتناع خود از  ،نسبت می دهند.منحرفان اجتماعی

 (.1396 ،گافمن)«شان را به رخ سایرین می کشند.رش جایگاهپذی

نظریه انگ زنی که رویکرد کنش متقابل هم نامیده شده عمدتًا به » 

، به ویژه عوامل رسمی کنش بین کج رفتار و جامعه هم نواپیامدهای 

کنش متقابل بین » .(1396 ،صدیق سروستانی«)می پردازد ،کنترل اجتماعی

معناهایی است که آنجا  رفتار و هم نوایان تحت فرمانشخص به اصطالح کج 

به کنش ها و واکنش های یکدیگر نسبت می دهند. این معناها همان نمادها 

تفسیرها، تعریف ها یا انگ هایی است که مردم به یک کنش  ،یعنی ژست ها
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اما انگ زدن به (. »1993 بکر،«)ش مهم ترندنسبت می دهند و از خود کن

هم برای او و هم برای انگ زننده  ،وان کج رفتاریک شخص به عن

صرفه نظر از ماهیت  ،همین که شخصی انگ کج رفتار خورد .پیامدهایی دارد

تمایل می یابد که خود را کج رفتار بداند و همین امر باعث  ،کنش او

بعدها » (.1396سروستانی، صدیق «)( خواهد شدلی)کج رفتاریادامۀ کنش قب

ل را کج رفتاری اولی و کنش دوم را کج رفتاری ثانوی ادوین لمرت کنش او

نامید.که کج رفتاری ثانوی باعث پایدار شدن هویت کج رفتاری حرفه ای 

لمرت و بکر معتقدند که منشأ » .(1951لمرت، «)یره ای می شود.یا زنج

ونحوة کنش افراد و گروه هایی که کجرو قلمداد می شوند وتأ ثیرات چنین 

 ....افراد مورد بررسی قرار می گیرد بر رفتار آیندة آنتصور وبرداشتی 

از این دیدگاه انحراف ازطریق فرایندی از کنش بین منحرف بالقوه 

 .(1393، محسنی تبریزی«)وعوامل کنترل اجتماعی به وجود می آید. 

بکر و لمرت معتقدند که تأییدبرچسب انحراف فرد به طور رسمی یا غیر » 

طلوب دیگران با او می شودونه تنها اورا ازشکستن رسمی موجب رفتار نام

هنجار ها باز نمی دارد. بلکه موجب افزایش تمایل اوبه شرکت درگروه 

درفرد تسهیل می نماید. می شود ورشدیک شخصیت منحرف را  های منحرف نیز

 (.1393نقل از محسنی تبریزی،  به صدیق« ) 

ه انحراف اجتماعی ربط رابرت کی مرتن کوشیده است تا بی هنجاری را ب

دهد. او می گوید که فرد در نتیجه فراگرد اجتماعی شدن هدفهای مهم 

فرهنگی و نیز راههای دست یابی به این هدف ها را که از نظر فرهنگی 

هرگاه راه های مقبول دستیابی به این  .مورد قبول باشند فرا می گیرد

های دیگری را در پیش هدفها برای فرد فراهم نباشد و او ناچار شود راه 

 رفتاری ممکن است از فرد سر زند که به انحراف اجتماعی بینجامد. .گیرد

مرتون چهار نوع رفتار انحراف آمیز را که ممکن است در این رهگذر پدید 

ستی، واپس ، مناسک پره است. اینها عبارتند از: نوآوریآیند برشمرد

  .، شورشزنی

دم هدفهای فرهنگی را بپذیرند ولی زمانی پیش می آید که مر ؛نوآوری

وسایل اجتماعًا پذیرفته شده برای دستیابی به این هدفها را نپذیرفته 

زمانی رخ می دهد که شخص وسایلی را که یک فرهنگی  ؛مناسک پرستی باشند.

برای دستیابی به هدفها ارائه می دهد می پذیرد ولی خود آن هدفها را 

می آید که شخص هم هدفها و هم وسایل  وقتی پیش ؛واپس زنی رد می کند.

 دستیابی به این هدفها را که مورد قبول یک فرهنگ می باشد رد می کند.

هنگامی رخ می دهد که مردم هدفها و وسایل دستیابی ؛ شورشو در نهایت 

به این هدفها را که مورد قبول یک فرهنگ می باشند رد می کنند و هدفها 

  .(1390 ،کوئن)آنها برمی گزیننده ای را به جای و وسایل تاز

مسئله مورد توجه مرتن این است که نیازهای نظام با وفاق اجتماعی 

موجود یکسان نیستند. او اظهار می دارد که افرادیکه موقعیتهای 

 اجتماعی گوناگونی را در ساخت اجتماعی اشغال می کنند ممکن است دارای

معیارهای ارزشی تمامی گروه  . بنابراینعالیق و ارزش های متفاوتی باشند

ها یکسان نیست و چون این معیارها متفاوت هستند گاهی ممکن است آنها 

در تناقض با یکدیگر قرار بگیرند. این احتمال وجود دارد که مشکالت یک 

یک الگوی اجتماعی  .گروه باعث امتیازاتی برای گروه های دیگر باشد

برای بخشی دیگر غیر کارکردی  ممکن است برای بخشی از جامعه کارکردی و

باشد. تناقض های که مرتن مطرح می سازد درواقع بیشتر بعد فرهنگی 

اشاره دارد که بخشی از ساخت اجتماعی هستند.مسئله دیگری که می توان 
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به آن اشاره کرد این است که در خیلی ازموارد کسانی که دسترسی به 

 ی کنند. فرصتها برای موفقیت دارند نیز هنجار شکنی م

ساترلند می گوید برای آنکه شخصی تبهکار گردد نخست باید یاد بگیرد که 

او سپس ادامه می دهد که این یادگیری در نتیجه کنش  .چگونه تبهکار شود

متقابل اجتماعی فرد با دیگران حاصل می شود. بیشتر افراد هم در معرض 

در معرض تماس  تماس با افراد یا گروه های منحرف قرار می گیرند و هم

ساترلند ارتباط متقابل با این گروه  .با افراد یا گروه های غیر منحرف

 هرچه سطح .الویت دوام و شدت اندازه گیری کرد –ها را بر حسب بسامد 

تماس فرد با افراد یا گروه های منحرف بر حسب این چهار متغییر باالتر 

ی شود. و برعکس اگر احتمال رفتار انحراف آمیز شخص نیز بیشتر م ،باشد

سطح تماس فرد با افراد یا گروههای غیر منحرف بازهم بر حسب این چهار 

اف آمیز شخص نیز بیشتر می احتمال رفتار غیر انحر،متغییر بیشتر باشد

 (Defiure, 1996)شود.

 

 فرضیات تحقیق
مناطق  بزه کارانبه نظر می رسد که تعریف و تفسیر از جرم دربین  -

با توجه به خرده فرهنگ و طبقه ای که در آن شهر نشین) نشین وحاشیه 

 ، متفاوت است.(قرار دارند

ساکنین  و بزه کاران حاشیه نشین نظر می رسد جامعه پذیری در بین به -

 است. متفاوت شهرنشینناطق م

حاشیه بزه کاران به نظر می رسد اعتیاد و فروش مواد مخدر در بین  -

 است. متفاوت شهرنشیننشین و

 و بزه کاران حاشیه نشینبه نظر می رسد ارتکاب به سرقت در بین  -

 است. متفاوت شهرنشین

 

 روش شناسی تحقیق

جامعه آماری  مطالعه حاضر با استفاده از روش پیمایش صورت گرفته است و

در شهر کرمانشاه به  1397است که در سال  شامل کلیه مجرمین مردی تحقیق

( پرونده داشتند که تعداد آنها ادمخدر، فروش موجرم )سرقت، اعتیاد

ساکن مناطق حاشیه نشین  4511نفر می باشد که از این تعداد،  8743شامل 

نفر  290نفر دیگر ساکن مناطق اصلی شهر می باشند. حجم نمونه  4232و 

است که با استفاده از روش تعیین حجم نمونه کوکران بدست آمده و و 

مونه گیری تصادفی ساده و به طور نمونه ها با استفاده از روش ن

جداگانه در هر دو گروه؛ مجرمین حاشیه نشین و مجرمین شهرنشین هر یک 

. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق پرسشنامه ارائه گردید 145به تعداد 

می باشد که اعتبار آن با  سوال با مقیاس لیکرت( 33)مشتمل بر ساخته

ن با استفاده از روش آلفای استفاده از روش اعتبار صوری و پایایی آ

قابل مشاهده می  1کرونباخ محاسبه گردیده که نتایج آن در جدول شماره 

 باشد. 

 

 : میزان آلفای هر یک از متغیرهای تحقیق1جدول

تعداد  متغیر

 گویه

آلفای 

 کرونباخ

آلفای 

 کل

  ./87 گویه 7 جامعه پذیری
 

 ./71 گویه 5 ارتکاب به سرقت
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ر از تعریف و تفسی

 جرم
 ./82 ./82 گویه6

اعتیاد و فروش 

 موادمخدر
 79/0 گویه 11

 

صورت  spssهمچنین تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده توسط نرم افزار 

گرفته است. الزم به ذکر است با توجه به نوع فرضیات که از نوع فرضیات 

استفاده  T. جهت تحلیل آنها از آزمون تفاوتی )مقایسه ای( می باشند

 شده است.

 

 

 

 

 تحلیل داده ها

 :جامعه پذیری بر حسب سرزمین سکونت -
 

 سکونت نوعمتغیر جامعه پذیری بر حسب : 2جدول شماره 

جامعه پذیری 

 نوعبر حسب 

 سکونت

 مجموع سکونت محل 

 مرکز حاشیه

 

 

جامعه 

 پذیری

 50 27 23 تعداد پایین

 - .09 .08 درصد

 201 90 111 تعداد متوسط
 - .31 .38 درصد

 39 28 11 تعداد باال
 - .09 .04 درصد

 290 145 145 تعداد مجموع
 

نفر پاسخگو که در حاشیه شهر  145نشان می دهد که از  2در جدول شماره 

.( در سطح متوسط و 38نفر)111.( در سطح پایین، 08نفر) 23زندگی می کنند 

نفر پاسخگو در  145بوده اند و از  .( در سطح باال جامعه پذیر04نفر) 11

 28.( در سطح متوسط و 31نفر) 90.(در سطح پایین، 09نفر) 27مرکز 

.( در سطح باال جامعه پذیر شده اند که بیشترین جامعه پذیری در 09نفر)

 .متوسط برای هر دو سرزمین می باشدسطح 

 

 بر حسب سرزمین سکونت: نوع تفسیر و تعریف از جرم -
 

 بر حسب سرزمین سکونت نوع تفسیر و تعریف از جرممتغیر  :3 جدول شماره

نوع تفسیر و 

 تعریف از جرم

بر حسب نوع 

 سکونت

 مجموع سرزمین سکونت 

 مرکز حاشیه

نوع 

تفسیر 

 95 29 69 تعداد پایین

 - .10 .24 درصد
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و 

تعریف 

  از جرم

 195 76 119 تعداد متوسط
 - .21 .41 درصد

 290 145 145 تعداد مجموع
 

 

نوع تفسیر و تعریف از به متغییر  مربوط که 3جدول شماره  با رویکرد به

 69نفر پاسخگو در حاشیه شهر  145حسب سرزمین سکونت می باشد از  بر جرم

.( در 41نفر ) 119و و جزئی  سطح پایینجرایم خود را در .( در 24نفر)

 29ساکن در مرکز شهر نفر پاسخگو  145و از  قلمداد نموده اندسطح متوسط 

.( در سطح متوسط 21نفر) 76در سطح پایین و  جرایم خود را .(10نفر)

  قلمداد نموده اند.

 

 اعتیاد و فروش مواد مخدر بر حسب سرزمین سکونت: -
 

 متغیر اعتیاد و فروش مواد مخدر بر حسب سرزمین سکونت :4جدول شماره 

اعتیاد و فروش 

مواد مخدر بر 

حسب سرزمین 

 تسکون

 مجموع سرزمین سکونت 

 مرکز حاشیه

 

 

اعتیاد و 

فروش مواد 

 مخدر

 92 70 22 تعداد پایین

 - .24 .08 درصد

 196 73 123 تعداد متوسط
 - .25 .42 درصد

 2 2 0 تعداد باال
 - .006 - درصد

 290 145 145 تعداد مجموع
 

تیاد و فروش مواد که مربوط به متغییر اع 4با رویکرد به جدول شماره 

.( 8نفر) 22نفر پاسخگو در حاشیه  145مخدر بر حسب سرزمین سکونت است از 

.( در سطح متوسط گرایش به اعتیاد و فروش 42نفر) 123در سطح پایین، 

.( در سطح 24نفر) 70پاسخگو در مرکز  145مواد مخدر داشته اند و از 

سطح باال گرایش به  .( در006نفر) 2.( درسطح متوسط و 25نفر) 73پایین،

 .اعتیاد و فروش مواد مخدر داشته اند

 

 ارتکاب به دزدی بر حسب سرزمین سکونت: -
 

 متغیر ارتکاب به دزدی بر حسب سرزمین سکونت: 5جدول شماره

بر  ارتکاب به

حسب سرزمین 

 سکونت

 مجموع سرزمین سکونت 

 مرکز حاشیه

 

 

ارتکاب 

به 

 دزدی

 79 60 19 تعداد پایین

 - .21 .06 رصدد

 207 85 122 تعداد متوسط
 - .29 .42 درصد
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 4 0 4 تعداد باال
 - - 0.01 درصد

 290 145 145 تعداد مجموع
 

بر حسب سرزمین  متغییر ارتکاب به دزدی 5با رویکرد به جدول شماره 

 122( در سطح پایین،06نفر) 19نفر پاسخگو در حاشیه شهر  145سکونت از 

.( در سطح باال ارتکاب به دزدینموده 01نفر ) 4در سطح متوسط و .( 42نفر)

 85.( در سطح پایین، 21نفر) 60نفر پاسخگو در مرکز شهر  145و از 

 .نموده اند ارتکاب به دزدی .( در سطح متوسط29نفر)

 

 
 :اتفرضی تحلیل

 فرضیات تحقیقآزمون تی  :6 شماره جدول

گروه  فرضیه

 ها

میزان  میانگین تعداد

T 

درجه 

 آزادی

سطح 

معنی 

 داری

تعریف و تفسیر از جرم 

دربین بزه کاران مناطق 

حاشیه نشین و شهر نشین 

 متفاوت است.

حاشیه 

 نشین

145 224.56 2.126 348 0.021 

شهر 

 نشین

145 131.30 

بزه  جامعه پذیری در بین

کاران حاشیه نشین و 

ساکنین مناطق شهرنشین 

 متفاوت است.

حاشیه 

 نشین

145 224.56 2.111 299 0.068 

شهر 

 نشین
145 221.37 

اعتیاد و فروش مواد مخدر 

در بین بزه کاران حاشیه 

نشین وشهرنشین متفاوت 

 است.

حاشیه 

 نشین

145 301.11 2.260 347 0.000 

شهر 

 نشین
145 199.20 

ارتکاب به سرقت در بین 

بزه کاران حاشیه نشین و 

 شهرنشین متفاوت است.

ه حاشی

 نشین

145 278.22 3.010 412 0.000 

شهر 

 نشین

145 154.14 

 

و  2.126برابر  Tمقدار  و در ارتباط با فرضیه اول 6بر اساس جدول شماره

به دست آمده که این مقدار در مقایسه با سطح  0.021برابر با  sigمقدار 

ر است کوچکتر است که از آن نتیجه می گیریم آزمون معنادا 0.05معناداری 

 نوع از نظر بزه کاران حاشیه نشین و مرکز نشینو بین میانگین دو گروه 

معناداری وجود دارد و فرض تحقیق مورد از جرم تفاوت  تفسیر و تعریف

 تأید قرار می گیرد.

نوع تفسیر از جرم در بین میانگین رتبه مرتبط با با توجه به نتایج 

بین بزه کاران ز میزان آن در بیشتر ا و (56/224) بزه کاران حاشیه نشین

نگرش به و تفسیر از جرم در مشخص می شود که  ( می باشد.30/131)شهرنشین

نسبت به  بزه کاران حاشیه نشینمتفاوت است به نحوی که  بین دو گروه

 بزه کاران شهرنشین تفسیر مثبت تری از نوع جرائم خویش دارند.
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 0.068برابر با  sigو مقدار  2.111برابر  Tدر ارتباط با فرضیه دوم مقدار 

بزرگتر است  0.05به دست آمده که این مقدار در مقایسه با سطح معناداری 

که از آن نتیجه می گیریم آزمون معنادار نیست و بین میانگین دو گروه 

بزه کاران حاشیه نشین و مرکز نشین از نظر میزان جامعه چذیری تفاوت 

 مورد تأید قرار نمی گیرد.  معناداری وجود ندارد و فرض تحقیق

 0.000برابر با  sigو مقدار  2.260برابر  Tدر ارتباط با فرضیه سوم مقدار 

کوچکتر است  0.05به دست آمده که این مقدار در مقایسه با سطح معناداری 

که از آن نتیجه می گیریم آزمون معنادار است و بین میانگین دو گروه 

میزان گرایش به اعتیاد و نشین از نظر نبزه کاران حاشیه نشین و مرکز 

تفاوت معناداری وجود دارد و فرض تحقیق مورد تأید  فروش مواد مخدر

 قرار می گیرد.

گرایش به اعتیاد و فروش مواد میانگین مرتبط با با توجه به نتایج 

بیشتر از میزان آن در  و (11/301) در بین بزه کاران حاشیه نشین مخدر

میزان اعتیاد مشخص می شود که  ( می باشد.20/199)رنشینبین بزه کاران شه

بزه کاران متفاوت است به نحوی که  در بین دو گروهو فروش مواد مخدر 

اعتیاد  گرایش بیشتری نسبت به نسبت به بزه کاران شهرنشین حاشیه نشین

 دارند.و فروش مواد مخدر 

برابر با  sig و مقدار 3.010برابر  Tمقدار  چهارمدر ارتباط با فرضیه 

کوچکتر  0.05به دست آمده که این مقدار در مقایسه با سطح معناداری  0.00

است که از آن نتیجه می گیریم آزمون معنادار است و بین میانگین دو 

 میزان ارتکاب به سرقتگروه بزه کاران حاشیه نشین و مرکز نشین از نظر 

 د قرار می گیرد.تفاوت معناداری وجود دارد و فرض تحقیق مورد تأی

در میزان ارتکاب به سرقت میانگین رتبه مرتبط با با توجه به نتایج 

بین بزه بیشتر از میزان آن در  و (22/278) بین بزه کاران حاشیه نشین

میزان ارتکاب به سرقت مشخص می شود که  ( می باشد.14/154)کاران شهرنشین

نسبت به  ن حاشیه نشینبزه کارامتفاوت است به نحوی که  در بین دو گروه

 گرایش بیشتری به ارتکاب به سرقت دارند.بزه کاران شهرنشین 

 

 نتیجه گیریبحث و 

مشکل با را دولت ها باعث شده حاشیه نشینی دردسرساز شده و  آنچه که

متعدد  یروند رو به رشد شهرنشینی و بروز دشواریها کند، مواجه

ناکارآمد بودن روش های  اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی از یک سو و

مدیریت و کنترل توسعه شهری جهت رفع دشواریها و تنگناهای مذکور از 

سوی دیگر می باشد. روابط ناسالم شهر و روستا یکی از عوامل موثر در 

به توجه شهری است. در محیط های حاشیه ای با  -روند مهاجرتهای روستا

موجود،  و سازمانهای دهامحدود بودن امکانات نهاتراکم جمعیتی باال و 

میزان کنترل اجتماعی کاهش پیدا می کند و در نتیجه بی نظمی و اختالف 

مختلف و قانون شکنی و بی توجهی به ظوابط و در نهایت ناهنجاریهای  های

 .(59: 1381)سفیری،اجتماعی روز به روز توسعه بیشتری پیدا می کند
حاشیه ده و به تبع آن، مهاجرت های کنترل نشده و غیر برنامه ریزی ش

اد مخدر، نشینی به دلیل پیامدهای منفی ای)مانند، سرقت، فروش مو

دیدی همشاغل کاذب و... (که دارد می تواند ت اعتیاد، موارد منکراتی،

کرمانشاه به دلیل . مخصوصًا در شهر برای امنیت اجتماعی شهرها باشد

اینکه مهاجرین توان و به دلیل  مهاجر پذیر بودن)مهاجران درون استانی(
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جهت اسکان به حاشیه شهر و خانه های ارزان قیمت آن  ،مالی اندکی دارند

 پناه می برند و همین مسئله ناهنجاری های عمده ای را در پی دارد.

فقدان نظارت  هستند. جرمحاشیه نشین ها جزء مناطق مستعد ارتکاب 

سطح پایین  ر،زیادی افراد نیازمند وبیکا وجود تعداد، امنیتی کافی

فقدان روشنایی کافی در معابر و وضعیت جغرافیایی بعضی مناطق  سواد،

به راحتی در آنجا پناه گیرند و تا زمانی که  مجرمینهمه باعث می شود 

خیز  جرماین عوامل زمینه ساز وجود داشته باشد این مناطق بالقوه 

 خواهند ماند.

 مجرمینویژگیهای فردی  ،نتایج بدست آمده از پرسشنامه ها توجه بهبا 

نشان می دهد که اغلب  )حاشیه نشینان و ساکنین مرکز شهر(هر دو گروه 

سالگی می باشند  29تا  15اعم از حاشیه و مرکز نشین بین سنین  مجرمین

 شهرنشینمناطق  مجرمینحاشیه نشین جوان تر از  مجرمینبا این تفاوت که 

مرکز نشین بیسواد  مجرمینا حاشیه نشین در مقایسه ب مجرمینمی باشند 

یا کم سوادترند و اغلب از نظر تحصیلی در مقاطع ابتدایی یا راهنمایی 

مرکز نشین اغلب تا مقطع  مجرمینادامه تحصیل داده اند، در حالی که 

حاشیه نشین متاهلند و  مجرمیناغلب  متوسطه ادامه تحصیل داده اند.

حاشیه  مجرمینجوانتر بودن  مرکز نشین مجرد، با رویکردبه مجرمینبیشتر 

 نشین، این مساله بیانگر ازدواج زودرس در بین آنهاست.

 مجرمینحاشیه نشین بیکار یا شغل دائمی ندارند در حالیکه  مجرمیناغلب 

نظریه دورکیم می توان  به با رویکرد مرکز به نسبت بیشتری شاغل هستند.

ضعیت اقتصادی علت ووقتی مهاجرینی که به شهر می آیند و )به گفت 

( در مناطق حاشیه ای ساکن می شوند در ابتدا سعی می کنند ...نامطلوب و

که خود را با هنجارهای مقبول جامعه هماهنگ کنند و در نظام تقسیم کار 

جایی را برای خود دست و پا کنند، اما بعد از اینکه در اینکار موفق 

داشتن سرمایه، نمی شوند)به علت سطح سواد پایین، نداشتن مهارت، ن

فرد دچار نوعی یاس و سرخوردگی می شود و ارتباطش  نداشتن پارتی و...(

با جامعه کم می شود و این گسستگی همراه با محیط اجتماعی نامناسب و 

باعث بروز فساد اجتماعی در فرد می شود و افراد منافع فردی  جرممشوق 

آسیب و کج روی جمعی تفوق می دهد و لذا جامعه با  خود را بر منافع

 روبرو خواهد شد.

به داده های بدست آمده جامعه پذیری در هر دو گروه بیشتر در  توجهبا 

و تفاوت چندانی بین حاشیه و مرکز وجود ندارد در نتیجه  حد متوسط است

جامعه پذیری در بین حاشیه نشینان نسبت به  دوم)به نظر می رسدفرضیه 

در اینجا باید گفت که  د می شود.رکمتر است(  شهرنشینساکنین مناطق 

هرچند داده ها جامعه پذیری را در بین هر دو گروه یکسان نشان داده 

داشت که حاشیه ها فرهنگ خاص خود را دارند توجه اما باید به این نکته 

 سایر از کمرنگ تر و بسیاری از هنجارهای جامعه در اینگونه سرزمین ها

وت از سایر نقاط است. در نتیجه می توان گفت متفا است و حتی می نقاط

توان گفت جامعه پذیر بودن حاشیه نشینان به معنای پذیرش هنجارها و 

 مناطققوانین جامعه نیست و می تواند پذیرش هنجارها و قوانین خاص این 

 باشد.

حاشیه ی شهرها به علت قیمت پایینتر مسکن و زمین و همچنین نظارت کمتر 

و  مجرمینمحل سکونت مناسبی برای بسیاری از دستگاههای دولتی بر آن 

افراد منحرف است. در نتیجه اینگونه سرزمین ها محیط مناسبی را برای 

اینگونه افراد بوجود می آورند که افراد ساکن، در ارتباط بیشتری با 

 می ارتباطهامجاورت و و افراد قانون شکن قرار دارند و این  مجرمین
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را به ساکنین آن  جرمرفتار و راههای انجام  تواند خواسته یا ناخواسته

و برخی جرم ها و دیدن آن برای ساکنین به نوعی عادی می آموزش دهد. 

فضاهای گم و فرسوده  شود. همچنین مناطق حاشیه نشین به علت دارا بودن

پناهگاه مناسبی برای مجرمین است و مخصوصًا برای افراد معتاد و مکان 

در مورد این فرضیه می توان گفت که مخدر است.  مناسبی برای مصرف مواد

داده های پژوهش محیط اجتماعی حاشیه نشینان در سوق دادن  توجه بهبا 

نسبت به مناطق مرکزی شهر، تاثیر بیشتری دارد و در نتیجه  جرمآنان به 

 جرمرابطه بین تاثیر محیط اجتماعی حاشیه نشینان در گرایش آنان به 

 و این فرضیه اثبات می شود. رابطه معناداری است 

هنجارها  وقتی افراد مهاجر در مناطق حاشیه ای ساکن می شوند با فرهنگ،

سعی می  و ارزشهایی متفاوت از محیط سکونت قبلی خود روبرو می شوند و

کنند که خود را با آنها تطبیق دهند که در ابتدا سعی می کنند از طریق 

مطلوب  کردن یک شغل معقول به اهدافراههای مورد قبول جامعه و با پیدا 

باال، ثروت، و...(برسند. اما بعد  پایگاه اجتماعی جامعه جدید )مانند

می  از اینکه به هر دلیلی نمی توانند شغلی بیابند دچار نوعی سرخوردگی

 دست کار به عمدتاً  یکاف آموزش و تخصص فقدان کردبهیرو باشوند و 

 پردازند یم... و فحشا ،یگر ی،تکدیشفرو گاریس بساط، کردن پهن ،یفروش

 نیا. ندیآ یم در یشهر یها تیفعال زائده صورت به بیترت نیا به و

 افراد با جوانان ارتباط ساز نهیزم خود زائد، و یتخصص ریغ مشاغل

 جرم یسو به دهنده سوق عامل کی عنوان به شوند یم کار بزه و ناهنجار

هم اهداف و هم راههای  افراد نیا از یبرخ جهینت در که. کنند یم عمل

مورد قبول جامعه شهری را برای رسیدن به اهداف رد می کنند و به دلیل 

یاس ناشی از این حالت به مواد مخدر و مصرف آن روی می آورند. برخی 

دیگر از حاشیه نشینان اهداف مطلوب جامعه را می پذیرند اما بدلیل 

راههای مقبول جامعه به اینکه نمی تواند یا نمی خواهند از طریق 

اهدافشان برسند در نتیجه تحریک های محیطی و شرایط موجود در حاشیه ها 

به فروش مواد مخدر روی می آورند. داده های بدست آمده این پژوهش نشان 

می دهد که فروش و مصرف مواد مخدر در بین حاشیه نشینان بیشتر مرکز می 

 اهداف به عیسر دنیرس یبرا( جوان قشر شتریب)زیندیگر  یبرخ و .باشد

 به ارتکاب دهد یم نشان پژوهش یها افته. یآورند یم یرو یدزد به خود

  .است شتریب شهر مناطق گرید به نسبت نانینش هیحاش نیب در یدزد

 

 پیشنهادات

استفاده از نظام های تشویقی و تنبیهی در کنترل مهاجرتها و توسعه  -

 سازمانهای ذی ربط.

ری های تعریف شده برای زمین های حاشیه ای شهرها جهت ایجاد کارب -

 جلوگیری از ساخت آنها توسط مهاجران تازه وارد.

حاشیه  مناطقتاکید بر برنامه آموزش حرفه ای افراد بزرگسال و جوان  -

 به منظور باال بردن میزان مهارت و ایجاد انگیزه های شغلی. ،ای

، محله های جرمت و افزایش کی دیگر از عوامل بنیادی کاهش امنیی -

قدیمی و فرسوده اند که بدلیل همین فرسودگی، همچنین فقدان بهداشت، 

خیز  جرماسکان مهاجر، تراکم و دیگر عوامل از این دست به محله های 

تبدیل شده اند. بنابراین از بین بردن فضاهای گم در مناطق حاشیه ای 

 در این زمینه می تواند مفید باشد.

بردن و یا سازماندهی مکان های گم )که دارای رویت بصری کمی ازبین  -

 هستند(.
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 نظارت شدید و شناسایی عوامل فروش مواد مخدر در نقاط حاشیه نشین. -

آموزش افراد بخصوص نوجوانان و خانواده ها در مورد مضرات مواد  -

 مخدر.

ایجاد مراکز فرهنگی و اداری از قبیل مدارس، کتابخانه و  -

اههای فنی و حرفه ای و سعی در باال بردن میزان تخصص و تحصیالت آموزشگ

 حاشیه نشینان.

از طریق سخنرانیها،  ساکنین مناطق حاشیه نشینباال بردن فرهنگ عمومی  -

 فیلمهای خارج از برنامه و وسایل ارتباط جمعی.

فراهم کردن زمینه سالم پرورش شخصیت نوجونان به طوری که فرد از  -

 زا بگریزد. جرممحیط های 

 تغییر محیط اجتماعی جهت تربیت بزهکاران. -

کنترل بیشتر نیروهای انتظامی در جرائمی مانند فروش مواد مخدر،  -

 در مناطق حاشیه ای. و... دزدی

 

 بعمنا

حاشیه نشینی و بریمانی، فرامرز و نصیری، یوسف،  و ، عیسیابراهیم زاده

 –آن )بررسي موردی کریم آباد ناهنجاری های شهری و راهکارهای تعدیل 
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Abstract 

The purpose of the present study was to compare the crime between the residents of Kermanshah suburbs 

and downtown with emphasis on drug addiction and drug sales. This study uses survey methodology and 

theories of Durkheim, Merton, Sutherland, Bloomer and Lambert as theoretical frameworks to compare 

variables such as crime, socialization, drug addiction and theft of drug paraphernalia among residents of 

Kermanshah suburbs and downtown. will pay. The research tool was a researcher-made questionnaire 

whose validity was calculated using face validity and its reliability was calculated using Cronbach's alpha 

method. The statistical population of the study consists of 8743 criminals in Dizelabad Prison of 

Kermanshah out of which 4511 live in the suburbs and 4232 in the main areas of the city. The sample size 

was 290 people who were selected by Cochran sample size method and data were collected by simple 

random sampling method in both groups; suburban offenders and urban offenders. The results show that 

most of the suburbs, due to high population density, unemployment, lost and depleted areas and less 

monitoring than elsewhere, can be a factor in intensifying and increasing crime rates, because of the 
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consequences. The negatives (eg, theft, drug sales, addiction, insults, gun sales, false jobs, etc.) have an 

enabling environment for education and crime. 

Keywords: margin, center, addiction, drug sales, theft, socialization. 

 


