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 کنندهنگرش مصرفدیجیتال:  مفهوم اقتصاد سایه

  

 چکیده 

 کننده در راستای ایندهد ـ نگرش مصرف ی یجیتال پوشش می ی اقتصاد سایه این مقاله، موضوع جدیدی را در حوزه 

دیجیتال   اپراتورهای  تعداد  رشد  الکترونیک،  فضای  معامالتبه  انتقال  افزایش  می پدیده.  تعیین  را  و  غیرقانونی  کند 

های مکتوب علمی، هیچ تعریف جهانی  کند. دانسته ی دیجیتال ترفیع می کننده را در تجارت سایه نیزدخالت مصرف 

سایه  نمیازاقتصاد  شامل  را  دیجیتال  ویژگی ی  و  تعابیر  اصطالحات،  از  طیفی  بنابراین،  این شود.  با  مرتبط  های 

هستند،  پدیده،بیش گسترده  سایه تر  اقتصاد  ارزشمند  مفهوم  تعریف  ضرورت  مسئله  این  دیجیتالکه    از   را   ی 

باشند. هدف این مقاله این است که مفهوم  کنندگان فعال این عرصه می کند که شرکت کنندگانی بیان میمنظرمصرف 

کنندگان  ند مصرف تواها می کننده تعریف کند و شناسایی مقیاس ی دیجیتال را از منظر و جایگاه مصرف اقتصادسایه 

ی برفی« به  ی برآورد، روش »گلوله ی دیجیتال دلسرد کند. برای افزایش ابعاد نمونه بالقوه رااز شرکت در اقتصاد سایه

پژوهش  نتایج  مصرف میانآمد.  که  داده  نشان  فعالیت ها  دارند  تمایل  فاحشگی،  کنندگان  )داروها،  جنایی  های 

چنین قوانین و مقررات قانونی مصوب های اقتصادی غیرقانونی تمییز دهند، که هم فعالیتهایادبی، و غیره( را از سرقت

ی دیجیتال به طور استثنایی  های اقتصاد سایه کنند که فعالیت کنندگان این برآورد مالحظه می کنند. شرکترانقض می 

می  عمل  مالیات،  از  فرار  با  و  تجارت  رسمی  ثبت  بدون  الکترونیک  سایه   کنند.درفضای  اقتصاد  در  ی  شرکت 

  کننده(. با ارجاع به نتایج ارزیابی زمان به سود دو حزب این معامله است )بازرگان و مصرف دیجیتالداوطلبانه است و هم 

فعالیتمصرف  تعریف  سایهکنندگان،  فعالیت های  عنوان  به  دیجیتال  توسعه ی  قانونی،  قانونی  های  کاری  قالب  ی 

مسئولیت  جکارآمد،شامل  مصرف های  یک  برای  مصوب  اجرایی  و/یا  سایه نایی  معامالت  از  حزبی  عنوان  به  ی  کننده 

دیجیتال،اعالن عمومی و در دسترس بودن اطالعات پیرامون بازرگانان الکترونیکی در فضای الکترونیک، در دسترسبودن  
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و اطمینان از تعداد کافیمامورین  تر، تاسیس دپارتمان پلیس الکترونیک  افزار محافظتی مناسب، نظارت و کنترل دقیق نرم 

  تواند به عنوان کارآمدترین منع اقتصادی سایه دیجیتال محسوب شود.ناظر می 

 

 . یگلوله برف ه،یمصرف کنندگان، اقتصاد سا تال،ی جید ه یاقتصاد سا :یدیکلمات کل

 

 معرفی . 1

های  (، تجارت الکترونیک که به معامالتی اشاره دارد که از طریقشبکه ۲۰۰۴با اشاره به پتروویچ الزارویچ و سوهال )

کنندگان بازار  قابل توجه برای وکال و محققان به دلیل تاثیر آن رویشرکت ی  گیرد، یک عالقه کامپیوتری صورت می 

ی پیچیده،پرداخت پیچیده و غیره.(  شماری )برای مثال، جغرافیایی، معامله شود. حذف موانع بی دیجیتال محسوب می 

انفجاریتجارت رشد  پیشنهاد،  روی  خدمات  و  محصوالت  فراهمی  و  تنوع  از  اطمینان  آنالین،  و  ارائه های  ی  سبب 

ی دیجیتالباشند، برای مثال، کسب اقالم و  کنندگان شده تا شرکای اقتصاد سایه شماری برای مصرف های بی موقعیت 

چون تضاد  شماری همکنند. گردانندگاناجتماعی بیهای آنالینی که به صورت غیرقانونی فعالیت می خدمات از سازمان

اجتماعی، پذیرش اجتماعیخریدهای آنالین را بدون کسب اطمینان    بین خودآگاهی شخصی و شرکتی یا سطح پایین

  کند.های اهانت آمیز دارد،تعیین میکند یا فعالیت کننده کامالً قانونی عمل می که تامین از این

گرگ،  -. تا کنون، مطالعات برروی موضوع مصرف سایه دیجیتال اساسا تجزیه و تحلیل اشکال خاص )تقلب الکترونیکی  

و    2014؛ آماسیاتو وشاه،    2011والچوز و همکاران  ؛  2011؛ آکینتوی، آرای،  2010؛ بلک اج، کویل،  2006ت،  اسکا

دیجیتال   دزدی  هیگینز،  2007هیل،    - غیره؛  همکاران،  2007؛  و  ویلیامز  پایتس،2010؛  بیلیفلیم،  یون،  2010؛  ؛ 

و همکاران.  2014کاماررو همکاران  ؛  2011 ویدا  تیلور،  2012؛  یو و همکاران،  2012؛  یا عوامل  2015؛  و دیگران 

؛  2010؛ ویلیامز و همکاران،  2008؛ شانگ و همکاران،2004کاالتزو، سنته،    -اجتماعی )تضاد بین شخصی و شرکت ها  

؛ یو و همکاران،  2008هیگینز و همکاران  -؛ پیوند اجتماعی  2014آماسیاتو، شاه،    -سطح پایین خود آگاهی عمومی  

( این پدیده را پوششداد. با این حال، مفهوم اقتصاد سایه دیجیتال از  2015آرلی و همکاران،   - گرایی  ؛ نسبیت  2015
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نقطه نظر مصرف کنندگان به سختی مورد تحقیق قرار گرفته است.پژوهش نگرش مصرف کنندگان نسبت به اقتصاد  

صاد سایه تعریف شکاف بین اقتصاد رسمی  سایه دیجیتال به دالیل مختلف علمی قابل توجه است. اوال، تدوینمفهوم اقت 

و غیر رسمی را ممکن میسازد، و از آن طریق میتوان درککرد که کدام مصرف کننده یک تصمیم آگاهانه در مورد  

شرکت کردن یا استرداد فعالیت های سایه دیجیتال خواهدگرفت. دوما، تعریف مفهوم اقتصاد سایه دیجیتال از موضع  

عه اقدامات با هدف مدیریت وکنترل این پدیده کمک میکند. هدف کلی پژوهش تعریف مفهوم  مصرف کنندگان، به توس 

اقتصاد سایه دیجیتال از موضع مصرف کنندگان وشناسایی این که کدام اقدام مصرف کنندگان بالقوه را از شرکت در  

برایتحقق هدف تعریف شده، اهداف زیر مطرح  ( تجزیه و  1شده است:    اقتصاد سایه دیجیتال منصرف میکند است. 

( معرفی  3( انتخاب و ارائه روش پژوهش؛  2تحلیل شرایط و تفسیر فعالیت های سایه دیجیتالموجود در متون علمی؛  

نتایج حاصل از تحقیقات تجربی بر مفهوماقتصاد سایه دیجیتال و اقدامات پیشگیری از اقتصاد سایه دیجیتال از نقطه  

هششامل تجزیه و تحلیل متون علمی و بررسی مصرف کنندگان، که با استفاده از  نظر مصرف کنندگان. روش های پژو

 برای جمع آوریداده ها انجام شده است. " گلوله برفی" روش 

 

 . اصطالحات و تفاسیر مربوط به فعالیت سایه دیجیتال2

با   انواع اصطالحات، مفاهیم و تفاسیر را  انواع مختلف فعالیتهای  تنوع، نوسانات و پیشبرد سریع فن آوری،  به  اشاره 

دیجیتال غیر قانونی، ادبیاتی که هنوز هم یکی از اصطالحات رایج اقتصاد سایه دیجیتال را تاسیس نکرده استتعیین 

کرده است. تجزیه و تحلیل ادبیات علمی نظام مندی فعالیت قوانین و مقررات مربوط سایه دیجیتال با تشخیصسه گروه  

ال کرده است: اصطالحات منعکس کننده ماهیت فعالیت های سایه دیجیتال؛اصطالحات منعکس  اصطالح اصلی را فع

کننده نقش یک تامین کننده به عنوان عامل اصلی؛ و اصطالحات منعکس کننده نقش یکمصرف کننده به عنوان عامل  

رهای آنها، پیشنهاد شده اصلی. اصطالحات و مفاهیم مربوط به هر یک از گروههای ذکر شده در باال وهمچنین تفسی

 ارائه شده است. 1توسط نویسندگان مختلف، در جدول  
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 . اصطالحات مربوط به فعالیت سایه دیجیتال 1جدول 

 نویسنده )نویسندگان(، سال تفسیر  اصطالحات 

ماهیت  کننده  منعکس  اصطالحات 

 هافعالیت

به   سودجو   جرائم   بهره   متعهد 

 شبکه  های آوری  فن  از برداری 

  هارلی،  ؛ (2009)  همکاران   و   مور 

 همکاران  و   ییپ  ؛(2010)  فلورنسیو 

(2012) 

  فعالیت  توسط   شده   ایجاد  درآمد  اقتصاد غیرقانونی دیجیتال 

  نقض   انجام   اینترنتی،   اقتصادی  های

  بر   شده  تعریف  قانونی   مقررات 

 تجارت

-بالدوین  آرانگو،   ؛(2008)  احمد 

 ( 2014) دواردز ا

  اینترنتی ثبت  اقتصادی   های   فعالیت دیجیتال نشده  گزارش   اقتصاد

 مالیاتی  سهم   فرار از  انجام  ،   نشده  نام

 ؛(2012)  فیگ   ؛ (2007)  فیگ 

 ( 2012ونیگ )  گارتنر،

  اینترنتی،   اقتصادی  های   فعالیت اقتصاد ثبت نشده دیجیتال

  شده   تعریف  مقررات   زدن   دور   انجام

 کار  و  کسب  گزارش   در

(   اربن  فیگ،   (؛2008کارانفیل 

(2008) 

نقش   کننده  منعکس  اصطالحات 

 تامین کننده به عنوان عامل اصلی

  فیزیکی  محصوالت  آنالین   تجارت

 تقلبی های داده  یا و  قانونی  غیر

 (2015زورز )

  دیجیتال   بازاریابی   اینترنتی  جرایم

 سیاه

از   اینترنت   بر   مبتنی   جرایم   راه   که 

به   انجام   دور  تا    غیر   طور  گرفته 

  از  را   منابع   یا   و  ثروت   قانونی

  و   حقوقی  و   خصوصی   نهادهای

دست    بخش  همچنین به  عمومی 

 آورد 

  ملو   ؛(2011)  همکاران  و   والچوز

 (2015) اسمیت ؛(2013)

  نقش   کننده   منعکس  اصطالحات

  عامل   عنوان   به  کننده  مصرف  یک

 تقلب الکترونیک  اصلی

به    متقلب   کنندگان   مصرف  که 

می  فعالیت  اینترنتی    کنند،صورت 

  توجه  با   قرارداد   شرایط   نقض   انجام

 صداقت  عدم از سود  کسب  به

اج،   ؛(2006)  اسکات  گرگ،   بلک 

آروی    آکینتوی،   ؛(2010)  کویل

 ؛(2011)  واینبرگ  هو،  (؛2011)

  تیلور   ؛ (2011)  همکاران  و   والچوز

 ؛(2012)  لنتز   جورت،  ؛(2012)

 ( 2014) شاه آماسیاتو،

  ظهور   حال  در   محصول،  دزدی  نوعی دزدی ادبی دیجیتال 

  مصرف   یا/    و   کسب   تولید،   هنگام

 ؛(2007)  هیگینز  ؛(2006)  هیل

  یون   ؛(2010)  پایتس  بیلیفلیم، 

 ؛(2011)  واینبرگ  هو،  ؛(2011)
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  محصول   هر  از  قانونی  غیر  کپی

 معتبر 

و آرلی    (2014کاماررو و همکاران )

 ( 2015) همکاران و

ناکارآمد   رفتار   کننده   مصرف  های 

 اینترنتی 

  کنندگان،  مصرف   آنالین   اقدامات

اعمالی  شده پذیرفته  هنجارهای  که 

 کند را نقض می 

  رینولدز،   ؛(2003)  رینولدز   هریس،

  دانت   هریس،   ؛ (2009)  هریس

 (2014) شاه  آماسیاتو، ؛(2013)

  

اشاره   دیجیتال  زیرزمینی  اقتصاد  اصطالح  دیجیتال،  سایه  های  فعالیت  ماهیت  کننده  منعکس  اصطالحات  گروه  در 

( و یا 2012؛ ییپ و همکاران،2010؛ از هرلی، فلورنسیو،  2009بهتجارت پنهان و اینترنتی سودجو )مور و همکاران،  

( این کمی  2008احمد،  2014ادواردز،  -آرانگو، بالدوین   به عبارت دیگر، تجارت آنالین ثبت نشده و سود محور دارد. )؛

، که بر نقض مقررات قانونی تعریف شده در تجارتبه جای پیگیری برای سود تاکید "اقتصاد دیجیتال غیر قانونی"از واژه  

به،    ؛ گارتنر 2012،  2007بر فرار از سهم مالیاتی)فیگ،    " اقتصاد دیجیتال گزارش نشده" دارد متفاوت است. اصطالح  

دور زدن مقررات تعریف شده در گزارش "اقتصاد ثبت نشده دیجیتال"( متمرکز است در حالی که مفهوم  2012ونیگ،  

((.  2008(؛ فیگ، اربن ) 2008هر گونه فعالیت های کسب و کاری را برجسته میکند )از جمله عملیاتآنالین( )کارانفیل ) 

عنوانشرکت کنندگان عمده اقتصادهای سایه دیجیتال عمل نمی    در تمام موارد ذکر شده در باال، مصرف کنندگان به 

کنند. در این نقطه، ابتکار عمل اصلی یک کارآفرین آنالین)عرضه کننده، ارائه دهنده خدمات( قابل مشاهده است، که  

وان  خط توازی بین اصطالحات منعکس کننده ماهیت فعالیتهای سایه های دیجیتال و آنهایی که نقش یک منبع به عن

عامل اصلی را دارند تعیین میکند. در گروه دوماصطالحات، مفاهیم بازاریابی سیاه دیجیتال و جرایم اینترنتی ممکن 

، که اشاره به تجارت آنالین محصوالت غیر قانونی  "بازاریابی دیجیتال سیاه  "است تشخیص داده شود. هر دو اصطالح

، برای جرائم، که متعهد به بهره برداری از فن آوری  "ایم اینترنتیجر"فیزیکی و یا داده های تقلبی دارد، واصطالح  

(، در اصل، به  2011( وباعث تهدید فیزیکی و حقوقی اشخاص است )والچوز و همکاران  2012شبکه )ییپ و همکاران  

ت. با توجه به  معنای فعالیت های جعلیانجام شده با استفاده از فناوری اطالعات برای انتقال کسب و کار غیر قانونی اس 

این واقعیت کهجرایم جنایی نمی تواند به عنوان مولد اقتصاد )از جمله کسب و کار آنالین( تلقی شود، نویسندگان این 

 . وم اقتصاد سایه دیجیتال حذف شوند مقاله این ایدهرا در نظر دارند که آنها باید از مفه
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منعکس که  اصطالحاتی  گروه  مصرف کننده در  یک  نقش  کالهبردار  ی  اصطالحات  اصلی،  عامل  عنوان  به  کننده 

کننده  مصرف  و  )الکترونیک(  دیجیتال  دریایی  دزد  می الکترونیکی،  ناکارآمد  اصطالح  ی  شوند.  داده  تمییز  توانند 

ای که  کالهبردارالکترونیک به فعایت کسب پول به صورت غیرقانونی با استفاده از اینترنت یا عدم صداقت مصرف کننده 

گذارد. با توجه بهوالکوس کند و با این دید که با عدم صداقت، سود حاصل کند، قوانین قرارداد را زیر پا می ین کار می آنال

شوند که به دنبال  کنندگانی را شامل می تر موارد کالهبرداران الکترونیک، مصرف ، بیش ۲۰۱۱و همکارانش در سال  

های ارتباطات، پوشاک، موسیقی و ابزارتفریحی و غیره( با  فناوری  خرید اقالم خاصی )برای مثال، فناوری اطالعات و 

مصرف قیمت منافع  کسب  الکترونیک،  دریایی  دزد  کلیدی  هدف  هستند.  غیرواقعی  هزینه های  با  مالکان  کننده  ی 

ی ناکارآمد نده کناند. در نهایت اصطالح »رفتارمصرف محصوالت/برندهای قانونی، که از درآمدها یا منافع بالقوه ناامید شده 

منعکس فعالیتکننده آنالین«  مصرف ی  آنالین  پذیرفته های  اصول  که  است  زیرپا شدهکنندگانی  را  محصوالت  ی 

گذارند، برای مثال، خرید آنالین یک محصول و استفاده از آن به منظور بازگرداندن پس ازاستفاده برای بازپرداخت می 

ی سنتی، نواحی  در تمامی موارد، برخالف اقتصاد سایه  برای منافع مالی، غیره.وجه، ادعای کالهبردارانه یا غیرقانونی  

سایه  از وب اقتصاد  است طیفی  و ممکن  کرده  تجاوز  نواحی جغرافیایی خاص  از  دیجیتال  پلت سایتی  و  های  فرم ها 

  و غیره را پوشش دهد.های الکترونیک های اجتماعیآنالین، مزایده های آنالین، شبکه چون فروشگاهاینترنتی را هم 

های غیرقانونی، گزارش نشده یا ضبط ی دیجیتال فعالیت گونه عنوان کرد که اقتصاد سایه توان این به طور خالصه، می 

شود. همچنین ممکن است به فعالیت های جنایی در اینترنت اشاره داشته باشد، اگر چهدر ی آنالین را شامل می نشده

به عنوان یک ژنراتور از اقتصاد، از این رو گنجاندن فعالیت تبهکاران سایبر به مفهوم اقتصاد  مورد دوم می توان آن را  

ارائه دهندهخدمات تامین  / Aسایه دیجیتال نمی تواند درمان شود. اقتصاد سایه دیجیتال شامل عوامل اصلی همان ) 

ش انواع وب سایت های اینترنتی و سیستم  کننده و مصرف کننده( به عنوان اقتصاد سایه سنتی، اگر چه مناطق آن پوش 

 عامل. 

به منظور ایجاد هدف اصلی این پژوهش، در بخش تجربی تحقیق، نویسندگان بررسیخواهد کرد که آیا مصرف کنندگان  

بین فعالیت های دیجیتال قانونی و غیر قانونی تشخیص، پیشنهاد برای ارزیابی چندین مفهوم ممکن مصرف کنندگان  
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ایه دیجیتال، تعریف با اشاره به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل متونعلمی و مصاحبه قبلی با کارشناسان  از اقتصاد س 

 اقتصاد سایه های دیجیتال است.

 

 یتجرب قی تحق ی. روش شناس 3

چون ارتباط الکترونیک میان شرکای بازار دیجیتال،  ی دیجیتال، هم های متمایز اقتصاد سایه متدولوژی پژوهش ویژگی 

کنند که برای  های پولی دیجیتال، غیره، مشکالت تنظیم اصول مالیاتی را تعیین می جریان  کنندگان الکترونیک، معامله 

الت یا خدمات شود،  تواند شامل هرگونه محصو شد. دردحقیقت، تجارت آنالین می های اقتصادی سنتی تعبیه می فعالیت

نظر گرفتن تنها معیار مادیت غیرمنطقی  از جمله، مواد یا غیرمواد. با توجه به تنوع محصوالت و خدمات دیجیتال، در  

ی دیجیتال، کشورها در حال تالش برای یافتن ی اقتصادهای سایه تر تعریف شده است. با مواجه شدن با نواحی کم 

ی  کنندگان حزب مهمی را از اقتصاد سایه مصرف    های غیرقانونی مبارزه کنند.هایی هستند تا با این گونه از تجارت راه

نشان می  نیاز عمل می دیجیتال  تولیدکنندگان  ایندهند که به عنواند  بدون  موارد،  از  بسیاری  که طبیعت کنند. در 

کنند. بنابراین، تعریف مفهوم  های آنالین را بشناسند و بزرگی نتایج احتمالی را درک کنند، عمل میغیرقانونی تجارت

ها های آنالین آن واند سبب ادراک بهتری از عواقب احتمالی فعالیت تی دیجیتال از منظر مصرف کننده می اقتصاد سایه 

ی دیجیتال شود. برای تعریف مفهوم  های پیشگیری اقتصاد سایه ی مقیاس تواند سبب توسعه شود، و در همان حال می 

دگان بالقوه را کننتوانند مصرف ها می که کدام مقیاس ی دیجیتال از جایگاه مصرف کننده و شناسایی ایناقتصاد سایه 

نامه صورت پذیرفت. ی دیجیتال دلسرد کنند، پژوهش تجربی مبتنی بر روش برآورد پرسش از شرکت در اقتصاد سایه 

دهندگان،  های دموگرافیک پاسخکنندگان در سه بخش نوشته شد: اطالعات بر ویژگی نامه برای برآورد مصرفپرسش

  ی دیجیتال.های ممکن از پیشگیری اقتصاد سایه دترین مقیاس ی دیجیتال و تاسیس کارآممفهوم اقتصاد سایه 

  اصول   از   ی اوت تا نوامبر انجام شد وباشد. این بررسی در طول دوره پاسخ دهنده می   ۲۶۰ی این بررسی شامل  نمونه 

  نمونه  روشهای از  ای  مقایسه تحلیل و  تجزیه . شد  استفاده  گروه   برداری نقشه  و  ها داده  آوری جمع  برای برفی« »گلوله 

، از جمله مصاحبه های شخصی، آنالین و مصاحبه  مستقیم   بررسی   های  روش   که  داد   نشان   سنتی  های  داده  گیری
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تلفن، و )الکترونیکی( پستی از پرسشنامه را فعال نیست برای اطمینان از تشکیل مناسب نمونه هدف ازآنجا که تنها از  

ه تحقیق در دسترس هستند، می نظرسنجی بهینه سازی هزینه های  پاسخ دهندگان، که به یک محقق در طول دور 

تحقیقاتی است. با این وجود، این پاسخ دهندگان لزوما نشان دهنده آنهایی که دفع داده کیفی ترین پدیدهتحقیق.  

ال می  ( اعم۱۹۸۹»گلوله برفی«، و یا زنجیره ای از ارجاع، روش نمونه گیری داده ها، برای اولین بار توسط کوهن )

شود، با یک هدف مشتق شده بود برای مقابله با مشکالت دسترسی نمونه و برای افزایش اندازه نمونهدر دسترس برای  

یک محقق. هسته اصلی این روش است درخواست افراد شناخته شده )پاسخ دهندگان( به معرفی افراد جدید، که به  

ررسی . این روش برای بررسی گروه هایجمعیت پنهان با توجه به  نوبه خود، نامزد دیگر شرکت کنندگان بالقوه از این ب

 کیفیت باال از اطالعات به دست آمده توصیه می شود.  

میلیون نفر را می سازد، و تعداد کاربران    ۳برآورد اندازه نمونه، آن فرض شده است که کل جمعیت در لیتوانی حدود  

تا در هر میزان خطا درصد )حدود    ۵نفر. به منظور اطمینان از    میلیون   ۲  ~  ۰،۶۶میلیون*    ۳اینترنت باعث می شود  

  ۴۰۰(، حدود  http://www.surveysystem.com/sscalc.htmاینترنت جذاب سیستم ماشین حساب بررسی  

از پاسخ دهندگان، که برای بررسی در دسترس   ۲۶۰داد واقعی  ( پاسخ دهندگان بهبررسی شود. با توجه به تع۳۸۴)

 درصد افزایش یافت.   ۶/۰۸بود، میزان خطا توسط 

 

 . نتایج حاصل از تحقیقات تجربی 4

کند. ادبیات افزایش انتقال معامالت به فضای الکترونیکی میزان رشد تعداد اپراتورهای دیجیتال غیر قانونی را تعیین می 

شود. از این رو، انواع شرایط، تفسیر و ویژگی های مربوط  تعریف جهانی اقتصاد سایه دیجیتال را شامل نمیعلمی هیچ  

به این پدیده بسیار گسترده است. هدف از این تحقیق تجربی این است که به ایجاد نگرش مصرف کنندگان نسبت به  

ایی اقداماتی صورت پذیرد که مصرف کنندگان بالقوه  مفاهیم ارائه شده از اقتصاد سایه دیجیتال پرداخته شود، و شناس 

 کند.را از شرکت در فعالیت های سایه دیجیتال منصرف می 

http://www.surveysystem.com/sscalc.htm
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تجارت - کند که اکثر مصرف کنندگان در  تجزیه و تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان، مشخص می 

کاران  ، سالمندان، دانش آموزان و یا بی درصد از شرکت کنندگان نظرسنجی( تشکیل شده است  ۷۷)  ۲۹- ۱۶از جوانان  

درصد از    ۷درصد از پاسخ دهندگان(، متخصصان )   ۱۴درصد از پاسخ دهندگان( ، اشتغال به عنوان کارشناسان )  ۶۰)

دهندگان به دست آورده شد که نسبتا  درصد از پاسخ دهندگان(. دامنه درآمد پاسخ  ۶پاسخ دهندگان( و یا کارکنان )

 یورو در ماه.  ۱۰۰۱تا بیش از   ۰  از - گسترده بود 

بود، که    ۰/۶۰۳ضریب آلفای کرونباخ، که برای ارزیابی مفاهیم ارائه شده از اقتصاد سایه دیجیتال محاسبه شد برابر با  

ای باید نشان می دهد سواالت موجود در این نظرسنجی منعکس کننده ابعاد تحقیق با دقت مناسب است. توجه ویژه 

فای کرونباخ در ادبیات علمی معطوف شود. برخی از دانشمندان نشان می دهند که ضریب آلفای  به تفسیر ضریب آل 

های  باشد. از این رو، در نظر گرفتن این مقدار ممکن است بر پیچیدگی و کیفیت جنبه   ۰/۷کرونباخ نباید کمتر از  

رین مقدار بحرانی ضریب آلفای کرونباخ  را به نمایندگی از کمت  ۰/۶پژوهشی خاص اثر بگذارد. نویسندگان این تحقیقات  

 تعیین کردند.  

برابر، که پیشنهاد می کند سازگاری ارزیابی پاسخ   ۰/۰۰۰به    pو مقدار  ۰/۵۶ضریب کندال تطابق برآورد شد برابر با  

 ( است.۲دار )جدول دهندگان متوسط قوی و آماری معنی 
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 ی دیجیتال یه ی اقتصاد ساشده  ی مفاهیم ارائه ی میانه . رتبه ۲جدول 

 میانه رتبه  دیجیتال  یسایه  اقتصاد یشده  ارائه  مفاهیم شماره 

 

 

۱. 

  خدمات   یا  تجارت   که   وقتی  است،  سایه   اقتصاد  از  قسمتی  دیجیتال   یسایه   اقتصاد

  را   گرایش  این  دیجیتال  یسایه   اقتصاد  هایفعالیت .  شودمی   ارائه  محور- سود  آنالین

  های شبکه/پیآی   هایآدرس   تغییر   بدون   یا  با  غیرتکراری  یا   تکراری  طبیعت  از   که  دارند 

 .باشند  کامپیوتری

 

 

۳.۴۴ 

 

۲. 

  اینترنتی   هایانجمن   در   که  دارد  اشاره  جهانی  هایشبکه   به  دیجیتال  یسایه   اقتصاد

  بانک،   از  سرقت  جمله  از  الکترونیک  هایجنایت   از  هایزنجیره  و  شوند می   پدیدار  بسته

 .شوند می  شامل را  ایرایانه   جرایم سایر و  هویت  سرقت  اعتباری، کارت جرایم

 

۳.۱۸ 

 

۳. 

  حاصل  دور  فضای   در  مشخصی  خدمات یا  کاالها ی ارائه  از  که  منقطع ( غیر) مالی   سود

  است،   شده  ثبت  رسماً  که  موضوع   یک  به  آسیب  ایجاد  و  فعالیت   ثبت  بدون  و  شوند،می 

 .کند می   ارائه را  مشابهی  خدمات و کاالها که 

 

۳.۷۲ 

 

۴. 

  مالی   جریان  که   است  اینترنت  فضای  در  غیرقانونی  فعالیت  یک   دیجیتال  یسایه   اقتصاد

  تاجران   و  کند،می   فراهم  خریدار  یا  خدمات/کاال  یکننده  ارائه  برای  را  غیرقانونی

  ناامید   شود  محسوب  قانونی  تواند می   که  درآمدی  از  را  خدمات  کنندگان  ارائه/قانونی

 .کنند می 

 

۳.۷۴ 

 

 

۵. 

  پرداخت   بدون   که   دارد  اشاره  الکترونیک   فضای  در   تجارت  به  دیجیتال   یسایه   اقتصاد

  دارو،   قاچاق  جمله   از  جنایی  هایفعالیت   شامل  و   کند می   فعالیت   مالیاتی   گونه هیچ

 .شودنمی  غیره و فاحشگی

 

 

 

۳.۵۲ 

  

، به  ۳/۵مساوی یا باالتر از   ارزیابی مصرف کنندگان، با میانگین رتبهمفاهیم اقتصاد سایه دیجیتال، پیشنهادی برای  

عنوان منعکس کننده ماهیت اقتصاد سایه دیجیتال در نظر گرفته شده است. مفاهیم ارائه شده با میانگین رتبه مساوی  

 شود.ی ماهیت اقتصاد سایه دیجیتال محسوب نمی کننده به عنوان منعکس ۳/۴۹یا کمتر  

اقتصاد سایه دیجیتال  ( برای مفهوم۳/۷۵نشان می دهد که میانگین باالترین رتبه )   ۲ارائه شده در جدول  داده های  

ی دیجیتال عمل غیر قانونی در فضای اینترنت است، که تولید پول غیر  تخمین زده شد، پیشنهاد شده که اقتصاد سایه 

کنندگان/معامله گران خدمات را از درآمدی  کند و ارائه می   هاآن   خریداران   یا  و   کنندگان کاال/خدماتقانونی برای ارائه 

کنند. چنین تفسیری از پدیده اقتصاد سایه دیجیتال اثرات منفی آن بر  که می تواند رسمی محسوب شود محروم می 
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ه  ( برای مفهوم اقتصاد سایه دیجیتال تخمین زد۷۲/ ۳معنای رتبه )   سازد. کمی پایین تربودجه دولت را برجسته می 

شد، پیشنهاد شده است که اقتصاد سایه دیجیتال اشاره به سود مالی )غیر( منقطع، حاصل از کاالها یا خدمات در  

شود که به طور رسمی ثبت شده است و  فضای راه دور، بدون ثبت نام فعالیت دارد و باعث آسیب به یک موضوعی می 

اد سایه دیجیتال اشاره به تجارت در فضای الکترونیک، بدون  کاال یا خدمات مشابه ارائه می کند. مفهوم تعریف که اقتص

پرداخت هر گونه مالیات به بودجه دولت دارد، به استثنای فعالیت های صرفاً جنایی مانند قاچاق مواد مخدر، فحشا، و  

 غیره.  

غیر قابل قبول با اشاره  کنندگان، می تواند به عنوان  مفاهیم دیگر اقتصاد سایه دیجیتال، پیشنهادی برای ارزیابی مصرف 

مصرف    ها رفتار شود. نتایج حاصل از این تحقیق منجر به نتایج زیر شد:با آن   ۳/۴۹به میانگین برآورد رده ای پایین تر  

و غیره( از فعالیت های اقتصادی   کنندگان تمایل به تشخیص فعالیت های جنایی )مواد مخدر، فحشا، دزد اعتبارنامه،

ه همچنین نقض ضوابط و مقررات قانونی مصوب است. شرکت کنندگان در این نظر سنجی درک  غیر قانونی دارند، ک 

کنند که فعالیت های اقتصاد سایه دیجیتال فوق العاده در فضای الکترونیکی بدون ثبت رسمی کسب و کار و فرار  می 

شک، داوطلبانه و متقابال به سود هر دو  ی دیجیتال، بدون  از پرداخت مالیات انجام شده است. مشارکت در اقتصاد سایه 

 طرف معامله )معامله گر و مصرف کننده( است.

انجامد، پاسخ دهندگان به منظور  به منظور ایجاد آن، که اقدامات آن به یک پیشگیری کارآمد از پدیده مورد تجزیه می 

 . (۳بررسی اقدامات پیشنهادی پیشگیری اقتصاد سایه دیجیتال خواسته شدند )جدول 
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 ی دیجیتالهای پیشگیری اقتصاد سایه . ارزیابی مقیاس ۳جدول 

 ارزیابی  شماره 

  افزایش   اجرایی،  و  جنایی  هایمسئولیت   اند،کرده   پیدا  توسعه  خوبی   به  که  قانونی   کاری   هایقالب .۱

 .  غیرقانونی دیجیتال  تجارت یک  حزب دو   هر برای  شدیدتر هایمجازات/هاغرامت

  الکترونیک،   پلیس  دپارتمان  تاسیس  شدیدتر،  کنترل  و   نظارت  مناسب،  محافظتی   افزارنرم   فراهمی .۲

 .  ناظر افسران  کافی تعداد

  غیر   الکترونیکی   تاحران   توسط  الکترونیک  فضاهای   در   راحتی   به   و  اند شده  عمومی  اعالن  که  اطالعاتی .۳

 دیجیتال   غیرقانونی تاجران افشای  عمومی اعالن هستند؛ دسترس   در قانونی

 همگانی   آموزش  یبهبودیافته  سیستم .۴

 قانونی  بازارهای در  ترپایین/مطلوب هایقیمت .۵

 خدمات/محصول  یک پایین کیفیت  .۶

  در   رسمی  تعریف  یک   تاکنون،)   قانونی  هایفعالیت  عنوان  به  دیجیتال  یسایه  هایفعالیت   تعریف .۷

 ( نیست دسترس 

 اینترنت  در  کنندگان مصرف  سایر منفی هایواکنش  .۸

  

دهند که با توجه به ارزیابی مصرف کنندگان، اقدامات زیر برای پیشگیری  ، نشان می ۳داده های ارائه شده در جدول  

هایی قانونی  ( تعریف فعالیت های سایه دیجیتال به عنوان فعالیت ۱اقتصاد سایه دیجیتال می تواند در نظر گرفته شود:  

( توسعه یک چارچوب قانونی کارآمد، که در حال حاضر هیچ ۲تعریف دقیق تعیین ظهور برداشت های غلط(.  )از عدم  

( اطالعات ۳گونه مسئولیت جنایی و/یا اجرایی برای مصرف کننده به عنوان یک حزب معامله سایه دیجیتال وجود ندارد؛  

کترونیک؛ اعالن عمومی برای افشای تاجران غیرقانونی  علنی اعالم شده و در دسترس در فضای الکترونیک برای تاجران ال

( در دسترس بودن نرم افزار حفاظت مناسب، نظارت و کنترل فشرده تر، ایجاد پلیس الکترونیک، اطمینان ۴دیجیتال؛ 

از تعداد کافی افسران نظارت. اقدامات دیگر به سطح باالتری از آگاهی عمومی، یعنی گسترش وسیع تری از اطالعات 

 ا در فضای الکترونیک برای معامله گران غیرقانونی و کیفیت پایین از محصوالت / خدمات عرضه مرتبط است. ر
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 گیری . نتیجه5

توان گفت که اقتصاد  می   به طور خالصه با توجه نتایج حاصل از دیدگاه های نظری در پدیده اقتصاد سایه دیجیتال،

ونی، گزارش نشده و یا ثبت نشده آنالین است که سودمحور بوده وبرای  سایه دیجیتال نشان دهنده فعالیت های غیر قان

شوند.همچنین ممکن است فرار از پرداخت مالیات و یا دور زدن مقررات قانونی تجارت و/یا کسب و کار به کار برده می 

ی  وان یک تولیدکننده به فعالیت های جنایی در اینترنت اشاره داشته باشد، اگر چه در مورد دوم می توان از آن به عن

اقتصاد نام برد، از این رو گنجاندن فعالیت تبهکاران سایبر در مفهوم اقتصاد سایه دیجیتالی بایستی به خوبی زمینهسازی  

 نخواهد شد.

. نتایج حاصل از تحقیقات تجربی، به پیروی از اصول روش نمونه گیری »گلوله برفی«، اعالم می کنند که مصرف  ۲

های اقتصادی  به تشخیص فعالیت های جنایی )مواد مخدر، فحشا، اعتبارنامه دزد، و غیره( از فعالیت کنندگان تمایل  

دانند که  غیر قانونی دارند، که همچنین ناقض ضوابط و مقررات قانونی هستند. شرکت کنندگان در این نظر سنجی می 

 پرداخت  از   فرار  با  و  کار  و  کسب  رسمی   بدون ثبتهای اقتصاد سایه دیجیتال فوق العاده در فضای الکترونیکی و  فعالیت

 شود.می  انجام مالیات

های غیر  . با توجه به نتایج حاصل از ارزیابی مصرف کنندگان، تعریف فعالیت های سایه دیجیتال به عنوان فعالیت ۳

کننده به عنوان  مصرف های کیفری/اجرایی مشخص برای  قانونی، توسعه چارچوب قانونی کارآمد، که شامل مسئولیت

باشد، اعالم عمومی و در دسترس بودن اطالعات معاملهگران غیرقانونی در فضای  یک حزب معامله سایه دیجیتال می 

تر، ایجاد دپارتمان پلیس الکترونیک و  الکترونیک، در دسترس بودن نرم افزار حفاظت مناسب، نظارت و کنترل فشرده 

ن ناظر می تواند اقدامات کارآمد تری در مورد پیشگیری اقتصاد سایه دیجیتال به  کسب اطمینان از تعداد کافی افسرا

  حساب آیند.
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