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چکيده
مقدمه و هدف پژوهش :اقتصاد سي اه (پنهان) به مجموعه اي از فعاليتها و مبادالت اقتصادي گفته ميشود كه ممكن
است قانوني يا غيرقانوني باشند ،اما اندازه گيري و گزارش نمي شوند .تاکنون مطالعات نسبت اً زي ادي در زمينهي برآورد
حجم اقتصاد سي اه در جهان و اي ران انجام شده است که نشان دهندهي روند افزايشي حجم اقتصاد سي اه در بسي اري از
کشورهاي جهان و باالخص در ايران ميباشند .اما پژوهشي که تبيين کنندهي تأثي ر اقتصاد سي اه بر احساس امنيت
اخالقي در شهروندان باشد ي افت نگرديد .با توجه به روند افزايشي حجم اقتصاد سياه باي سته است که تأثير اين پديده بر
روي احساس امنيت اخالقي مردم سنجيده شود ،زي را که شهروندان در شهر زندگي مي کنند و اقتصاد سي اه هم عموم اً
در شهرها رخ ميدهد.
روش پژوهش :جامعهي آماري پژوهش حاضر کليهي شهروندان منطقهي  5تهران که حجمي برابر با  71375۷دارند،
انتخاب گرديد .و براي حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران حجمي برابر با  383317محاسبه گرديد که براي جلوگيري
از خطاي احتمالي و درنظرگرفتن مقداري نرخ بازگشت پرسشنامه ،تعداد  0۷۷پرسشنامه پخش شد .براي انجام
پژوهش حاضر ابتدا شاخصها و گويههاي مناسب براي متغيرهاي اقتصاد سياه و احساس امنيت اخالقي درنظر گرفته
شد و پرسشنامهي مذکور بعد از جمع آوري داده ها ،روايي و پاي ايي مناسبي را نشان داد .براي تجزيه و تحليل دادهها
هم از آمار توصيفي (شامل فراوني ،درصد و مي انگين داده ها) و هم از آمار استنباطي استفاده گرديد .براي آمار
استنباطي پس از آزمون کولموگروف اسميرنوف که نرمال بودن دادهها را نشان داد ،از آزمون  tتک نمونهاي استفاده
گرديد .قابل ذکر است کليهي تجزيه و تحليلها در نرم افزار تحليل آماري  SPSSصورت پذيرفت.
يافته ها :نتايج نشان داد که اقتصاد سي اه باعث مطلوبيت احساس امنيت در شهرها نميشود.
نتيجه گيري:پس باي سته است نسبت به کاهش حجم اقتصاد سي اه مبادرت شود.
واژگان كليدي :اقتصاد سي اه ،احساس امنيت اخالقي ،شهرها ،اقتصاد سايه ،اقتصاد غيررسمي
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مقدمه
انسان براي رفع ني ازهاي خود چارهاي جز زنددگي
اجتماعي نداشت ،اما زماني که يد ک اجتمدا تشد يل
مي شود مش الت اقتصادي ،اجتماعي ،امنيتي و  ...نيز
بوجود ميي ابد.
تددأمين احسدداس امنيددت اجتمدداعي تنهددا بددا
شددناخت رفتارهايي صورت مي گيرد كه به افزايش يا
كاهش امنيت در سطح «اجتما » منجدر مدي گددردد.
برخدي از ايدن رفتارهدا ممكن است در يك اجتمددا
احسداس نداامني و هددراس را پديدد آورده و مدانع از
توسعه ي رواني جامعه گردند .چنان كه به نظر ميرسدد
جامعهي مورد بررسي ما ،با چنين وضعيتي مواجه شده
است .احساس امنيت اجتماعي ،از موقعيدت و جايگداه
برجسته اي در برنامه ريزي هاي کشوري برخوردار است
که دست يابي و پايدارسازي آن نيازمند مقدمات و زمينه
هاي پيچيده اي بوده و آسيب پذيري يا زوال آن نيدز،
معلول زمينهها و عوامل متفاوتي است (نبوي و هم اران،
.)9381
امنيت از دي رباز ذهن بشر را درگي ر خود کرده است.
اما احساس امنيت نسبت به امنيت مفهومي جديد تدر
ميباشد و لزوم تحقيقدات بيشدتري را در ايدن زمينده
ميطلبد .اما اين که رابطدهي بدين احسداس امنيدت و
متغيرها و مفهومهاي ديگر (در اين تحقيق اقتصاد سي اه)
را کشف کني م به ما اين کمک را مي کند تا بتواني م بدا
اتخاد تصميماتي احساس امنيت را در شهروندان افزايش
دهي م و با اين کار به جامعهاي بهتر دست ي ابي م .بنابراين
در اين پژوهش تمرکز ما بر روي تأثي ر اقتصاد سي اه بر
مي زان احساس امنيت اخالقي خواهد بدود و فرضديهي
تحقيق را به صورت "اقتصاد سي اه باعث مطلوبيت احساس
امنيت اخالقي در شهرها مي شود ".تنظي م مينمايي م.
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بيان مسأله
احساس به معناي درک چيزي اسدت بدا ي دي از
حواس ها و امنيت به معناي بي خوفي و بيبيمي اسدت.
احساس امنيت ،تلقي انسانها از وضعيتي است که در آن
تصور مي شود تهديدي متوجه جان ،مال و ارزشهاي آنها
ني ست و ي ا حداقل اگر هم چنين تهديدي وجود دارد،
قابل کنترل است .احساس امنيت بُعد ذهني امنيت تلقي
مي شود .عواملي که باعث ش ل گيري ناامني ميشوند،
الزام اً همان هايي ني ستند که به نگراني و احساس ناامني
ميانجامند و اين عوامل همپوشاني کامل ندارند .صاحب
نظران مفهوم احساس امنيت را همانند مفهوم امنيدت
متعدد و متفاوت بي ان کرده اند .لي نگ موضو مورد توجه
اش ،امنيت وجودي ي ا امنيت هستي شدناختي اسدت.
امنيت وجودي ي ي از صورتهاي مهم احساس امنيت
به معناي وسي ع آن است .امنيت وجودي نشان از يک
ني از فردي و ني از به اطمي نان از تداوم هويت خود ،دوام
محيطهاي اجتماعي و مادي اطراف خود را دارد .به نظر
او امنيت وجودي سبب احساس امنيت و نبود آن باعث
عدم احساس امنيت مي گردد .گيدنز امنيت وجودي را
اطمي نان به تداوم شخصيت خود و نيدز هويدت و دوام
محيطهاي اجتماعي و مادي کنش ميداند ،تا جايي که
فقدان اين امني ت باعث حساس شدن و ش ننده شدن
فرد از لحاظ عاطفي مي شود .هورناي معتقد اسدت کده
احساس امنيت به معني نداشتن اضطراب است که بر اثر
رفع ني ازهاي افراد انجام مي شود و اضطراب بني ادي که
ناشي از عدم ارضاي ني ازهاست سدبب نداامني و عددم
احساس امنيت مي شود .مازلو احساس امنيت را ي ي از
ني ازهاي ثانوي ي ا ذهني ،روحي و ف دري انسدان تلقدي
نموده است (كالهچيدان.)9380 ،

ش ل - 9حجم اقتصاد سايهاي در کشورهاي صنعتي از سال  2۷۷۷تا ( 2۷93انست و اشنايدر.)2۷93 ،
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ي ي از مسايل بسي ار مهمي که توجه از پيش
بيشتري را در حوزهي اقتصاد سي اه ميطلبد دقت به
حجم و روند اقتصاد سي اه در اي ران و ساي ر کشورهاي
جهان است .با نگاهي به حجم اقتصاد سياه در کل حجم
اقتصاد کشورها من جمله ايران ميتوان به اين ن ته
دست ي افت که نسبت قابل توجهاي از اقتصاد کشورها به
اقتصاد سي اه مربوط مي شود؛ و خود اين مسأله به ميزان
زي ادي از درآمد دولتها مي کاهد .ن تهي مهم ديگر در
اين زمي نه روند رو به رشد اقتصاد سي اه در جهان است.
هرچند اين روند رو به رشد در بعضي از کشورها مالي م
بوده ولي در هر صورت نشان دهندهي اين مسأله است
که حرکت اقتصاد جهاني به سمت اقتصاد زير زميني
بوده و خطري جدي براي درآمد دولتها به شمار
ميرود .پس بسي ار واجب است تا مطالعات گستردهاي بر
روي اقتصاد سي اه صورت گي رد تا بتوان با ارايهي
راه ارهايي مناسب نسبت به کاهش اين حجم زي اد از
اقتصاد کشور و حتي جهان مبادرت ورزيد.
مهمترين دغدغههاي ذهني محقق را ميتوان
اي نگونه بي ان نمود :احساس امنيت در شهر تهران و به
طور اخص در منطقه  5به چه صورت ميباشد؟ اقتصاد
سي اه بر روي اين احساس امنيت چه تاثيري خواهد
داشت؟ بيشترين سطح ناامني اقتصاد سي اه کدام موارد
ميباشد که نتيجهي نامطلوبي را بر روي احساس امنيت
شهروندان دارد؟
ضرورت و اهميت تحقيق
انسان در زندگي خود بايد پاسخگوي مجموعهاي از
ني ازها باشد .اين ني ازها ،همانگونه کده "آبراهدام مدازلو"
ميگويد حالتي کامال سلسله مراتبي دارند .يعني پس از
ني ازهاي اوليه و فيزيولوژي ي در قاعدهي ني ازهاي مازلو،
به ني از به امنيت ميرسي م و تا زماني ه اين ني از برطرف
نگردد نميتوان به نحو احسن به برطرف کدردن سداير
ني ازهاي اين قاعده که به ترتيب شامل ني ازهاي اجتماعي،
احترامي و خودش وفايي ميباشد ،پرداخت.
توجه به امنيت که در آن اعضاي جامعهي بشدري
حري م خود را از هرگونه تعرض و تهديدي مصون بدانند،
خواستهي ديرپاي بشر است .در جامعهي امروزي هر روز
ام ان مخدوش شدن حري م امنيت اشخاص به وسيلهي
عوامل مختلف اجتماعي ،سي اسي و اقتصادي وجود دارد.
امنيت به مفهوم رهايي از ترس و خطر و احساس
دوري از هرگونه تعهد ،ي ي از ني ازهاي اصلي و اساسي
انسان ها ازآغاز خلقت بوده است .امنيت به ايدن معندا،

پيوند عميقدي بدا سداختارهاي اجتمداعي ،فرهنگدي و
اقتصادي جامعه دارد.
مهمتر از امنيت موضدو احسداس امنيدت اسدت.
احساس امنيت به همان اندازه مهم است که امنيت در
آن جامعدده مه ددم و ارزش ددمند اس ددت .حت دي برخ دي از
کارشناسان احساس امنيت در ي ک جامعه را مهم تر از
وجود امنيت ميدانند .مفاهي م امنيت و احساس امنيت
بيش از آن ه يک واقعيت بيروني باشد ،ماهيتي ذهندي
دارد .امنيت ي ا بطور عام امنيت اجتماعي را ميتوان به
متغيرهاي گوناگوني تقسي م نمود که عبارتند از امنيت
اخالقي ،عاطفي ،مالي ،بهداشتي و جاني (صالحي مرام،
رضايي ،طلوعي اشلقي .)9381
امنيت تمامي جنبده هداي زنددگي بشدر را متدأثر
مي سازد .برخي از پي امدها و کاربردهاي امنيت (امنيت
اجتماعي) در يک جامعه را ميتوان به شر ذيل نام برد:
 .9طراحي شخصيتهاي سالم اجتماعي
 .2تقويت روح جمع گرايي و عام گرايي در جامعه
 .3افزايش سطح ارتباطات بين مردم ومي ان مدردم و
ساختارهاي رسمي
 .0توسعه سطح مشارکت و حضور موثر اجتماعي
 .5توسعه سطح نشاط اجتماعي و سي اسي
 .6تقويت مشروعيت حاکميت سي اسي در جامعه بده
دليل ارزي ابي مثبت از کارآمدي آنان
 .7تقويت اجما  ،وفاق ،همبستگي ملي ،نظم و ثبات
سي اسي  -اجتماعي
 .8رشد عقالنيت و کنشهاي عقالني معطوف به عقل و
قانون
 .1ارتقاي شاخص هاي سالمت و مهارت بده منظدور
بهداشت جسمي و رواني
 .9۷باالبردن عزت نفس جمعي
 .99دسترسي عادالنه به ام انات موجود جهت ايجداد
آرامش و رفاه اجتماعي در جامعه (صالحي مرام،
رضايي ،طلوعي اشلقي .)9381
همانطور که مشاهده مي شود امنيت جنبههاي بسيار
زي ادي از زندگي بشر را در جامعه در برمي گي رد ،که اين
جنبه ها براي يک زندگي سالم و با آرامش بسي ار مهدم
ميباشند .از طرفي همانطور که در بي ان مسأله بي ان شد،
حجم و روند اقتصاد سي اه در جهان و باالخص اي ران هم
درصد بسي ار زي ادي از حجم کل اقتصاد را دربرگرفتده
است و هم روندي صعودي دارد .که تجميع اهميت مقوله
امنيت و احساس امنيت و حجم زي اد و صعودي اقتصاد
سي اه اين نگراني را در رابطه با تأثي ر اقتصداد سدي اه بدر
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احساس امنيت در ذهن انسان ايجاد مي کند کده چده
تأثيري را از خود به جا مي گذارد.

 .5بررسي تأثي ر اقتصاد سي اه بر مي زان احساس امنيت
بهداشتي در شهرها

اهداف تحقيق
هدف اصلي تحقيق:
بررسي تأثي ر اقتصاد سياه بر مي زان احساس امنيت
در شهرها
اهداف فرعي تحقيق:
 .9بررسي تأثي ر اقتصاد سي اه بر مي زان احساس امنيت
اخالقي در شهرها
 .2بررسي تأثي ر اقتصاد سي اه بر مي زان احساس امنيت
عاطفي در شهرها
 .3بررسي تأثي ر اقتصاد سي اه بر مي زان احساس امنيت
مالي در شهرها
 .0بررسي تأثي ر اقتصاد سي اه بر مي زان احساس امنيت
جاني در شهرها

فرضيه هاي تحقيق
فرضيهي اصلي تحقيق:ربه نظر مي رسد اقتصاد سي اه
باعث مطلوبيت مي زان احساس امنيت در شهرها ميشود.
فرضيههاي فرعي تحقيق:
 .9به نظر مي رسد اقتصاد سي اه باعث مطلوبيت ميدزان
احساس امنيت اخالقي در شهرها مي شود.
 .2به نظر مي رسد اقتصاد سي اه باعث مطلوبيت ميدزان
احساس امنيت عاطفي در شهرها مي شود..
 .3به نظر مي رسد اقتصاد سي اه باعث مطلوبيت ميدزان
احساس امنيت مالي در شهرها مي شود.
 .0به نظر مي رسد اقتصاد سي اه باعث مطلوبيت ميدزان
احساس امنيت جاني در شهرها مي شود.
 .5به نظر مي رسد اقتصاد سي اه باعث مطلوبيت ميدزان
احساس امنيت بهداشتي در شهرها مي شود.

پيشينه پژوهش
جدول  - 9پيشي نه پژوهش اقتصاد سي اه

جدول  - 2پيشي نه پژوهش احساس امنيت
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مباني نظري

ديدگاه پارسونز
پارسدونز جامعده را متشدكل از اجزايدي ميدانسدت
كده اصطالحدا پايدگاه نقشها ميشدود (ورسدلي9378 ،
 .)73:پارسونز امنيت و احساس امنيت را شامل ابعداد
امنيت مالي و اقتصدادي ،سي اسدي ،حقدوقي قضدايي و
فرهنگي ميداند( .نويدني دا.)9382 ،

ديدگاه گيدنز
گيدنز خطر و امنيت دو روي يک س ه ميدانست.
همچنين گيدنز از امنيت وجودي به معني ايمن بودن نام
برده است .امنيدت وجدودي از نظدر گيدندز؛ عبددارت
اسدت از :ايمدن بددودن؛ يعنددي در اختيددار داشددتن
پاسددخ هايي در سددطح ناخددودآگاه و خودآگاهددي
عملددي بددراي بعضدددي پرسدددش هداي وجدددودي
بنياديددن كدده همده آدميدان ،طدي عمدر خدود بدده
نحدوي مطدرح كردهاندد (نويدني دا.)33: 9388 ،

ديدگاه باري بوزان
امني دت نظددامي ،سي اس دي ،اقتصددادي ،محيط دي و
اجتماعي را به عنوان ابعاد امنيت نام برده است .امنيدت
نظامدي بده اثدرات متقابدل توانايي هداي تهاجمددي و
دفاعدي مسدلحانهي دولت ها و نيدز برداشدت آنهدا از
مقاصدد يكديگدر مربدوط اسدت .امنيدت سياسدي ،ناظدر
بدر ثبدات سدازماني دولت هدا ،سيسدتم هاي حكومتدي و
ايدئولدوژي هايي اسدت كدده بدده آنهدا مشددروعيت
ميبخشدد .امنيت اقتصدادي ،دسترسدي به منابدع مالدي
و بازارهاي الزم بدراي حفدظ سدطوح قابدل قب ولدي از

رفداه و قددرت دولدت اسدت .امنيدت اجتماعدي ،بدده
قابليدت حفدظ الگوهدداي سددنتي زبددان ،فرهنددگ،
مذهدب و هويدت ملدي بدا شددرايط قابددل قبولددي از
تحدول ،مربدوط مي شدود .امنيدت زيسدت محيطدي ،ناظدر
اسدت بدر حفدظ محيدط جهاندي بده عندوان سيسدتم
پشدتيباني ضدروري ك ده تمام حيدات بشددري بدددان
متكدي اسدت .ايدن پندج بخدش ،جددا از يكديگر عمدل
نمي كنند .هدر يدك از آنها داراي كاندون مهمددي در
درون مسددئلهي امني دددت و روشددي ب دددراي تنظي دددم
اولويتها ميباشدند و از طريدق ارتباط هاي دي قدوي بده
يكديگدر متصدل هسدتند (بدوزان.)9319 ،

ديدگاه ال ويور
ديدگاه ال وي ور بسي ار شبيه ديدگاه بوزان بوده و وي
ني ز به هويت تأکيد دارد (موتيمدر.)938۷،

تئوري چلبي
احساس امنيت شامل احسداس امنيدت اخالقدي،
عاطفي ،مالي ،بهداشتي و جاني است (چلبدي.)9375 ،
همچنين چهارچوب نظري اين تحقيق بر اساس ايدن
تئوري پايه گذاري شده است.
چهارچوب نظري تحقيق
چهارچوب نظري اين تحقيق بر اساس تئوري چلبي
پايه گذاري شده است .در ش ل ذيدل مددل مفهدومي
پژوهش نمايش داده شده است.

ش ل - 2مدل مفهومي تحقيق (منبع.9 :رضايي و ديگران و .2دفتر بررسيهاي اقتصادي)
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ش ل - 3معرفي شاخصهاي اقتصاد سي اه ( دفتر بررسيهاي اقتصادي)9382 ،
همانگونه که در مدل مفهومي ي ا چهارچوب نظري
تحقيق مشاهده مي شود ،اقتصاد سياه کليهي فعاليتهاي
اقتصادي را شامل مي شود که که در جايي ثبت نگردد.
اين ثبت نگشتن اين فعاليتها عموما به اين دليل است
که ي ا اين فعاليتها غيرقانوني اسدت (اگدر ثبدت شدود
مشمول مجازات قانوني قرار ميگيرد) ي ا از لحاظ قانوني
مش لي ندارد اما به دليل فرار کردن از مالي ات تمدايلي
براي ثبت آن وجود ندارد.
در اين مدل اقتصاد سي اه يه عنوان متغي ر مستقل و
احساس امنيت به عنوان متغي ر وابسته در نظر گرفتده
شده است .احساس امنيت در اين مدل بده  5مولفدهي
احساس امنيت اخالقي ،عاطفي ،مالي ،جاني و بهداشتي
تقسي م شده است.
ما بر اساس اين مدل اهداف ،فرضي ات و سواالت خود
را پايه خواهي م نهاد .در ش ل زير کليدهي شاخصدهاي
احساس امنيت مشاهده ميشود.

هم ددانطور ک دده در ش د ل  0مش دداهده م دينمايي دد
شاخصهاي احساس امنيت بدر اسداس تئدوري چلبدي
مشاهده مي گردد .ال به تريف هر کدام ازين شاخصدها
ميپردازي م:
امنيت اخالقي :تضمين اصول و الگوهاي اخالقي در
روابط و مناسبات افراد مانند اعتماد ،صداقت ،حسن نيت،
سعه صدر ،خي ر خواهي و  . ...امنيت اخالقي ي ا امنيدت
رواني يعني فقدان ترس و نگراني و حفظ حرمت (آبرو و
حيثيت) شهروندان در جامعه (صالحي اميري و کاووسي،
.)9387
امنيت عاطفي :يعني اطمي نان از اين ه ديگران ما را
دوست دارند و نبود ي ا بودمان ،براي شدان اهميدت دارد.
دردها و مصايب ما آنان را ني ز دچار درد و غصه مينمايد
و مسايلي از اين قبيل که در جهان احساس و عاطفه قرار
ميگيرد( .صالحي اميري و کاووسي.)9387 ،
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ش ل  - 0معرفي شاخصهاي احساس امنيت (صالحي اميري و کاووسي.)9387 ،

تأثي ر اقتصاد سياه بر مي زان احساس امنيت در شهرها

امنيت مالي :امنيت در سطح خرد امنيت اشتغال و
درآمد و در سطح کالن به امنيت در سرمايه گذاري در
کشور اشتغال زايي است .امنيت مالي بر اساس برنامهي
توسعهي سازمان ملل متحد در گزارش سال  9110بدين
صورت تعريف گرديده است که امنيدت مدالي ي دي از
مفاهي م امنيت انساني است که هدف آن کسب درآمد با
اطمي نان باال از طريق شب هي اقتصدادي سدالم اسدت
(محمد نسل.)366 :9387 ،
امنيت جاني :امنيت جاني و حفظ جان انسانها ي ي
از ابعاد مهم امنيت است که در قرآن کري م بدان توجه و
عنايت فراوان شده است (منصوري.)1 :9385 ،
امنيت بهداشتي :امنيت بهداشتي بر اساس برنامهي
توسعهي سازمان ملل متحد در گزارش سال  9110بدين
صورت بي ان شده است که ي ي از مفاهي م امنيت انساني
که مفهوم آن تأمين و تضمين حداقلي از بهداشدت در
برابر بيماري ها و برخورداري از سدبک زنددگي سدالم
ميباشد (محمد نسل.)366 :9387،
همچندين قلمددروي م دداني تحقي دق ،منطق دهي 5
شهرداري تهران ميباشد .قلمروي زماني تحقيق تابستان
سال  9315ميباشد .همچنين قلمروي پژوهشي تحقيق
حاضر ،تأثي ر اقتصاد سي اه بر مي زان احساس امنيت در
شهرها ميباشد.
روش تحقيق
اين پژوهش با در نظر گدرفتن اهميدت و جايگداه
اقتصاد سي اه و تأثي ر و جايگاه آن در ميد زان احسداس
امنيت با روش « توصيفي  -تحليلي» انجام شده است .در
اين پژوهش ابتدا براساس مطالعات کتابخانهاي متغيرها و
شاخصها(گويه ها) استخراج گشته و پرسشنامه مربوطه
طراحي گشته است .سپس با ب ارگيري آزمون آماري t
دادههاي جمع آوري شده بوسيله پرسشنامه مورد تجزيه
و تحلي ل قرار گرفتند .قابل ذکر است کليه محاسبات در
نرم افزار تحليل آماري  spssانام گرفته اند.
نحوه سنجش روايي و پايايي ابزار پژوهش
مفهوم اعتبار (روايي) به اين سوال پاسخ ميدهد كه
ابزار اندازه گيري تا چه حد خصيصه مورد نظر را

مي سنجد .روايي پرسشنامهي مورد استفاده در اين
پژوهش ،توسط اساتيد و متخصصان مربوط به دو حوزهي
احساس امنيت و اقتصاد سي اه مورد تأييد قرار گرفته
است.
پاي ايي با اين امر سروكار دارد كه ابزار اندازه گيري
در شرايط يكسان تا چه اندازه نتايج يكساني به دست
ميدهد .ما در اين پژوهش براي اي ن ه بتواني م با اطمينان
خاطر بيشتري پرسشنامه را مورد استفاده قرار دهي م،
ابتدا يک نمونهي  3۷عددي پرسشنامه را پر کردند .و
سپس پاي ايي پرسشنامه را براي دادههاي بدست آمده از
اين نمونهي  3۷عددي به شرح ذيل از روش آلفاي
کرونباخ در نرم افزار  SPSSمحاسبه نمودي م:
جدول - 3نتايج آزمون آلفاي کرونباخ
متغير

تعداد گويه

ضريب آلفاي کرونباخ

امنيت اخالقي
امنيت عاطفي

5
5

۷3825
۷38۷6

امنيت بهداشتي
امنيت جاني

6
9

۷3763
۷3829

امنيت مالي

6

۷3701

ضريب آلفاي کرونباخ کل پرسشنامه نيز برابر ۷3858
محاسبه گشته است و چون باالي  ۷37ميباشد،
نشاندهندهي اين مطلب است که پرسشنامهي تحقيق از
قابليت اعتماد و ي ا به عبارتي ديگر از پاي ايي الزم
برخوردار ميباشد.
يافته ها
بررسي فرضيهي اصلي تحقيق
"به نظر مي رسد اقتصاد سي اه باعث مطلوبيت احساس
امنيت اجتماعي در شهرها ميشود".
فرض صفر( :)H0اقتصاد سي اه باعث مطلوبيت
احساس امنيت اجتماعي در شهرها ميشود.
فرض مقابل(:)H1اقتصاد سي اه باعث مطلوبيت
احساس امنيت اجتماعي در شهرها نميشود.

جدول  - 0آزمون  tبراي فرضيهي اصلي تحقيق
متغير

تعداد

احساس امنيت

0۷۷

نمرهي
معيار
3

ميانگين

آمارهي t

23۷989

- 73837

درجهي

سطح معني

آزادي

داري

6

۷

فاصلهي اطمينان %59
حد باال
- ۷36753

حد پايين
- 932885
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جدول  - 5آزمون  tبراي فرضيهي فرعي اول
متغير

تعداد

نمرهي معيار

ميانگين

آمارهي t

احساس امنيت اخالقي

0۷۷

3

239021

- 33665

در اين آزمون  tنمرهي معي ار را برابر  3در نظر
ميگيري م (چون نمرات پرسشنامه از  9تا  5مقدار دهي
شده اند) .با توجه به اين نمرهي معي ار برابر با  3مشخص
مي شود که نمرهي پايين تر از  ،3منجر به احساس
امنيت پايين مي شود و نشان مي دهد که اقتصاد سي اه
باعث کاهش احساس امنيت شهروندان گشته است .و
همي نطور نمرهي باالتر از  3نشان خواهد داد که اقتصاد
سي اه باعث افزايش احساس امنيت در شهروندان گشته و
در واقع اثر مثبتي بر روي احساس امنيت داشته است و
مطلوبيت را افزايش مي دهد .همانطور که مشاهده
مي شود مقدار  p-valueي ا همان سطح معني داري
مقداري برابر با  ۷داشته و از مقدار  ۷3۷5کمتر ميباشد.
پس با فاصلهي اطمينان  %15ميتوان فرض  H0را رد و
فرض  H1را پذي رفت .و همانطور که مشاهده ميشود
مي انگين برابر با  23۷989ميباشد و اختالف معني داري
با  3که نمرهي معي ار ما ميباشد دارد .پس با اين آزمون
فرض به اين نتيجه دست ي افتي م که افزايش اقتصاد سياه
منجر به کاهش احساس امنيت اجتماعي در شهرها
ميشود.
بررسي فرضيهي فرعي اول
"به نظر ميرسد اقتصاد سي اه باعث مطلوبيت احساس
امنيت اخالقي در شهرها ميشود".
فرض صفر(:)H0اقتصاد سي اه باعث مطلوبيت
احساس امنيت اخالقي در شهرها مي شود.
فرض مقابل(:)H1اقتصاد سي اه باعث مطلوبيت
احساس امنيت اخالقي در شهرها نمي شود.
در اين آزمون  tنمرهي معي ار را برابر  3در نظر
ميگيري م (چون نمرات پرسشنامه از  9تا  5مقدار دهي
شده اند) .با توجه به اين نمرهي معي ار برابر با  3مشخص
مي شود که نمرهي پايين تر از  ،3منجر به احساس
امنيت پايين مي شود و نشان مي دهد که اقتصاد سي اه
باعث کاهش احساس امنيت اخالقي شهروندان گشته

درجهي

سطح معني

فاصلهي اطمينان %59

آزادي

داري

حد باال

حد پايين

6

۷3۷99

- ۷32801

- 930210

است و مطلوبيت را کاهش ميدهد .و همي نطور نمرهي
باالتر از  3نشان خواهد داد که اقتصاد سي اه باعث افزايش
احساس امنيت اخالقي در شهر وندان گشته و در واقع اثر
مثبتي بر روي احساس امنيت اخالقي داشته است و
مطلوبيت را افزايش مي دهد .همانطور که مشاهده
مي شود مقدار  p-valueي ا همان سطح معني داري برابر
 ۷3۷99بوده و از مقدار  ۷3۷5کمتر ميباشد .پس ميتوان
با فاصلهي اطمينان  %15ميتوان فرض  H0را رد و
فرض  H1را پذي رفت .و همانطور که مشاهده مي شود
مي انگين برابر با  239021ميباشد و اختالف معني داري
با  3که نمرهي معي ار ما ميباشد دارد .پس با اين آزمون
فرض به اين نتيجه دست ي افتي م که افزايش اقتصاد سياه
منجر به کاهش احساس امنيت اخالقي در شهرها
ميشود.
بررسي فرضيهي فرعي دوم
"به نظر ميرسد اقتصاد سي اه باعث مطلوبيت احساس
امنيت عاطفي در شهرها مي شود".
فرض صفر(:)H0اقتصاد سي اه باعث مطلوبيت
احساس امنيت عاطفي در شهرها ميشود.
فرض مقابل(:)H1اقتصاد سي اه باعث مطلوبيت
احساس امنيت عاطفي در شهرها نميشود.
در اين آزمون  tنيز نمرهي معي ار را برابر  3در نظر
ميگيري م (چون نمرات پرسشنامه از  9تا  5مقدار دهي
شده اند) .با توجه به اين نمرهي معي ار برابر با  3مشخص
مي شود که نمرهي پايين تر از  ،3منجر به احساس
امنيت پايين مي شود و نشان مي دهد که اقتصاد سي اه
باعث کاهش احساس امنيت عاطفي شهروندان گشته
است و مطلوبيت را کاهش ميدهد .و همي نطور نمرهي
باالتر از  3نشان خواهد داد که اقتصاد سي اه باعث افزايش
احساس امنيت عاطفي در شهروندان گشته و در واقع اثر
مثبتي بر روي احساس امنيدت عاطف دي داشت دده است و

جدول  - 6آزمون  tبراي فرضيهي فرعي دوم
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متغير

تعداد

احساس امنيت عاطفي

0۷۷

نمرهي

ميانگين

آمارهي t

معيار
3

230۷۷۷

- 33۷70

درجهي

سطح معني

آزادي
6

فاصلهي اطمينان %59

داري

حد باال

حد پايين

۷3۷22

- ۷39220

- 93۷766

تأثي ر اقتصاد سياه بر مي زان احساس امنيت در شهرها

جدول  - 7آزمون  tبراي فرضيهي فرعي سوم
متغير

تعداد

احساس امنيت بهداشتي

0۷۷

نمرهي

ميانگين

آمارهي

درجهي

t

آزادي

معني داري

حد باال

حد پايين

- 03167

6

۷3۷۷3

-۷33۷2۷

- ۷38885

معيار
3

230۷08

سطح

فاصلهي اطمينان %59

مطلوبيت را افزايش مي دهد .همانطور که مشاهده
مي شود مقدار  p-valueي ا همان سطح معني داري برابر
 ۷3۷22بوده و از مقدار  ۷3۷5کمتر ميباشد .پس ميتوان
با فاصلهي اطمي نان  %15ميتوان فرض  H0را رد و
فرض  H1را پذي رفت .و همانطور که مشاهده ميشود
مي انگين برابر با  230۷۷۷ميباشد و اختالف معني داري
با  3که نمرهي معي ار ما ميباشد دارد .پس با اين آزمون
فرض به اين نتيجه دست ي افتي م که افزايش اقتصاد سياه
منجر به کاهش احساس امنيت عاطفي در شهرها
مي شود.
بررسي فرضيهي فرعي سوم
"به نظر ميرسد اقتصاد سي اه باعث مطلوبيت احساس
امنيت بهداشتي در شهرها ميشود".
فرض صفر(:)H0اقتصاد سي اه باعث مطلوبيت
احساس امنيت بهداشتي در شهرها مي شود.
فرض مقابل(:)H1اقتصاد سي اه باعث مطلوبيت
احساس امنيت بهداشتي در شهرها نمي شود.
در اين آزمون  tنيز نمرهي معي ار را برابر  3در نظر
ميگيري م (چون نمرات پرسشنامه از  9تا  5مقدار دهي
شده اند) .با توجه به اين نمرهي معي ار برابر با  3مشخص
مي شود که نمرهي پايين تر از  ،3منجر به احساس
امنيت پايين مي شود و نشان مي دهد که اقتصاد سي اه
باعث کاهش احساس امنيت بهداشتي شهروندان گشته
است و مطلوبيت را کاهش ميدهد .و همي نطور نمرهي
باالتر از  3نشان خواهد داد که اقتصاد سي اه باعث افزايش
احساس امنيت بهداشتي در شهروندان گشته و در واقع
اثر مثبتي بر روي احساس امنيت بهداشتي داشته است و
مطلوبيت را افزايش مي دهد .همانطور که مشاهده
مي شود مقدار  p-valueي ا همان سطح معني داري برابر
 ۷3۷۷3بوده و از مقدار  ۷3۷5کمتر ميباشد .پس ميتوان
با فاصلهي اطمي نان  %15ميتوان فرض  H0را رد و
فرض  H1را پذي رفت .و همانطور که مشاهده ميشود

مي انگين برابر با  230۷08ميباشد و اختالف معني داري
با  3که نمرهي معي ار ما ميباشد دارد .پس با اين آزمون
فرض به اين نتيجه دست ي افتي م که افزايش اقتصاد سياه
منجر به کاهش احساس امنيت بهداشتي در شهرها
مي شود.
بررسي فرضيهي فرعي چهارم
"به نظر مي رسد اقتصاد سي اه باعث مطلوبيت احساس
امنيت جاني در شهرها ميشود".
فرض صفر(:)H0اقتصاد سي اه باعث مطلوبيت
احساس امنيت جاني در شهرها مي شود.
فرض مقابل(:)H1اقتصاد سي اه باعث مطلوبيت
احساس امنيت جاني در شهرها نمي شود.
در اين آزمون  tنيز نمرهي معي ار را برابر  3در نظر
ميگيري م (چون نمرات پرسشنامه از  9تا  5مقدار دهي
شده اند) .با توجه به اين نمرهي معي ار برابر با  3مشخص
مي شود که نمرهي پايين تر از  ،3منجر به احساس
امنيت پايين مي شود و نشان مي دهد که اقتصاد سي اه
باعث کاهش احساس امنيت جاني شهروندان گشته است
و مطلوبيت را کاهش ميدهد .و همي نطور نمرهي باالتر از
 3نشان خواهد داد که اقتصاد سي اه باعث افزايش
احساس امنيت جاني در شهروندان گشته و در واقع اثر
مثبتي بر روي احساس امنيت جاني داشته است و
مطلوبيت را افزايش مي دهد .همانطور که مشاهده
مي شود مقدار  p-valueي ا همان سطح معني داري برابر
 ۷3۷۷3بوده و از مقدار  ۷3۷5کمتر ميباشد .پس ميتوان
با فاصلهي اطمينان  %15ميتوان فرض  H0را رد و
فرض  H1را پذي رفت .و همانطور که مشاهده مي شود
مي انگين برابر با  935790ميباشد و اختالف معني داري
با  3که نمرهي معي ار ما ميباشد دارد .پس با اين آزمون
فرض به اين نتيجه دست ي افتي م که افزايش اقتصاد سياه
منجر به کاهش احساس امنيت جاني در شهرها مي شود.

جدول  - 8آزمون  tبراي فرضيهي فرعي چهارم
متغير

تعداد

نمرهي معيار ميانگين

آمارهي t

احساس امنيت جاني

0۷۷

935790

- 038۷0

3

درجهي

سطح معني

آزادي

داري

حد باال

حد پايين
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جدول  - 1آزمون  tبراي فرضيهي فرعي پنجم
متغير

تعداد

نمرهي معيار

ميانگين

آمارهي t

احساس امنيت مالي

0۷۷

3

935790

- 933918

بررسي فرضيهي فرعي پنجم
"به نظر ميرسد اقتصاد سي اه باعث مطلوبيت احساس
امنيت مالي در شهرها ميشود".
فرض صفر(:)H0اقتصاد سي اه باعث مطلوبيت
احساس امنيت مالي در شهرها مي شود.
فرض مقابل(:)H1اقتصاد سي اه باعث مطلوبيت
احساس امنيت مالي در شهرها نميشود.
در اين آزمون  tنيز نمرهي معي ار را برابر  3در نظر
ميگيري م (چون نمرات پرسشنامه از  9تا  5مقدار دهي
شده اند) .با توجه به اين نمرهي معي ار برابر با  3مشخص
مي شود که نمرهي پايين تر از  ،3منجر به احساس
امنيت پايين مي شود و نشان ميدهد که اقتصاد سي اه
باعث کاهش احساس امنيت مالي شهروندان گشته است
و مطلوبيت را کاهش ميدهد .و همي نطور نمرهي باالتر از
 3نشان خواهد داد که اقتصاد سي اه باعث افزايش
احساس امنيت مالي در شهروندان گشته و در واقع اثر
مثبتي بر روي احساس امنيت مالي داشته است و
مطلوبيت را افزايش مي دهد .همانطور که مشاهده
مي شود مقدار  p-valueي ا همان سطح معني داري برابر
 ۷بوده و از مقدار  ۷3۷5کمتر ميباشد .پس ميتوان با
فاصلهي اطمينان  %15ميتوان فرض  H0را رد و فرض
 H1را پذي رفت .و همانطور که مشاهده مي شود مي انگين
برابر با  935790ميباشد و اختالف معني داري با  3که
نمرهي معي ار ما ميباشد دارد .پس با اين آزمون فرض به
اين نتيجه دست ي افتي م که افزايش اقتصاد سي اه منجر به
کاهش احساس امنيت مالي در شهرها ميشود.
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نتيجهگيري
در رابطه با آزمون به انجام رسيده احساس امنيت
اخالقي ،اقتصاد سي اه ترس و نگراندي را در شدهروندان
افزايش ميدهد و همچنين آبرو و حيثيت آنها را کاهش
ميدهد.
پس با توجه به موارد ذکر شده در پژوهش حاضدر
براي دستي ابي به مطلوبيت در مي زان احسداس امنيدت
شهروندان تهران ،بايستي سعي در کاهش مي زان و حجم
اقتصاد سي اه داشته باشيم .به اين منظور پيشنهادات زير

درجهي

سطح معني

فاصلهي اطمينان %59

آزادي

داري

حد باال

حد پايين

6

۷

- 939637

- 963130

را به جهت کاهش حجم اقتصاد سي اه مديتدوان ببدان
داشت:
 .1کاهش تعرفهي واردات کاال هايي که بي شتر قاچداق
مي شوند .اين کار باعث آن مي شود تا کاالهايي کده
اکنون در صدر کاالهاي مورد قاچاق به داخل کشور
هستند ،ديگر صرفهي زيد ادي را بدراي قاچاقچيد ان
نداشته باشد و در نتيجه از حجم قاچاق آن کاالهدا
کاسته شود .کاهش قاچاق ني ز کاهش حجم اقتصاد
سي اه را به دنبال خواهد داشت.
 .2تغيي رات مابه التفاوت ارز مرجع و بان ي بدا ارز آزاد،
عاملي است که بوجود آوردندهي سودهاي زي ادي براي
افرادي است که فعاليتهاي اقتصادي زير زميني انجام
ميدهند .پس شاي سته است حتي المقدور نسبت به
ي سان سازي نرخ ارز اقدام شود.
.3مالي ات را شايد بتوان به عنوان مهمترين عامل بوجود
آورندهي اقتصاد سي اه بي ان داشت .متأسفانه سيستم
مالي ات در کشور هنوز به مرحلهي قابل قبولي دست
ني افته است و تالش مضاعف دست اندرکاران اين حوزه
را ميطلبد .باال بودن تعرفههاي مالي اتي از ي سو منجر
به فدرار ماليد اتي و رو آوردن فعداالن اقتصدادي بده
فعاليت هاي زير زميني است .و از سوي ديگر پدايين
بودن مالي اتها ني ز ضررات خاص خود را بده همدراه
دارد .پس بايد در زمينهي مالي ات نه نگاهي افراطي و
نه تفريطي داشته باشي م .بل ه بايستي ي ک حد قابدل
قبولي براي آن در نظر گرفته شود .همچندين اخدذ
مالي ات بايستي به نحوي باشد کده کليدهي افدراد و
بنگاهها در پرداخت آن هم اري نمايند.
.0محدوديت هاي تجاري و مقرراتي دولت تدا برداشدته
نشوند تمايل سرمايه گذاران و کارآفري نان براي انجام
فعاليتهاي اقتصادي سالم افزايش پيدا نخواهد کرد و
خود اين عامل ،باعث بوجود آمدن فعاليتهاي ناسالم
اقتصادي خواهد بود .اين محدوديتهاي تجاري اکثرا
ناشي از سي ستم بوروکراسي شديدي اسدت کده در
سدازمانهداي کشدور ح دداکم اسدت .البتده ک دداهش
کاغدبازي ها و سطح بوروکراسي ،پروسهاي زمان بدر
است و به مرور زمان بايستي از حجم آن کاسته شود.

تأثي ر اقتصاد سياه بر مي زان احساس امنيت در شهرها

.5بي اري و توسعه ني افتگي مناطق مدرزي هدم باعدث
بوجود آمودن فعاليتهاي اقتصادي سياه هم در همان
مناطق مرزي شده و هم باعث مهاجرت سيل عظيمي
از ساکنين آن مناطق به تهران و ساي ر شهرها و وارد
کردن فشاري مضاعف بر اقتصاد شهرهاي بزرگ کشور
خواهد بود .راه حل اين معضل تمرکز زدايي و آمايش
سرزمين در سطح ملي و منطقهاي است.
.6مي زان تورم در کشورهايي که باال ميباشد اغلب منجر
به سوداگري و سرمايه گذاري در زمينه هايي ميشود
که باعث توليد نشده و در واقع مالي اتي از آن فع اليتها
به نفع دولت دري افت نخواهد شد .و همچنين زمداني
که مالي ات دولت به حد قابل قبولي نرسد درآمد دولت
کاهش ميي ابد و در نتيجه توانايي دولدت در ايجداد
شغلهاي جديد براي جوانان کاهش پيدا خواهد کرد.
.7کيفيت نامناسب کاالهاي داخلي عامدل ديگدري در
جهت افزايش حجم اقتصاد سي اه و افدزايش قاچداق
کاالها به داخل مرزهاي کشور است .در سالهاي اخير
ورود غي ر قانوني بسي اري از کاالهاي بدادوام و غيدر
ضروري نه تنها بخشدي از مندابع ارزي کشدور را از
سرمايه گذاري در امور توليدي خارج ساخته ،بل ه با
ايجاد نوسانات شديد در حوزهي ارزي ،فشار تورمي را
تشديد کرده و به حي ات اقتصادي خانوارهاي کمدرآمد
و اقشار آسيبپذي ر لطمه زده است .پس شاي سته است
که کيفيت کاالهاي توليدي مورد بازبيني دوباره قرار
گرفته و نسبت به افزايش کيفيت آنها اقدام شود.
.8مهاجرت افسارگسيخته باعث تمرکز جمعيت و کاهش
ام انات به ازاي هر نفر مي شود و در نتيجده عواقدب
خاص خود را من جمله افزايش حجم اقتصاد سي اه در
بر خواهد داشت .براي رفع اين معضل تمرکز زدايدي
جمعيت و فعاليت از روي شهرهاي بزرگ بداالخص
تهران بايستي در دستور کار قرار بگيرد.
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