
سال اوري،  فنّ م و  در علو خالق  صلنامه ا ره  ف شما زدهم،  ا 1، 1ی 3 9 5 
 

 سرآغاز

دهنـد  اجـازه مـی   بانوانهاي اجتماعی به هاي رسانه سایت بیشتر
شان را به دلخواه ایجـاد کننـد، کـه    که تنظیمات حریم خصوصی

این کار دسترسـی عمـوم را بـه اطالعـات نمـایش داده شـده را       
دهد که این کند. هرچند که مطالعات پیشین نشان میمحدود می

در ابتداي ارتبـاط و یـا در   تنظیمات حریم خصوصی ممکن است 

بـه   بـانوان  بیشـتر ). 2و1ادامه آن، براي کاربران گیج کننده باشد(
هـا هـر روز از آن اسـتفاده    اینترنت دسترسـی دارنـد و بیشـتر آن   

امـروزي،   بـانوان هـاي معمـول بـراي    کنند. یکی از سرگرمی می
هاي اجتماعی مانند فیسبوك اسـت. اینترنـت و   هاي رسانهسایت

هاي اجتماعی مزایاي متعددي را براي ایـن کـاربران   نههمۀ رسا
اند. با این حـال اسـتفاده از اینترنـت خطراتـی را بـه      فراهم کرده

همراه دارد که شامل تقاضاهاي جنسـی ناخواسـته و تجـاوز بـه     

 (مقاله پژوهشی)

 اخالق و حفظ حریم شخصی  زمینۀبانوان در  دگاهید

 هاي اجتماعی در شبکه

 ∗يدیحم اله حجتدکتر 

 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ع،یصنا دانشکده اطالعات، اوريفن گروه

 )12/5/94ریخ پذیرش: تا   2/2/94تاریخ دریافت:(

 چکیده

ی خصوص میحري ها محدوده وی شخص اطالعات حفاظت ،یاخالق مسائل از آنهای آگاه ازمندین ،یاجتماعي ها شبکه از بانوان امنِ استفاده :نهیزم
 .باشد یم ،یخصوص میحر حفظ درباره بانوان دگاهیدی بررس مقاله نیا هدف رو، نیا از. است

 

نفر  205نفر بود که  339دانشکده صنایع، به تعداد  یلیالت تکمیان تحصیپس رویدادي است. جامعه شامل دانشجوروش پژوهش حاضر  :روش
ز یآنال يبرا وري اطالعات با استفاده از پرسشنامه (لینک نظرسنجی) انجام گرفت. آ عنوان نمونه به شیوه تصادفی انتخاب شدند. جمع از آنان به

کرونباخ  يآلفا يها، داراحالت شدند. همه يریگ کرت اندازهیل يا نقطه 5هاي مختلف توسط طیف  حالتاستفاده شد.  يوتریکامپ ۀک برنامیها از  داده
در ارتباط با وب  یفیتوص يل، از آمارهایوتحل هیمنظور تجز ارها بود. بهینان معیت اعتماد و اطمیقابل ي دهنده ن نشانی، بودند و ا76/0باالتر از 

ل داشتند و یکه پروفا یکاربران يانس برایل واریه و تحلین از تجزیمحاسبه و استفاده شد. همچن یشناخت تیو جمع یاجتماع يهاشبکه يهاتیسا
  ل نداشتند استفاده شده است.یکه پروفا یا کاربرانی
 

سه بانوان و یهستند. در نتایج مربوط به مقاتر  حساس آقایاننسبت به  یم خصوصیانوان در حفاظت از حربدهند  نتایج ارزیابی، نشان می :ها افتهی
ان کرد یتوان ب یدست آمده، در مجموع م هخود کسب کردند. با توجه نتایج ب یم خصوصیدر حفاظت از حر ي، بانوان در اکثر موارد نمرات بهترآقایان

  تر هستند. تر و دقیق خود محتاط یم خصوصیکه بانوان در حفاظت از حر
 

نان داشته یاطم یم خصوصیدر مورد حفاظت از حر بانوانکه  یزمان یهاي بیشتري در مورد حریم خصوصی دارند، حت نگرانی بانوان ي:ریگ جهینت
  کنند. باشند، کمتر اطالعات شخصی خود را در مقایسه با آقایان افشا می
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شبکهاله حمیدي:  حجتدکتر  در  صی  شخ م  حری ظ  حف خالق و  ۀ ا زمین در  ن  وا ان ه ب دگا جتماعی دی  هاي ا

 
اند که گزارش داده بانوان). بسیاري از 3-5حریم خصوصی است(

خصوصـی و اخـالق   اندازي تنظیمات حفظ حـریم   در ایجاد و راه
هـا و مشـاهدات خـود    طور معمول به دانسـته  به 1حریم خصوصی

کنند. به تازگی فیسبوك الزامات مورد نیاز براي حفاظت تکیه می
ــراي کاربرهــاي   ــا  13از حــریم خصوصــی خــود را ب ســاله 19ت

تواننـد  ). کاربران فیسـبوك اکنـون مـی   7-6ترکرده است ( راحت
رس عموم قرار دهند. این تغییـر  اطالعات پروفایل خود را در دست

ـ یسیاست موجـب افـزا    یتـ یهـا در مـورد خطـرات امن   یش نگران
شده اسـت. آمـوزش بـه بـانوان در      ین گروه سنیا ينترنت برایا

، ممکـن اسـت   2و ایمنی آنالین یم خصوصیمورد حفاظت از حر
 ی). امـا روشـ  9و 8را کاهش دهد( یتیهاي امنسکیاز ر ياریبس

به بانوان، تا کنون ارائه نشـده   ینترنتیت ایآموزش امن يجامع برا
مطالعات سـهامدارن از قبیـل    ید به بررسیک مطالعه جدیاست. 

ن، و خود نوجوانان در مـورد نحـوه ارائـه    یمعلمان، پزشکان، والد
). این موضـوع کـه آیـا    10پرداخته است( ینترنتیت ایآموزش امن

 در مــورد حفــظ حــریم خصوصــی طــی بــانواندیــدگاه و رفتــار 
اند، هاي اجتماعی که متحول شدههاي گذشته، همانند رسانه سال

تغییر کرده است یا نه، مبهم و بـدون پاسـخ بـاقی مانـده اسـت.      
هـاي اجتمـاعی طـی    هـاي سـرگرمی و رسـانه    محبوبیت سـایت 

هـاي  گونـه کـه تغییـرات غالـب شـبکه      هـاي اخیـر، همـان    سال
دهـد،  یهاي ماي اسپیس و فیسبوك نشان م در سایت 3اجتماعی

باشد. همچنین دسترسی و پذیرش تنظیمات و حفاظت متغییر می
هـاي اجتمـاعی ماننـد    هـاي رسـانه  در سایت 4از حریم خصوصی

 تغییر کرده است.  فیسبوك، در طول زمان
نفر از  95دانش آموز کالج در ایالت متحده ( 408در یک مطالعه، 

و اقضـاي   5نفر از بانوان) در خصوص رفتـاراخالقی  105آقایان و 
هاي اجتماعی مورد بررسی قرار گرفتند، نتـایج  در شبکه 6اخالقی

ارزیابی نشان دادند که آقایان تمایل بیشتري براي حفـظ حـریم   
). یکی دیگر از مطالعات کـه  11نسبت به بانوان دارند( 7خصوصی

براي اندازه گیري نگرش نسبت به حفظ حریم خصوصی در یک 
هـا در ترکیـه   مـدارس و دانشـگاه  زن از  165مـرد و   210نمونه 

گیري از حریم خصوصی زنان میانگین انجام گرفت، در این اندازه
نمرات باالتري براي صمیمت با دوستان نسبت به آقایان کسـب  
کردند. تفـاوت معنـاداري بـراي انـزوا و صـمیمت بـا خـانواده و        

نفر  1632). در یک مطالعه دیگر، 12ناشناس ماندن وجود ندارد (
ها در کالج حضور داشتند، مورد ارزیـابی   فراد که بسیاري از آناز ا

قرار گرفتند، از شرکت کنندگان خواسته شد تا یک محصـول یـا   
خواهند دوستان و/یا اطرافیانشان درمـورد آن  سرویس را که نمی

ها دالیل انتخاب خرید یا ). سپس از آن13بدانند را انتخاب کنند(
شـد. دالیـل بـراي حفـظ حـریم      استفاده از این خـدمات سـوال   

بندي شدند: کنترل بر نفوذ و کنتـرل  خصوصی، به دو دسته طبقه
رفتـاري  هاي  ) اجتناب از واکنش1بر افشا. کنترل بر نفوذ شامل: 

) اجتنـاب از قضـاوت توسـط    3) اجتنـاب از خجالـت،   2دیگران، 
) حفاظت از لـذت بـردن،   1دیگران، است. کنترل بر افشا شامل: 

) 4) حفاظت از تصویر خود، 3ز اطالعات درباره خود، ) حفاظت ا2
 ).13حفاظت از خود ناخواسته، است (

زان یـ ان، اشـاره بـه م  یاز دانشـجو  يک مطالعه با جامعـه آمـار  ی
هـاي   در شـبکه  یم خصوصـ یباالتر بانوان نسبت بـه حـر   ینگران

ن مطالعـه،  یـ ن ای). همچنـ 14سه با آقایان دارد (یدر مقا یاجتماع
ان شماره تلفـن خانـه   یدرصد از دانشجو 10د که ده یگزارش م

درصـد آدرس   24درصد شـماره تلفـن همـراه خـود و     39خود، و 
بـا  انـد.  شـان قـرار داده   یل شبکه اجتماعیمنزل خود را در پروفا

 آقایـان ها، بانوان به طور معناداري بیشتر از هاي آن توجه به یافته
بل تـوجهی  نگران حریم خصوصی خود بودند. همچنین درصد قا

اطالعات شخصی خود از جملـه شـماره تلفـن و آدرس     آقایاناز 
ها دریافتند که تمایـل  دهند. آنمسنجر را در پروفایلشان قرار می

افراد به عضویت در شبکه اجتماعی فیس بوك نسـبت بـه مـاي    
گـذاري  اسپیس بیشـتر اسـت و همچنـین در مـورد بـه اشـتراك      

بوك نسبت بـه مـاي    اطالعات شخصی اعتماد بیشتري به فیس
در این مطالعـه میـزان ارائـه آدرس منـزل و     اسپیس وجود دارد. 

شماره تلفن به میزان ده درصد گزارش شده کـه بسـیار کمتـر از    
). 15درصد بدست آمده در تحقیق پیشین اسـت(  39و  24 میزان

با توجه به اینکه این تحقیقات به فاصله سـه سـال از تحقیقـات    
مـردم   8ان نتیجه گرفت که میـزان اعتمـاد  توقبلی انجام شده می

بـوك   ) در فـیس 9(و یا خـود افشـاگري   براي افشاي اطالعاتشان
اي دیگر، اطالعات حریم خصوصی کاهش یافته است. در مطالعه

ــر   را در ســایت فیســبوك در ده دســته اصــلی شــامل مــوارد زی
. اطالعـات محـل   3 ؛ها . الیک2 ؛ها . عکس1بندي کردند:  دسته
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ـ  . لیسـت  5 ؛. اطالعـات محـل کـار و تحصـیل    4 ؛دگیتولد و زن
. 8 ؛. مطالـب اشـتراك گذاشـته   7 ؛هـا  منـدي  . عالقـه 6 ؛دوستان

اي و . اطالعات پایه10 ؛و فامیلها  . وابستگی9 ؛اطالعات تماس
نفر از کاربران اهل کشـور ترکیـه    400به تحلیل برروي پروفایل 

). 16پرداختند(اي ترکیه عضو بودند، که در انجمن کتابدارن حرفه
داد بانوان در تمام موارد بیش از آقایان در نتایج حاصل نشان می

حفاظت از حریم خصوصی خود دقت داشتند و نمرات باالتري را 
کسب کردند، و همچنین کاربران جدید از حریم خصوصـی خـود   

کردند. ایـن  در بیشتر موارد بیش از کاربران قدیمی محافظت می
مان انجام شده است، زیرا مطالعات پیشـین  تحقیق با تمرکز بر ز

هاي در رسانه بانوان، 10اند که با توجه به دیدگاه بانواننشان داده
کننـدگان اینترنتـی،   منظور جلوگیري از سوء اسـتفاده  اجتماعی به

و هنجارهـاي   12ايو هرگونه جرایم رایانه 11طلبان جنسیفرصت
و نشـان دادن   14اعیو به منظور ایجاد ارتباطـات اجتمـ   13رفتاري

 ). 25-17کنند(گذاري می عالیق شخصی، بیشتر سرمایه
ها و تجربیـات درمـورد   هدف از انجام این تحقیق، بررسی دیدگاه

بوده  بانوانامنیت اینترنتی و حفاظت از حریم خصوصی در میان 
. یکـی دیگـر   شود اي با دیدگاه آقایان ارائه میو همچنین مقایسه
ق، شناسایی مسائل کلیـدي دربـاره حفاظـت    از اهداف این تحقی

تواند در جهت تالش بیشـتر بـراي   خصوصی بانوان است که می
 آموزش، در این زمینه، در آینده استفاده شود.

 
 روش 

جامعه آماري پـژوهش  پژوهش حاضر از نوع پس رویدادي است. 
نفــر (خــانم و آقــا) از دانشــجویان تحصــیالت تکمیلــی  339 را

اوري اطالعات و مهندسی صنایع، مهندسی فنّ هاي آموزشی گروه
دانشکده مهندسی صـنایع دانشـگاه صـنعتی خواجـه نصـیرالدین      

نفر بـه شـیوه    205طوسی، تشکیل دادند. از بین این دانشجویان 
آوري اطالعـات، از پرسشـنامه    تصادفی انتخاب شدند. براي جمع

وجه هاي زیر با ت استفاده شده است. در پرسشنامه تحقیق، مقیاس
 ): 30-27در نظر گرفته شده است ( منابع موجود به

پـذیري افـراد،    گیري میزان ریسکاندازه :15پذیري مقیاس ریسک
بـراي   1گیري شد (مقـدار  اي لیکرت اندازهنقطه 5توسط مقیاس 

براي به شدت موافـق)، کـه نمـرات بـاالتر      5به شدت مخالف و 

مثال، براي حالت  باشد. براي پذیري بیشتر می دهنده ریسک نشان
قابلیـت   »براي رسیدن به چیزي در زندگی، بایـد ریسـک کـرد   «

 گیري شده است. /. اندازه77اطمینان آلفاي کرونباخ 

 ۀاین مقیاس به مقایسه بین دو شبک کننده: مقیاس اعتماد مصرف
پـردازد و میـزان اعتمـاد    بوك و ماي اسپیس مـی  اجتماعی فیس

ن جمعیــت مــورد مطالعــه نســبت بــه ایــن دو شــبکه را در میــا
سنجد. اعتماد مصرف کننده در فیس بوك و اعتمـاد مصـرف    می

براي  1گیري شد. اسپیس با مقیاس لیکرت اندازه-کننده در ماي
براي به شدت موافق. نمرات بیشـتر نشـان    5به شدت مخالف و 

دهند که فیس بوك (یا ماي اسپیس) یـک شـبکه اجتمـاعی    می
اطمینان آلفـاي کرونبـاخ بـراي فـیس     قابل اعتماد است. قابلیت 

 گیري شد. /. اندازه95اسپیس هر دو  -بوك و ماي

مقیـاس رفتـار حـریم خصوصـی،      مقیاس رفتار حریم خصوصی:
اي نقطـه  5هـا بـا مقیـاس    ). حالـت 27شامل شش حالت اسـت( 

بـراي همیشـه).    5بـراي هرگـز و   1( انـد گیري شدهلیکرت اندازه
بیشـتري از رفتارهـاي حـریم    نمرات بیشتر نشان دهنـده سـطح   

خصوصی است. قابلیت اطمینان آلفـاي کرونبـاخ در ایـن حالـت     
 بود. 82/0

مقیاس تنگناي زمانی: مقیاس تنگناي زمانی، شـامل سـه مـورد    
بـراي   1انـد ( گیري شده). موارد در مقیاس لیکرت اندازه28است(

دهنـده  براي حالت موافق). نمرات بیشتر نشان 5حالت مخالف و 
اس بیشتر از تنگنـاي زمـانی اسـت. در ایـن نمونـه قابلیـت       احس

 باشد. می /.81اطمینان آلفاي کرونباخ 

هـاي حـریم   هاي حریم خصوصی: مقیاس نگرانیمقیاس نگرانی
ها در مقیاس لیکـرت  ). آیتم29خصوصی، شامل سه مورد است (

بـراي حالـت    5بـراي حالـت مخـالف و     1انـد( گیري شـده اندازه
هـاي بیشـتر دربـاره    بیشتر نشان دهنـده نگرانـی   موافق). نمرات

اطالعات ارائه شده از طریق اینترنت است. به عنوان مثال، براي 
از اینکـه اطالعـاتش در اینترنـت مـورد سـو       نگرانی فـرد «آیتم 

، در مطالعـه اولیـه قابلیـت اطمینـان آلفـاي      »استفاده قرار بگیرد
ان آلفـاي کرونبـاخ   بود. در این نمونه قابلیت اطمین /.92کرونباخ 

 باشد.می /.92

مقیاس توانایی ادراك براي کنتـرل اطالعـات: مقیـاس توانـایی     
هـا  ). آیتم29شامل چهار آیتم است( ادراك براي کنترل اطالعات
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 5براي حالت مخـالف و   1اند. گیري شدهدر مقیاس لیکرت اندازه

ي دهنده نگرانی بیشتر بـرا  براي حالت موافق. نمرات بیشتر نشان
کنترل بر اطالعات ارائه شده در وب سایت است. به عنوان مثال، 

تنها زمانی کـه سـایت امکـان کنتـرل اطالعـات را       "براي آیتم 
بدهد فرد اطالعات دقیق و شخصی خود را در وب سـایت ارائـه   

/. بود. در این 74، در مطالعه اولیه قابلیت آلفاي کرونباخ "دهدمی
 گیري شد.اندازه /.85کرونباخ  نمونه قابلیت اطمینان آلفاي

مقیاس نگرش حفظ حریم خصوصـی کـاربران: مقیـاس نگـرش     
هـا بـا   ). آیـتم 27آیـتم اسـت(   16حریم خصوصی کاربران شامل 

براي نه همیشه  1اند. گیري شدهاي لیکرت اندازهنقطه 5مقیاس 
هاي بیشتر دهنده نگرانیبراي خیلی زیاد. نمرات بیشتر نشان 5و 

حریم خصوصی براي تعدادي از موضـوعات اینترنتـی   براي حفظ 
نگرانی فرد براي اینکه ایمیلی  "است. به عنوان مثال براي آیتم 

که براي او فرستاده شده است توسـط شـخص دیگـري خوانـده     
/. بود. 89در مطالعه اصلی قابلیت اطمینان آلفاي کرونباخ  "شود؟

گیـري  انـدازه  /.91در این نمونه قابلیت اطمینان آلفاي کرونبـاخ  
 شد.

مقیاس افشاي اطالعات هویت: مقیاس افشاي اطالعات مربـوط  
اي نقطه 5با مقیاس ها  ). آیتم30بخش است( 8به هویت، شامل 

براي حالت  5براي حالت مخالف و  1اند. گیري شدهلیکرت اندازه
موافق. نمرات بیشتر نشان دهنده نگرانـی کمتـر دربـاره افشـاي     

هـاي اجتمـاعی اسـت. در ایـن نمونـه      شبکه اطالعات هویت در
 گیري شد. /. اندازه85قابلیت اطمینان آلفاي کرونباخ 

ها محافظت شود به طور کلی به دو گروه اطالعاتی که باید از آن
 تقسیم می شود:

(شـامل هرگونـه اطالعـات کـه بـه صـورت        اطالعات شخصـی 
مستقیم یا غیر مستقیم منجر به شناسایی شـخص حقیقـی شـود    

)14.(( 

(هرگونه اطالعاتی که به دالیل شخصی براي  اطالعات حساس
 شما محرمانه است).

تـوان  هاي اولیه مرتبط با حریم خصوصی کاربر مـی در میان داده
به موارد زیر اشاره کرد: شماره تلفـن، سـوابق هویـت، اطالعـات     

هاي کـاربري  آدرس، آدرس ایمیل، عکس، شماره هویت، حساب

هـاي گرفتـه   بیومتریک، هویت آنالین و کوکی آنالین، اطالعات
 هاي اینترنتی.شده از سایت

 هاي آن به شرح زیر است:اهداف مورد نظر این مقاله و یافته
میزان آگاهی افراد مورد مطالعه از حفاظت از اطالعات شخصـی  

 هاي اجتماعی.در شبکه

ـ بررسی نرخ حساسـیت بـه حـریم خصوصـی در میـان آقا      ان و ی
 بانوان.

رش اعضا در مورد مخفی کـردن اطالعـات حسـاس (ماننـد:     نگ
هاي سیاسی، و غیره) که ممکن اسـت بـه   باورهاي دینی، دیدگاه

 تبعیض منجر شود.

 گذارند.بندي افرادي که اطالعاتشان را به اشتراك می دسته

ارزیابی رفتار اعضاي گروه درباره حفاظت از اطالعات شخصی با 
 توجه به جنسیت.

گروه درباره حفاظت از اطالعات شخصی بـا توجـه    رفتار اعضاي
 به مدت عضویت.

ها مشخص شد که برروي بخش مختلف از پروفایل 32در ادامه 
هاي مختلف تجزیه و تحلیل صورت گرفت. دسترسی این قسمت
بخـش اصـلی براسـاس اهمیـت      10ها بـه  در نهایت این بخش

ي شـدند).  اطالعات (اطالعات اولیه، ثانویه، و حساس طبقه بنـد 
به هر کاربر با توجه به الگوریتم طراحی شده یـک امتیـاز بـراي    

ــش  ــی در بخ ــریم خصوص ــاي  ح ــد.  ه ــبت داده ش ــف نس مختل
) انتخـاب  16هاي اصـلی انتخـاب شـده براسـاس مقالـه (      بخش
هاي اصلی مورد مطالعـه و ده بخـش   بخش 1اند. در جدول  شده

ر کدام از ده در ه توان مشاهده کرد.بندي شده را می اصلی طبقه
بخش اصلی، عدم وجود هر یک از موارد، موجب از دسـت دادن  

 شود.  امتیاز حفاظت از حریم خصوصی در آن بخش می
 

 مطالعه مورد اصلیهاي  بخش بندي طبقه: 1 جدول
 

 درصد N شاخه فرعی شاخه اصلی
 5/23 214  دوستان
 8/29 119  عکس

 0/74 296 سایت، ایمیل، شبکهوب  اطالعات تماس
 8/99 399 تلفن تماس

 99./ 396 آدرس
 8/97 391 نگرش مذهبی اطالعات اولیه

 8/92 371 زبان
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 5/99 398 نگرش سیاسی
 8/95 383 تاریخ تولد

 72./ 288 موسیقی عالیق
 80./ 320 کتاب
 3/82 329 فیلم

 78./ 312 هاي تلویزیون برنامه
 3/86 345 بازي هایدوست داشتن

 8/92 371 ورزشکاران
 8/87 351 تیم ورزشی

 96./ 384 هاورزش
 91./ 364 ها فعالیت

 5/45 182 هابقیه دوست داشتنی
 90./ 360 هاعالقه مندي

 5/98 394 افراد الهام بخش
 3/48 193  شهر محل زندگی
 5/49 198  محل کار/تحصیل
 8/80 323  ارتباطات/خانواده
 3/58 233  اشتراك گذاري

 

 205بـه گـروه نمونـه ارایـه شـد کـه       هـا   براي اجـرا پرسشـنامه  
مرد تکمیل  103خانم و  102پرسشنامه با اطالعات کامل توسط 

بـه میـزان مطلـوبی    ها  درصد از پرسشنامه 2/96شد. یعنی حدود 
ها از شرکت کنندگان خواسته شـد  تکمیل شد. در این پرسشنامه

هـاي  ت خود را درباره موضوعات مختلف مرتبط با شبکهکه نظرا

اجتمــاعی ماننــد اعتمــاد و حــریم خصوصــی و میــزان ریســک  
 1393مـاه سـال   شان، عنوان کنند. اطالعات در طول دي پذیري

در  ياسـه ین تحقیـق، مقا یا یآوري شده است. رویکرد اصل جمع
از ا احساس خطر مرتبط به اسـتفاده  یان است که آیان دانشجویم

ن یوجود دارد یا خیر. همچنـ  یاجتماع يهاشبکه يهاتیوب سا
بـا توجـه بـه     یم خصوصـ یسه اعتماد و اقدامات حفظ حریبه مقا

پرداختـه شـده    یاجتمـاع  يهـا شـبکه  يهاتیاستفاده از وب سا
ـ ا در ایـ ها تکرار شدند تا بررسی گردد کـه آ لین تحلیاست. ا ن ی

  دارد یا خیر. ن آقایان و بانوان وجودیب ینه تفاوتیزم
 يهــاشــبکه يهــاتیدر ارتبــاط بــا وب ســا یفیتوصــ يآمارهــا
 يانس، بـرا یـ ل واریـ ه و تحلیل شد. تجزیه و تحلیتجز یاجتماع

ل ندارنـد انجـام   یـ کـه پروفا  یل دارند و کسـان یکه پروفا یکسان

ــ ــت. همچن ــســه و تجزین مقایگرف ــه تحلی ــرا یتیل جنســی  يب
نجام گرفـت. اطالعـات   ان و بانوان ایآقا يمختلف برا يرهایمتغ

مـورد تحلیـل قـرار     ،15نسـخه   SPSSبدست آمده با نرم افـزار  
 . گرفت

 

 

 جنسیت و عضویت سال مورد دو به وجهبات شخصی اطالعات بندي طبقه براساس آمده دست به هايداده: 2جدول

 

 بانوان انیآقا
کاربران با 

عضویت بیش از  
 سال 2

کاربران با عضویت 
 سال 2کمتر از 

 

 متغییر تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
 عکس 19 19/35 9 12 16 44/44 12 9/12

 دوست  15 78/27 21 28 9 25 27 03/29
 ها داشتنی

 شهر 10 52/18 6 8 8 22/22 8 6/8
 محل زندگی

 تحصیل 22 74/40 18 24 14 89/38 26 96/27

 دوستان 23 59/42 24 32 12 33/33 35 63/37

 عالیق 13 07/24 10 33/13 4 11/11 19 43/20
 گذاري اشتراك 14 93/25 10 33/13 5 89/13 19 43/20

 اطالعات تماس 53 15/98 71 67/94 36 100 88 62/94

 ارتباطات/خانواده 43 63/79 52 33/69 29 56/80 66 97/70

 محل کار 22 74/40 18 24 14 89/38 26 96/27
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 هاافتهی

 یم خصوصـ یشتر از آقایان نگران حـر یب يبانوان به طور معنادار
شـتر از  یب یان با درصد قابـل تـوجه  ین آقایباشند. همچنخود می

خـود از جملـه شـماره تلفـن و آدرس      یبانوان اطالعات شخصـ 
دهند. مواردي که مورد توجـه  یشان قرار ملیر را در پروفامسنج

 باشند به شرح زیر هستند:می
هــاي میـزان حفاظــت از اطالعــات خصوصــی دربــاره بخــش . 1

 بندي شدهمختلف طبقه

میزان حفاظت از اطالعات شخصی براساس تاریخ ثبت نام در . 2
 هاي اجتماعیشبکه

بانوان بـه حفاظـت از   ، اعتماد و و يریپذسکیسطح اهمیت ر. 3
 حریم خصوصی

نوع اطالعات به اشتراك گذاشته شده به طـور مثـال عکـس    . 4
 توسط کاربران 

بنـدي  هـاي مختلـف بـا توجـه بـه طبقـه      هایی که در بخشداده
مشـاهده   2تـوان در جـدول   اطالعات به دست آمده است را مـی 

 کنید. 

را بـین بـانوان و    یم خصوصـ یحـر  يرهـا یمقایسه متغ 3جدول 
و اعتمـاد، بـه    يریسک پذیدهد. براي مقیاس رآقایان نشان می

داري بـانوان نمــرات بــاالتري کسـب کردنــد، کــه   شـکل معنــی 
دهنده خطر بیشتر رفتار مصرف کننده براي آقایان است. در  نشان

هاي حریم خصوصی نیز بانوان داري امتیاز بـاالتر  مقیاس نگرانی
نوان نسبت بـه اطالعـات   بودند، که نشان دهنده نگرانی بیشتر با

ارائه شده بود. براي مقیاس افشاي اطالعات شخصـی، متوسـط   
 این مقیاس براي آقایان به شکل قابل توجهی بیشتر بود.

هـاي بیشـتري در   همچنین بانوان به شکل معنـی داري نگرانـی  
رابطه با عواقب اطالعات شخصی به اشـتراك گذاشـته شـده در    

 اینترنت داشتند
پذیري، اعتمـاد،  بانوان را در ریسک-انیسه بین آقا، مقای4جدول 
اي از افـراد کـه   هاي حریم خصوصی براي زیر مجموعـه نگرانی
دهد. همانگونه که مشاهده اجتماعی داشتند نشان میهاي  شبکه

 ان به شکل معناداري داري نمرات باالتري در یشود، آقامی
 

 بانوان و آقایان میان خصوصی حریم متغیرهاي مقایسه: 3 جدول
 

 آقایان متغییر
 

-F p بانوان
Value 

میانگین(انحراف 
 معیار)

میانگین(انحراف 
 معیار)

 054/0 039/16 )57/0( 19/4 )63/0(03/4 مقیاس مخالفت با خطر
 175/0 425/1 )39/0( 70/3 )64/0( 55/3 اعتماد در فیس بوك

 177/0 957/0 )68/0( 10/4 )93/0( 65/3 اسپیس -اعتماد در ماي
 563/0 951/0 )75/0( 48/3 /.)87( 63/3 مقیاس وضعیت حریم خصوصی

 509/0 706/0 )59/0( 37/4 )76/0( 01/4 مقیاس محدودیت زمانی
 054/0 730/5 )64/0( 50/2 )67/0( 98/2 مقیاس نگرانی درباره حریم خصوصی

 071/0 509/3 )82/0( 48/2 )67/0( 02/3 مقیاس درك از توانایی کنترل اطالعات
 75/0 076/0 )78/0( 46/2 )82/0( 98/2 مقیاس نگرش به حریم خصوصی
 054/0 541/4 )63/0( 17/3 )78/0( 56/3 مقیاس افشاي اطالعات شخصی

 011/0 078/6 )83/0( 46/4 )82/0( 22/4 اهمیت محافظت از اطالعات شخصی 
میزان نگرانی از عواقـب ناشـی از اشـتراك    

 اطالعات شخصی
69/2 )81/0( 21/4 )92/0( 56/6 009/0 

 994/0 003/0 )66/0( 03/2 )97/0( 72/2 انتشار اطالعات شخصی خود در آینده
ــ   ــت کام ــه حفاظ ــاد ب ــات اعتق ل از اطالع

 شخصی در شبکه هاي اجتماعی 
55/2 )80/0( 88/2 )99/0( 004/0 979/0 
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  بانوان و آقایان میان خصوصی حریم متغیرهاي مقایسه: 4 جدول
 دارند پروفایل اجتماعی هاي شبکه در که ايمجموعه زیر در

 
 ان یآقا متغییر 

 
 بانوان

 
F p-

Value 
 میانگین

 (انحراف معیار)
 گینمیان

 (انحراف معیار)
 057/0 06/13 )59/0( 25/4 )65/0(29/4 مقیاس مخالفت با خطر

 183/0 57/0 )42/0( 92/3 )66/0( 81/3 اعتماد مشتري در فیس بوك
 198/0 362/0 )71/0( 36/4 )94/0( 91/3 اسپیس-اعتماد مشتري در ماي

 491/0 896/0 )76/0( 49/3 /.)91( 69/3 مقیاس وضعیت حریم خصوصی
 401/0 885/0 )61/0( 39/4 )78/0( 23/4 مقیاس محدودیت زمانی

 
 085/0 48/2 )65/0( 60/2 )67/0( 01/3 مقیاس نگرانی درباره حریم خصوصی

 198/0 705/0 )83/0( 51/2 )69/0( 22/3 مقیاس درك از توانایی کنترل اطالعات
 42/0 867/0 )79/0( 47/2 )82/0( 99/2 مقیاس نگرش به حریم خصوصی

 168/0 992/0 )61/0( 12/3 )81/0( 59/3 یمقیاس افشاي اطالعات شخص
 121/0 07/1 )84/0( 49/4 )83/0( 25/4 اهمیت محافظت از اطالعات شخصی 

میزان نگرانی از عواقب ناشی از اشتراك 
 اطالعات شخصی

71/2 )82/0( 29/4 )93/0( 25/1 089/0 

انتشــار   اطالعــات شخصــی خــود  در  
 آینده

75/2 )97/0( 86/1 )51/0( 005/0 901/0 

اعتقاد بـه حفاظـت کامـل از اطالعـات     
 شخصی در شبکه هاي اجتماعی 

81/2 )80/0( 23/2 )83/0( 009/0 926/0 

 
 
 

 آقایان و بانوان بین قطعی متغیرهاي مقایسه در اجتماعی هاي شبکه مشخصات :5 جدول
 

 p-Value بانوان آقایان متغیر
 میانگین

 اف معیار)(انحر
 میانگین

(انحراف 
 معیار)

 940/0 )21/1(74/4 )90/0(70/4 .دهدشخص به هر کسی اجازه بازدید از پروفایل خود را می
 310/0 )01/1( 64/4 )86/0( 02/5 .شخص عکس خود را در پروفایل خود قرار داده است

 290/0 )25/1( 71/3 )27/1( 16/4 .شخص آدرس ایمیل خود رادر پروفایلش قرار داده است
 017/0 )16/1( 28/4 )85/0( 69/4  امکان چت کردن شخص در پروفایلش با دیگران وجود دارد؟

 280/0 )19/1( 71/3 )11/1( 19/4 شخص شماره تلفن خود را در پروفایلش قرار داده است.
 450/0 )26/1( 56/4 )97/0( 70/4 شخص آدرس منزلش را در پروفایل خود قرار داده است.

 680/0 )23/1( 79/4 )89/0( 01/5 شخص اطالعاتی از عالیق خود را در پروفایلش قرار داده است.
 770/0 )32/1( 70/3 )46/1( 12/4 شخص اطالعاتی از شخصیت خود را در پروفایلش قرار داده است.

 180/0 )85/0( 69/4 )16/1( 28/4 شخص در پروفایل دیگران مطلب می نویسد.
 490/0 )81/0( 98/4 )80/0( 59/4 کند.سازي پروفایل خود میصرف شخصی شخص زمانی را

 320/0 )19/1( 71/3 )11/1( 19/4 کند.شخص از نام واقعی خود در پروفایلش استفاده می
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هـاي  در مقیاس نگرانیاند و پذیري نسبت به بانوان داشتهریسک

 اند.حریم خصوصی، بانوان نمرات باالتري کسب کرده

 

 بحث 

طـور  دست آمده در این تحقیـق، کـاربران بـه    هبا توجه به نتایح ب

اي به محافظت از اطالعات عمـومی و اطالعـات تمـاس و    ویژه

دهنــد و ایــن روابــط خــانوادگی حساســیت بیشــتري نشــان مــی

شخصی براي افـراد از اولویـت اول    هاياطالعات به عنوان داده

تـوان  برخورداند. در مقایسه بین کاربران قـدیمی و جدیـدتر مـی   

مشاهده کرد که در همه مـوارد مـورد بررسـی کـاربران جدیـدتر      

نمرات بهتري در حفاظت از حریم خصوصی کسب کردند به جـز  

که در هر دو گـروه بـه طـور تقریبـی      »ها دوست داشتنی«مورد 

 برابري هستند. داراي امتیاز

تـر   بانوان در حفاظت از حریم خصوصی نسبت به آقایان حسـاس 

هستند. در جدول مربوط به مقایسه بـانوان و آقایـان، بـانوان در    

اکثر موارد نمرات بهتـري در حفاظـت از حـریم خصوصـی خـود      

هـا، اشـتراك   کسب کردند. در مـورد عالیـق و دوسـت داشـتنی    

تري در اظهـار ایـن مـوارد و    گذاري و دوستان آقایان دقت بیشـ 

 حفاظت از حریم خصوصی خود داشتند. 

با توجه به اهمیت بیشتر اطالعـاتی ماننـد عکـس، شـهر محـل      

زنــدگی، محــل کــار و تحصــیل، اطالعــات تمــاس و ارتباطــات 

توان بیان کرد کـه  خانوادگی نسبت به سایر موارد در مجموع می

تـر   و دقیـق  تـر  بانوان در حفاظت از حریم خصوصی خود محتـاط 

 هستند. 

کـه بـه    2014در مقایسه با تحقیق انجام شده در ترکیه در سال 

نفر از اعضـاي انجمـن    400همین شیوه تحلیل پروفایل بر روي 

)، بـه طـورتقریبی در   16اي ترکیه صورت گرفتـه( کتابداران حرفه

تري نسـبت بـه کـاربران     تمام موارد کاربران ایرانی نمرات پایین

انـد.  شان کسـب کـرده   فاظت از اطالعات شخصیاي در حترکیه

اي از همچنین دیده شد که تعداد کمی از کاربران توجه به دسـته 

گذارند (مثل عکـس و محـل کـار و    اطالعات که به اشتراك می

تحصیل) دارند و این واقعیت نادیده گرفته می شود که اطالعات 

باشـد. بـه ایـن    خصوصی از این طریق در دسترس دیگـران مـی  

هـاي آموزشـی در اسـتفاده    توان با سازماندهی برنامـه منظور می

ایمن از اینترنت براي کاربران تمام سنین و بـا ایجـاد آگـاهی در    

  آقایان و بانوان بین پیوسته متغیرهاي مقایسه در اجتماعی هايشبکه هاي مشخصه :6 جدول
 

 بانوان انیآقا متغییر
 

F p-Value 

 میانگین
 (انحراف معیار) 

 میانگین
(انحراف  

 معیار)
 285/0 21/3 )89/0( 32/5 )23/1( 15/6 چند سال است شخص پروفایل دارد؟

در یک روز معمولی، شخص چندبار پروفایل خـود را  
 بازدید می کند؟

98/7 )32/1( 23/8 )46/1( 691/0 572/0 

ل از دیگران در یک روز معمولی، شخص چند پروفای
 را می بیند؟

52/6 )22/1( 92/8 )37/1( 402/0 207/0 

هــر روز، شــخص چنــد ســاعت را صــرف بازدیــد از 
 پروفایل خود می کند؟

53/0 )89/0( 35/1 )39/1( 890/0 744/0 

 153/0 293/0 )04/12(89/69 )21/17( 10/103 شخص حدودا چند دوست در پروفایل خود دارد؟ 
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اگـر کـاربران    مورد سوء استفاده از اطالعات شخصی غلبه کـرد. 

تـر باشـند و   هاي اجتماعی در مورد حـریم خصوصـی آگـاه   شبکه

اشــته باشــند، حساســیت بیشــتري در مــورد حــریم خصوصــی د

توانند با حفاظت از اطالعات شخصی خود در مقابل دیگـران   می

بر این به کـار بسـتن تمهیـدات     از خطرات جلوگیري کنند. عالوه

حــد و انــدازه از اطالعــات شخصــی  قــانونی کــه از اســتفاده بــی

در ایـن   اي برخـوردار اسـت.  کنـد از اهمیـت ویـژه   جلوگیري می

ی با یک میـزان اهمیـت در   تحقیق تمام اطالعات حریم خصوص

ها براي محاسبه سـطح حفاظـت از    نظر گرفته شده و به همه آن

کـه بـه    حریم خصوصی وزن یکسانی داده شـده اسـت. درحـالی   

هـا  وضوح اطالعاتی مانند اطالعات تماس یا محل کار یا عکس

هـا و یـا    منـدي  از اهمیت بیشتري نسـبت بـه اطالعـات عالقـه    

 ستند. ها برخوردار هداشتنیدوست

توان با بررسی درسـت و دقیـق اطالعـات    در تحقیقات آینده می

هاي صحیح بـه ایـن اطالعـات، بـه      دهی حریم خصوصی و وزن

هـاي بهتـر و   تري دست یافت و تحلیـل نمرات و امتیازات واقعی

تـوان  موثرتري در این زمینه انجام داد. براي کارهاي بعدي، مـی 

ختلف، را مورد مطالعـه قـرار   هاي سنی مهاي افراد در ردهدیدگاه

هاي شرکت کنندگان را بـه  تواند پاسخداد. مقبولیت اجتماعی می

خصوص با توجه به ماهیت این موضوع، تحت تـاثیر قـرار دهـد.    

توانـد محـیط مطالعـه را بـراي برخـی شـرکت       این سـاختار مـی  

 کنندگان راحت کند.  

 :هایی که در این تحقیق وجود دارد، عبارتند ازمحدودیت

 در این مطالعه از یک نمونه هدفمند استفاده شد.

تـري   حجم نمونه کوچک بود. تعمیم این نتیجه به جمعیت بزرگ

 از بانوان باید با مطالعه و تحقیق بیشتري انجام شود.

ها، ایـن تحقیـق، داري نتـایج بـا ارزشـی      با وجود این محدودیت

بـه   انبـانو نـوع نگـاه    اي ازحاضر تصـویر پیچیـده   ۀاست. مطالع

 امنیت آنالین و حفاظت از حریم خصوصی است. 

 

 گیري نتیجه

هاي اجتماعی، تشکیل روابط اجتمـاعی جدیـد را در میـان     شبکه

هایشـان   منـدي  بانوان تسهیل کرده است. بانوان براساس عالقـه 

ها،  شوند. عضویت بانوان در این شبکههاي آنالین میعضو گروه

 باشـد. نزدیکی جغرافیایی نمـی  پذیر است و در قیدبسیار انعطاف

این تحقیق اشاره به میزان نگرانی بـاالتر بـانوان در مقایسـه بـا     

هـاي اجتمـاعی دارد.   آقایان، نسبت به حریم خصوصی در شـبکه 

از یـ جاد کنند نیا یل شبکه اجتماعیک پروفاینکه یقبل از ا بانوان

 یخود مطمئن شـوند. حتـ   یم خصوصیدارند که از حفاظت از حر

نـان  یاطم یم خصوصـ یدر مورد حفاظـت از حـر   بانوانکه  یزمان

حفـظ   يجاد کننـد، بـرا  یا یل شبکه اجتماعیداشته باشند و پروفا

قابـل   یک قـرارداد اجتمـاع  ینکه توسط یبر ا یاحساس خود مبن

 يشوند، باز هم نسبت به آقایان کمتر بـه افشـا  یت میقبول حما

 پردازند.یخود م یتیاطالعات هو

ـ تما آقایـان سـه بـا   یدهـد بـانوان در مقا  ن میاین تحقیق نشا ل ی

ن موضوع ممکن یسند. ایگران بنویل دیدارند تا در پروفا يشتریب

ل باشد که بانوان احساسات خود را با نوشـتن بـر   ین دلیاست به ا

 يکـه بـرا   آقایـان سه بـا  یدهند در مقایگران نشان میل دیپروفا

 یدسـته جمعـ   يهاتینشان دادن احساسات و افکار خود به فعال

هاي اجتماعی با یک روش امـن،  استفاده از شبکه آورند.یم يرو

ــی و      ــات شخص ــت اطالع ــاربران از حفاظ ــاهی ک ــد آگ نیازمن

هاي حریم خصوصی است. کاربرانی که به خوبی از ایـن   محدوده

طـور معمـول در معـرض خطـر افشـاي      موارد آگاهی ندارنـد بـه  

جـه بـه اینکـه ایـن     شان قرار می گیرند. بـا تو اطالعات شخصی

مطالعه برروي افراد آگاه و با تحصیالت بـاال انجـام شـده اسـت     

رود نتایج حاصل از این تحقیق درباره سطح حفاظت از  انتظار می

هـاي آمـاري   مشـابه کـه جامعـه   هاي  حریم خصوصی از تحقیق

 مختلف و غیر یکدست دارند، به مراتب بهتر باشد.
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 هاي اخالقی مالحظه

 يد شد که اطالعات فـرد یان در این تحقیق تاکبه شرکت کنندگ

شـود را خودشـان   یش داده مـ ین نمایها به صورت آنالکه از آن

ـ  یانتخاب کنند. همچنین ارسال آدرس شخصـ  ا شـماره تلفـن   ی

سـبوك، نـاامن، و خطرنـاك    یماننـد ف  یاجتمـاع  يهاتیسا يبرا

کننـدگان بیـان شـد، کـه     ف شد. عالوه بر این، به شـرکت یتوص

ف خود در صـفحات  یتوص يرا که برا يزیشوند که هرچمطمئن 

دهند، یک جنبه مثبـت باشـد، زیـرا    یم قرار هاي اجتماعیشبکه

ننـد. یـک صـفحه    یبیهـا را مـ   آن یدانند که چه کسانیها نم آن

ت افـراد اسـت، و   یدر مورد شخص یک نگاه کلیسبوك خوب، یف

 ز را بــه همــه کــس نشــان یــســت کــه افــراد همــه چین يازیــن

 د.دهن

 

 سپاسگزاري

فام که به غنـاي مطالـب    خانم محبوبه مشگین در پایان از سرکار

 شود.این تحقیق افزودند تشکر و قدردانی می

 

 نامه واژه

1. Ethics in Privacy اخالق در حریم خصوصی 

2. Online Safety ایمنی آنالین 

3. Social Networks اجتماعیهاي  شبکه 

4. Privacy Protection فاظت از حریم خصوصی  ح 

5. Ethical Behavior رفتار اخالقی 

6. Ethical Appropriate    اقتضاي اخالقی 

7. Privacy حریم خصوصی 

8. Trust اعتماد 

9. Self-Disclosure يخودافشاگر 

10. Females’ Views   دیدگاه بانوان 

11. Sexual Predators  جنسی   طلبان فرصت 

12. Cybercrime  اي  انهیم رایجرا 

13. Behavioral Norms   هنجارهاي رفتاري 

14. Psychosocial  یاجتماع 

15. Risk Taking  يریپذ سکیر 
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