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چکیده
در شبکههای اجتماعی مجازی ،اطالعاتی از كاربران وجود دارد كه بخشی از اين اطالعات به حريم خصوصی آنهاا مرباوم مایشاود و خطار
فاششدن يا سرقت اين اطالعات ،تهديدی برای حريم خصوصی آنها است .بین اين شبکههای اجتماعی ،فیسبوك بارهاا باه قاانونشاکنی در
اين زمینه متهم بوده است .در اين شبکه ،اطالعات كااربر حتای بعاد از انصارا

از عضاويت ذخیاره مایشاود .هاد

مااةاح حا،ار ،تبیاین

جامعه شناختی مديريت حريم شخصی جوانان در شهر اصفهان است .روش اين مااةه ،پیمايش و اطالعات به كمک پرسشناماهای جما آوری
شده كه پژوهشگر تهیه كرده است .كاربران اصفهانی فیسبوك ،جامعح آماری مااةه را تشکیل میدهند و روش نمونهگیری ،آسان يا دردساتر
است .از بین جامعه آماری ،تعداد  981نفر به سؤاالت پاسخ دادند كه  833نفر از آنها مردان و  111نفار ،زناان هناتند .اعتباار مااةاه براساا
اعتبار صوری ،سازهای ،روايی و به كمک آةفای كرونباخ تضمین شده است .يافتههای مااةه نشان میدهد نزديک باه  %61افاراد از گزيناههاای
امنیتی مربوم به حريم شخصی آگاه هنتند؛ اما بیش از  %63پاسخ گويان نام كامل و جننیت خاود را اعاالم مایكنناد .رابطاح معنایداری باین
هويّت ،استفادة آيینی ،میزان استفاده ،زمان عضويت و اثر شخص سوم با مديريت حريم شخصی در فیسبوك وجود دارد؛ اما اين رابطاح علیای
دربارة جنینت برقرار نینت.
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مقدمه و بیان مسأله

شد .رايان سینگل 1بیان میكند فیسبوك نگرانی هاايی درباارة

در دهااههااای گذشااته بااا ورود و گنااترش اينترناات ،عرصااح

ناض حريم خصوصی به وجود آورده است.
براسااا

ارتباطات دچار تحول شگرفی شده است .طی سال های اخیار،

نتاااي تحایاااات انجااامشااده دربااارة كاااربران

ورود شاابکههااای اجتماااعی ،اياان تحااوالت را وارد مرحلااح

فیسبوك بهنال از سايت جنگ نرم و عملیات روانی ،بیشترين

جديدی كارده اسات .امکاان ورود كنشاگران جدياد ،وجاود

افشای اطالعاات خصوصای در ايان شابکه ،پاس از اعاراب،

فضااای تعاماال گنااترده بااا ديگااران ،توةیااد آزادانااح محتااوا،

مربوم به ايرانیان است؛ درحاةیكه آمريکايیها كمترين میازان

اشتراك گذاری داناش و اطالعاات و اساتاالل آنهاا از مراكاز

افشای اطالعات شخصی را دارند( .معمارصادقی )1939 ،اين رتبح

(كاساتلز،

آن با جايگاه مردمان سرزمین زادگاه فیس بوك

قدرت رسمی از قابلیت های مهام ايان شابکههاسات

ايرانیان و قیا

 .)31:1983برخی زمینه های شبکه های اجتماعی مجاازی مانناد

در افشای اطالعات شخصی نشان میدهد كه ناآگااهی ،تاثثیر

خلوتی و گمنامی ،امکان رابطح آزاد و بدون كنتارل ،فراگیاری،

بهسزايی در ايجاد اين آمار داشته است .اين ناآگاهی از عوامال

سرعت و سهوةت در ارتباطات و نظاير آن زمینهسااز گارايش

متعددی مانند تنلط نداشتن به زبان انگلینای ،نداشاتن داناش

بیشتر جوانان به چنین محیط هايی است .اين ويژگیهاا ساب

دربارة دنیای مجازی ،ناآگاهی از ساو اساتفاده هاا و  ...تاثثیر

شده است جوانان منائل مهمی ازجملاه عااياد ،دغدغاههاای

میگیرد .مااةح حا،ر باا تثكیاد بار ايان امار تاالش مایكناد

عاطفی و شخصی و حتی منائل پزشکی خود را با ديگران در

مديريت حريم شخصی كاربران فارسی زبانِ شابکح اجتمااعی

میان بگذارند يا به راحتی باه برخای ساؤاالت كاامالا شخصای

فیس بوك كه بیشتر جوان هنتند را در شاهر اصافهان مطاةعاه

جواب دهند .به طورمثال ،ممکن است جواناان درباارة رواباط

كند.

جننی ،عاايد خاود را در فضاای مجاازی ننابت باه فضاای
واقعی ،خیلی راحتتر باه اشاتراك بگذارناد .يکای از از ايان

پیشینة تحقیق

شبکهها فیسبوك است.

طاهریكیاا ( :)1931در مطاةعاهای باا عناوان «حلاول شار در

فیس بوك در كنار تماامی جاذابیتهاايش ،بارای حاريم

ابژه های فرهنگی مطاةعه موردی فینبوك» مینويند «اينترنات

نظر فوكاو،

در ايران با سه گوناه هويّات شایطانی بازنماايی شاده اسات:

فیسبوك به پانوپتیکون تشبیه میشود؛ جامعاهای نظاارتی كاه

نخناات ،اباازاری اساات باارای جاسوساای دشاامن؛ دوم ،اباازار

تمامی حركات كاربرانش را زير نظر دارد و آنها را مجباور باه

اغتشاش نام گرفته است و آخر ،عامال ظهاور فحشاا و فنااد

پیروی از دستوراتش میكند .درواق  ،فایسباوك شابیه پلایس

اخالقی است» .باتوجه به نتاي اين مااةاه ،فایسباوك عااملی

اينترنتی عمل می كند و درمواقعی كه كاربر تصوری از آن ندارد

برای ناهنجاری هايی است كه جامعح جوان را تهديد مایكناد؛

از اطالعااات وی اسااتفاده ماایكنااد .فاایسبااوك ،زمینااههااا و

بنابراين ،ما میزان شناخت جوانان از اين تهديادات را بررسای

بنترهايی را برای كاربران فراهم مایكناد تاا باورهاای دينای،

میكنیم.

خصوصی افراد ،تهديد محنوب میشود .براسا

سیاسی و حتی زندگی شخصی خود را بیان كنند كه ايان امار

امااامی و احاادزاده ( )1938در مطاةعااح «ساااخت هويّاات

كاربران غیر محتام را با چااةش مواجاه خواهاد كارد .ازنظار

آنالين 8كاربران فیس باوك» ،بیاان مایكنناد فینابوك فضاای

بنیاری از نظريهپردازان رسانه ،میتوان اين چاةشها را متوجه

آنالينی است كه كاربران در آن فضا به خودابرازی میپردازناد
 ،Rayan Singel 1روزنامه نگار و وبالگ نويس
Identity Online
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و با پروفايل شخصی ،هويّت خود را مای ساازند .ازنظار آنهاا

در طول زمان اقدام به پاك كردن و حذ

ازآنجايی كه فینبوك در مااينه با ديگر شابکه هاای اجتمااعی

كرده اند تا ارتباطات خود را ماديريت كنناد .فااط  %3از ايان

آنالين ،بین كاربران ايرانی محبوبیات بیشاتری دارد ،پاژوهش

نوجوانان از دسترسی اشخاص ثاة

به اطالعات آنها در شبکه

كیفی خود را با بهره گیری از ابزار مصااحبح نیماه سااختاريافته

ابراز نگرانی كرده اند و بیشتر آنها تجربه های مثبتای از فعاةیات

انجام داده اند و به بررسی فاكتورهاای مادنظر كااربران جاوان

در شبکح اجتماعی مجازی داشته اند %18 .آنهاا بیاان كارده اناد

ايرانی باه هنگاام سااخت و نماايش هويّات خاود در شابکح

اتفاقاتی در شبکح اجتماعی مجازی رخ داده است كاه باه آنهاا

اجتماعی فینبوك اختصاص دادهاناد .يافتاههاای ايان مطاةعاه

احنا

خوبی داده و حس اعتماد به نفس آنها را افزايش داده

آن

است.

نشان می دهد كاربران از رفتاار فینابوكی خاود و عواقا

ارتبام با برخی افراد

آگاهی كامال دارناد .نماايش هويّات آناليان كااربر و شایوة

چااان 8و مااااركو  (2012) 9در مااةاااح خوداظهااااری

خودابرازی او در شابکح اجتمااعی فینابوك متاثثر از درك و

دانشجويان در فیسبوك :سنجش متغیرهای شخصیتی و خاود

قضاوت دوستان وی ننبت به محتوا و اطالعاتی اسات كاه او

كنترةی ،به مطاةعح اين مو،وع پرداختهاند كه چگوناه نظرياات

به اشتراك می گذارد؛ بنابراين ،كاربر با درنظرگرفتن اين نکتاه،

موجود دربارة خوداظهاری را به فضاای مجاازی و آناليان در

نمايش هويّت خود و خودابرازی را مديريت می كند .باتوجه به

حیطح آموزش عاةی و مؤسنات آموزشی تعمیم داد و اساتفادة

نتاي اين پژوهش ،در پژوهش حا،ر ،متغیر هويّات شخصای

داناااش محاااور و ديگااار اساااتفادههاااای دانشاااجويان از

بررسی شد.

شناختهشدهترين شبکههای اجتمااعی مجاازی ،فایسباوك ،را
تحایاااات مؤسنااح پیااو ( ،)pewنوجوانااان و

بررساای كاارد؛ بنااابراين ،چگااونگی اسااتفادة  169دانشااجو از

براسااا

جوانانی كه از شبکه های اجتماعی مجاازی اساتفاده مایكنناد

فیس بوك را در مطاةعح خود بررسای كارده اناد و تاثثیری كاه

اطالعاتی بنیار بیشتری ننبت به ساير گروه ها و اقشار سانی،

شخصیت و فرهنگ در ارائه و اظهار اطالعات در شابکههاای

نتیجاح يکای از

اجتماعی مجازی دارند را مطاةعه كارده اناد .نتااي نشاان داده

گزارشات اين مؤسنه كه در  81می  2013منتشر شده اسات،

است اظهار اطالعاات افاراد در فضاای مجاازی و در حاةات

اگرچه نوجوانان در فیس بوك از تنظیماات شخصای و حاريم

حضااوری متفاااوت اساات و هاار دو متغیرهااای شخصاایت و

خصوصی خود اساتفاده مایكنناد و اطالعاات را باه صاورت

فرهنگ مهام و تثثیرگاذار هناتند .نتااي همچناین نشاان داد

عمومی منتشر نمیكنند ،با تعداد زيادی از دوساتان خاود ايان

دانشجويان معموالا از فیس بوك بارای حفا رواباط شخصای

اطالعات را به اشتراك میگذارند و بیشتر آنها اظهار داشته اناد

فعلیشان استفاده می كنند و از امکانات و تنظیماات پِرايوِسای

1

باه اطالعاات خاود

برای كنترل خوداظهاری و اطالعات منتشرشدة خود در شابکح

در اين شبکه ها به اشتراك میگذارند .براسا

نگرانی دربارة دسترسای اشاخاص ثاةا

ندارند %63 .نوجوانانی كه از شبکح اجتماعی مجازی فیس بوك
استفاده میكنند پروفايلهای خود را در حاةت شخصی 1حفا
كرده اند و بیشتر آنها احنا

اجتماعی مجازی ،به دقت و با انتخاب خود استفاده میكنند.
1

فرامپتون و چايلد (2013) 6در تحایای با عناوان دوسات

اطمینان خاطر مناسبی از تواناايی

بودن يا نبودن :به كارگیری نظريح مديريت حريم ارتباطاات در

كنترل تنظیماات پروفايال خاود اباراز كارده اناد %11 .از ايان

مطاةعه درخواست دوستی همکاران در فیس بوك ،بیان كرده اند

نوجوانان درراستای ماديريت ارتباطاات خاود در ايان شابکح
اجتماعی مجازی و كنترل اطالعاتی كه به اشتراك می گذارناد،
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باتوجهبه اينکه فیسبوك دات كام شابکح اجتمااعی مجاازی و

چارچوب نظری

همه گیر است و مخاطبان زياد و از اقشار گونااگون دارد ،ايان

بین انواع گنتردة نظريهها ،بنیان اين مااةه بر سه نظريح اصالی

مطاةعه به دنبال بهره گیری از نظريح مديريت حريم ارتباطاات،

رسانه يعنی نظريح تثثیر شخص سوم  ،8نظريح استفادة آيینای از

چااارچوب نظااری در بررساای پااذيرش يااا پااذيرشنداشااتن

رسانه  9و نظريح هويّت و مدرنیتح گیادنز متکای اسات كاه در

درخواست دوستی همکاران حرفه ای در اين شابکح اجتمااعی

ادامه بررسی خواهد شد.

مجازی بوده است؛ بنابراين ،درمجموع  918كارمناد باا شاغل
تماموقت كه در فیسبوك عضو باودهاناد باا پیماايش آناليان

نظریة تأثیر شخص سوم

مطاةعه كرده اند و نتاي نشان داد بیشتر كارمنادان ،درخواسات

رويکرد شخص سوم بیان میكند مردم احتمال می دهناد تاثثیر

دوستی همکاران حرفهای خود را میپذيرند؛ اةبته تصمیمگیری

رسانه بر سايرين بیش از ايشان باشد .اين حاةت در فیس باوك

درخصوص درخواست های دوساتی و ارتباام ،از متغیرهاايی

دربارة خطرات حريم خصوصی ديده مایشاود (

تثثیر میگیرد كه مواردی ازجمله جهت گیری حاريم شخصای

 .):2009اين اةگو در حوزة افکار عمومی و تحتتثثیر پوشاش

در سازمان؛ رويه های جاری فیس باوك در كنتارل و ماديريت

رسانه ای شکل گرفته است و بیان می كند افراد تاثثیر محتاوای

حريم شخصی و میزان ر،ايتمندی همکااران از ارتباطاات باا

پیامهای رسانهای را بر ديگران ،بیشتر و قویتر از اثرگذاری بر

يکديگر را شامل می شود .نتاي همچنین نشاان داد ارتباطاات

خودشان تخمین میزنند .براسا

ايان نظرياه ،افاراد هماواره

كارمندان حرفه ای عضو فیسبوك با ديگر كارمندان حا،ار در

میپندارند كه محتوای پیاام هاای رساانهای ،تاثثیر بنیاادين بار

اين شابکه ،زماانی بهتار درك مای شاود كاه در چاارچوب و

ديدگاههای ديگران دارد (پارساانژاد .)83-19 :1983 ،اين اخاتال

زمینه ای قارار داده شاود كاه كاركردهاا و كاربردهاای قاوانین

بین درك از خود و درك از ديگران ،با عنوان فر،ایح ادراكای

حريم شخصی و ارتبام اين افراد در مااينه با يکاديگر دياده

در رويکرد اثر شخص سوم شاناخته شاده اسات

شود .در تحایاات آينده بايد باه زماان هاايی توجاه كنناد كاه

) .Engel, 1996; Davison, 1983; Salwen & Dupagne, 2000اين

ممکن است بین هنجارهای حريم شخصی سازمان و هنجارها

رويکرد ،مفاهیم گنترده ای باتوجه به پشتیبانی مردم از ساننور

و قواعد مديريت حريم شخصی افراد ،تنااقض وجاود داشاته

دارد (شناخته شده با عنوان فر،یه رفتاری)؛ باااين حاال عالقاح

باشد.

نظری اين مااةه بیشتر بهسمت ادراك متمركاز اسات .چگوناه

Debatin, 89

& (Brosius

اليت بورن (2009) 1با تحلیل محتوای نوشتههای مرباوم

كاربران فیس بوك اثرات آن بر حف حريم خصوصیِ ناشای از

به مزاحمت های اينترنتی ،به ايان نتیجاه رساید كاه مزاحمات

استفاده از فایسباوك و عاواقبی كاه بارای آنهاا دارد را درك

اينترنتی در موارد بنایاری ،شابیه مزاحمات در جهاان واقعای

می كنند؟ بنابراين ،نظر اثر ساوم شاخص ،رويکارد خاصای از

است .مزاحمت اينترنتی در آمريکاا تنهاا ياک چهاارم از كال

ادراك اثر را شرح میدهد .بهطورمثال ،اثرات جانبی منفی را به

مزاحمت ها را تشکیل میدهاد؛ اماا ازنظار اليات باورن ،ايان

ديگران ننبت داده ،درحاةی كه اثرات مثبت را به خاود ننابت

مزاحمت ،اثرات عاطفی و جنمی ناگواری دارد .اليت باورن،

داده است ( .)Debatin, 89 :2009

روند افزايشیِ اين نوع مزاحمت و خطرات آن برای جامعاه را
امر مهمی ياد می كند كه كنشگران اجتماعی باياد بادان توجاه
كنند.
Light Burn

1

The third-person effect
The theory of ritualized media use

2
3
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نظریة استفاده آیینی از رسانه

مدرنیته بايد تحاتتاثثیر شارايط ،مناثةح چاه كنای باشاند و

نظريح استفادة آيینی از رسانه بیان میكند مردم از رساانه بارای

چگونه ديده شوند را با به كارگیری تنوع حیرت آوری از منااب

خبر يا تفريح و همچنین بهصورت بخشی از روزمرگای

مادی و نمادی ،انتخاب ،برساخت ،نگهداری ،تفنیر ،مذاكره و

زندگیشان استفاده میكنند .اين روزها اساتفاده از فایس باوك،

نمايش دهند (گیدنز )16 :1988 ،به نظر گیدنز در جواما مادرن،

به صورت بخاش روزماره ای از زنادگی ماردم درآماده اسات

هويّت شخصی اهمیت بیشتری میيابد .همح اننانهاا باياد در

( )Debatin, 89 :2009شروع نظريح «ارتباطاات آيینای» احتمااالا

جوام مدرن به سؤاالت مهمی دربارة هويات پاساخ دهناد و

متثثر از انديشح امیل دوركیم و در اثنای كتااب معارو صاور

ناگزير در طول زندگی به انتخاب های مهمی دسات بزنناد .در

حیات دينی است .به اعتااد دوركیم ،آيین« ،ابزاری» اسات كاه

جوام سنتی ،كم و بیش ناش هاای ثاابتی بارای افاراد تعرياف

جم با آن ،عاايد جمعی خود را خلق و آن را تجربه می كنناد

می شد؛ اما در جوام مدرن ،اننان بايد خاود ،نااش هاايش را

و آيینها و اسطورههاا باا ارزشهاای نهفتاه در آياین درونای

بنازد .يکی از عوامل مهم گیدنز ،رسانه های جمعی هنتند كه

«نظم اجتماعی» می شاوند؛ بناابراين ،ارتباطاات آيینای

گزينه های انتخاب ما را مشخص و سبک های زندگی را به ماا

كن

موج

اهمیتی دو چندان در اين زمیناه دارد .ايان ارتباطاات موجا

معرفی می كنند .در جهاان مادرن ،هويّات شخصای پاروهه ای

نظم میشوند و «فرايند» آن اهمیت زيادی برای خلق و تجرباح

بازانديشانه میشود و ما بهطور دايام هويّات خاود را خلاق و

«خشانودی

تصحیح می كنایم و كاه هناتیم؟ چارا ايان شاديم؟ را مارور

جم دارد .بهطوریكاه ايان فرايناد باياد موجا

مخاطبان» و حتی فرستندگان شود .در اةگوی آيینی ارتباطاات،

میكنیم

(گیدنز.)81-81 :1981 ،

ر،ايتمندی دريافت كنندگان پیام اهمیت زيادی دارد .رويکارد

اگار در جامعااح ماقبال ماادرن ،رابطاح ماان باا جامعااه يااا

آيینی ،تعامل اجتماعی را اين گونه تعريف می كند كاه فارد باه

به عبارتی هويّت اجتماعی من با سنیت ،رواباط خويشااوندی و

مدد آن ،عضوی از يک فرهناگ ياا جامعاح خااص مایشاود.

محلی احاطه شده بود ،امروزه ايان رابطاه بنایار مابهم شاده

به طورمثاال ،نوجواناانی كاه ناوع خاصای از موسایای راك را

است .مان ديگار سااكن محال توةاد خاويش نیناتم ،ناام و

میستايند ،هويّت خاود را اعضاای ياک خارده فرهناگ بیاان

نام خانوادگی ام و هر ناوع رابطاح خويشااوندی خاصای بارای

میكنند و بهشیوهای هرچند غیرمنتایم ،با ديگر اعضای جامعح

خوانندگان اين متن معنايی ندارد .در اينجا فاط من اسامی بار

خود در تعامل هنتند .در اين رويکرد ،پیام سااختی از عالئام

كاغذ ،در جای ديگر آدر

اينترنتای و در جاايی ديگار فااط

است كه از راه تعامل با دريافت كنندگان ،توةید معناا مای كناد.

شمارة بیمه در كامپیوتر دوةتی هنتم .امروز هويّات اجتمااعی

فرستنده كه انتااال دهنادة پیاام توصایف مای شاود از اهمیات

من از بنترها ،اجتماعات و انتظاراتی قط شده است كه زمانی

( Fisk,

دانش تو و من دربارة من كی هنتم؟ چطور زندگی مای كانم؟

میافتد و متن و چگونگی «قرائت» آن اهمیت مایياباد

محااادود و مشاااخص كااارده باااود.

 ،1994بهنال از مهدیزاده)31 :1988 ،

(پیرساااون 11 :1983 ،و)18

باادينترتیاا  ،هويّاات در مدرنیتااه منااثةه بغرنجاای اساات،

نظریة هویّت و مدرنیته گیدنز
نظرات گیدنز دربارة هويّت در متن نظرياح كلای تار او درباارة
مدرنیته قرار دارد .او معنای جديد هويّات را ناشای از شارايط
مدرنیته بهويژه مدرنیتح متثخر میداند .ازنظار گیادنز ،افاراد در
identity
Anthony Giddens

1
2

به جای اينکه داده شاده باشاد ،پاروهه ای تاثملی اسات كاه باه
تربیت پذيری خود و منؤوةیت اننان در تعیین منایر زنادگی
تثكیااد ماایكنااد .ازنظاار گیاادنز ،هويّاات فاارد امااری درحااال
ساختهشدن است و پايان ندارد .اين تلاای ،باه هويّات حاةات
دياةکتیکی میدهد .هويّت افراد در جامعح مدرن ثابت نینت و
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افراد هر روز درحال سااختن هاويّتی جدياد باوده اناد تاا در

درمجموع ،باتوجهبه نظريح اساتفادة آيینای از رساانه (كاه

موقعیت الزم ،هويّت جديد و در زمان ها و مکان های متفااوت

بیان می كناد ماردم از رساانه بارای كنا

خبار ياا تفاريح و

هويت های متفاوتی از خود باروز دهناد (گیادنز.)93-98 :1988 ،

همچنین بهصاورت بخشای از روزمرگای زندگیشاان اساتفاده

مدرنیته ازنظر گیدنز ،باه فراينادی منجار مای شاود كاه آن را

میكنند) ،مبنای اين مااةه اين است كه فیسبوك نیز بهصورت

«دوری گزينی» می نامند؛ بدين معنا كه روابط اجتمااعی ،ديگار

بخش روزمره ای از زندگی مردم درآمده اسات .در اساتفاده از

به محل های خاص وابنته نینت .روابط با كنانی كه حضاور

مديريت حريم شخصی در فیس بوك ،نظريح نظر اثار شاخص

فیزيکی ندارند بیش از پیش به صورت ويژگی جهان مادرن در

سوم ،از بعد ادراكی تبیینكننده اسات؛ يعنای افاراد خطرهاای

به «نهفتگی زدايی» را

تهديدكننده در رابطه با حريم شخصی را برای ديگاران بیشاتر

شامل می شاود .ايان فرايناد بیاان كننادة خاار كاردن رواباط

از خودشان پیشبینی میكنند .دربارة هويّت شخصی مدرن ياا

اجتماعی از زمینههای محلی كنش متاابال و نوساازی آنهاا در

ساانتی نیااز تمااام انتخااابهااا و تصاامیمهااايی كااه فاارد باارای

می آيد .مدرنیته ،فرايند وابنته ای معرو

پهنههای نامحدود زمانی  -مکانی است

(كیوينتو.)838 :1986 ،

دراختیارگذاشتن اطالعات خود میگیرد ،باتوجه به هويّت فارد
تبیین خواهند شد .به نمودار زير توجه كنید.

هويّت شخصی
بعد شناختی

جننیت
استفادة آيینی

مديريت حريم شخصی

بعد احناسی

مدت زمان استفاده

بعد رفتاری

مدت زمان عضويت

اثر شخص سوم

الگوی نظری تحقیق

فرضیههای پژوهش
به نظر میرسد بین هويّت شخصی فرد و ماديريت حاريم
شخصی در فیسبوك رابطه وجود دارد.
به نظر میرسد بین استفادة آيینای از اينترنات و ماديريت
حريم شخصی در فیسبوك رابطه وجود دارد.

به نظر میرسد بین میزان اساتفاده از فایسباوك در طاول
شبانهروز و مديريت حريم شخصی در فیسبوك رابطه وجاود
دارد.
به نظر میرسد بین زماان عضاويت فارد در فایسباوك و
مديريت حريم شخصی در فیسبوك رابطه وجود دارد.
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به نظر میرسد بین نظر اثر شخص سوم و مديريت حاريم
شخصی در فیسبوك رابطه وجود دارد.

سعی شاد تاا اصاول صاراحت (اجتنااب از هار ناوع ابهاام)،

به نظر میرسد بین جننیت پاسخگويان و مديريت حاريم
شخصی در فیسبوك تفاوت وجود

پرسش نامه ،اصول اساسی كارشناسان نیز مدنظر قارار گرفات.

دارد.

بیطرفی (پرهیز از سوگیری پژوهشگر) ،اختصار ،تمیز (تماايز
عناصر تشکیلدهندة هر ساؤال) و همگنای (هماح كلماههاا و
جمله ها برای مخاط

يک معنی داشته باشد) در همح مراحال

روششناسی

پرسشنامه رعايت شود .در پايان ،پرسشنامهها باین  981نفار

روش در تحایق حا،ر ،پیمايش 11است .جمعیت آماری ايان

نمونه توزي شد .برای بررسای ناوع رابطاه و شادت ارتباام

پیمايش ،جوانان كاربر شبکح اجتماعی فینبوك شاهر اصافهان

متغیرها با يکديگر ،به آزمون فر،یات پرداخته شده است.

در تابنااتان  1931اساات .گفتناای اساات ،باهدةیاال فیلتربااودن
فیسبوك در ايران و اقدام متاابل فیسبوك در حذ

نام ايران

اعتبار ابزار تحقیق

از ةینت كشورهايی كه به آنها خدمات میدهناد ،ياافتن آماار

در پژوهش حا،ر ،برای تثمین اعتبار طیفهای باهكاررفتاه در

دقیق كاربران ايرانی اين شبکح اجتماعی امکانپذير نینات .در

سنجش متغیرها ،از اعتبار محتوايی و اعتباار صاوری اساتفاده

پیماايش فاو باهدةیال موجودنباودن های گوناه چاارچوب

شده است .بدين صورت كه هر متغیار باا اساتفاده از تعااريف

نمونهگیری مشخص و پراكندگی جمعیات آمااری مادنظر ،از

نظری موجود و سازه های نظری ،به صورت يک سازة عملیاتی

و

مفهومبندی شاده اسات (اعتباار محتاوايی) .پاس از طراحای،

داوطلبانه استفاده شده است .جم آوری دادهها با پرساشناماح

پرسش نامه را دو نفر از اساتید جامعه شناسای تثيیاد كارده اناد

مطاةعات

(اعتبار صوری) .همچنین برای سنجش میازان قابلیات اعتمااد

نمونهگیری غیر احتماةی با استفاده از نمونههاای دردساتر
محاقساخته انجام شد كه در مرحلح نخنت براسا

نظری و استخرا چارچوب نظری ،متغیرهاای اصالی تحایاق

پرسشنامه ،از ،ري

آةفای كرونباخ استفاده شده است.

مشااخص شااده اساات و سااپس طاای فراينااد عملیاااتیكااردن،
پرسش نامه ای به طور موقت تهیاه شاد .بارای باهدسات آوردن

متغیرهای پژوهش

اطمینان از روايی اعتبار ساؤاالت و گزيناه هاای پرساش ناماه،

اةف) متغیر وابنته :مديريت حريم شخصای :اصاطالح حاريم

تعدادی محدود در مرحلح پیش آزمون 11پرسشنامه را تکمیال

شخصی به معنی من سايرين از آگاهشدن باه دادههاايی اسات

كردند .با استفاده از ،ري

آةفای كرونباخ ،اعتبار ارزيابی شد.

كه اختصاص به يک شخص دارد و همچناین باه مفهاوم منا

پس از اين مراحل ،پرسش نامح نهايی طراحی شد و شاامل 13

ايشااان از تغییاار و دسااتكاااریكااردن اياان گونااه دادههاساات

سؤال دربارة مشخصات زمینه ای مانند سن ،تحصیالت ،درآمد

(اصالنی )1989 ،اين متغیار باا ساه بعاد شاناختی ،احناسای و

و  93 ،...سؤال برای سنجش هويّت مدرن و سنتی 19 ،ساؤال

رفتاری براسا

برای سنجش بعاد شاناختی 11 ،ساؤال بعاد احناسای و 83

طیف ةیکرت تنظیم شدهاند.

سؤال بعد رفتاری است كاه همگای براساا

طیاف ةیکارت

تنظیم شدهاند و  11سؤال دو گزينهای بله و خیر برای بررسای
تجربح فرد از تجااوز باه حاريم شخصای اسات .در طراحای

Survey methods
pre-test

1
2

تعدادی گويه سنجیده شده است كه در قاةا
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جدول  -شاخصهای مربوط به سنجش مدیریت حریم شخصی
اطااالع فاارد از گزينااههااای مربااوم بااه حااريم
شناختی شخصی
تعريف فرد از حريم خصوصی
شناخت فرد از حريم شخصی
طرز تفکر فرد ننبت به حريم شخصی
مديريت
احنا نیاز به اطالعات بیشتر
حريم
گريز از فشارهای روزمره
شخصی
احناسی رهايی عاطفی
همنشینی (به دةیل تنهايی)
احنا سودمندی اجتماعی
چه اطالعاتی را در اختیار ديگران قرار میدهد
رفتاری نام واقعی يا منتعار انتخاب میكند
چه كنانی را به دوستی برمیگزيند
چه ديد گاههايی از خود بیان میكند

ب)متغیرهای مستقل
هویّت شخصی:
برای سنجش متغیر هويّت شخصی با اساتناد باه پژوهشای باا
عنوان ابعاد فرهنگای ،اجتمااعی ،سیاسای هويّات دانشاجويان
برمبنای مؤةفه های سنتی و مدرن ،ابتدا متغیرهاا معار ساازی
شدند و سپس در قاة
شدند كه براسا

مایا

گويه ها و سؤاالتی به پاسخ گويان ارائه
ةیکرت تنظیم شده بودند.

جدول  -شاخصهای مربوط به هویّت شخصی
هويّت فرهنگی سنتی
هويّت سیاسی سنتی

شاخصهای مربوم باه ابعااد

پدرساالری
دين نهادی
هويّت سیاسی سنتی
اقتدارگرايی

سنتی

آمیختگی دين و سیاست

هويّت شخصی

هويّت فرهنگی مدرن

برابری زن و مرد
دين شخصی
اهمیت زندگی فردی
هويّت جننی برابر طل

شاخصهای مربوم باه ابعااد
مدرن

هويّت اجتماعی مدرن

سبک زندگی مدرن

هويّت سیاسی مدرن

گرايش به وجود جامعه مدنی

استفادة آیینی

مدت زمان عضوی

برای سنجش استفادة آيینی يا میزان وابنتگی فرد به فیسبوك

عبارت است از مدت زمانی كه فرد عضو فینبوك شده اسات.

با اةگوگیری از آزمون اورمان ،16گويههای مرباوم طارح شاد.

اين متغیر در چهار ماوةح كمتر از يک ساال ،باین ياک تاا دو

اين گويهها به شرح زير هنتند:

سال ،بین دو تا سه سال و بیشتر از سه سال سنجیده میشود.

 -1سپریكردن اوقات در فیسبوك بیش از پیشبینی اوةیه
 -8احنا

ناراحتی بهدةیل كاهش زمان استفاده

میزان استفاده از فیسبوك

 -9ابراز گله و شکايت خانواده و دوستان بهدةیل استفاده زياد
 -1احنا

رنجش بهدةیل دسترسینداشتن به فیسبوك

استفاده میكند .اين متغیر در قاة

 -1داشتن تالش ناموفق برای كاهش زمان استفاده
 -6انحرا

عبارت است از مدت زمانی از شبانه روز كاه فارد از فینابوك
چهار ماوةاح كمتار از ياک

ساعت ،بین يک تا دو ساعت ،بین دو تا سه ساعت و بیشتر از

توجه از پرداختن به امور شخصی

سه ساعت سنجیده میشود.
Ourman
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یافتهها

حريم شخصی هم افزايش میيابد ،باتوجهبه سطح معنایداری

بخش توصیفی

( )sig=3/333كااه كمتاار از  3/31اساات ،اياان رابطااه بااا %33

در اين بخش به توصیف ويژگی های جمعیت شناختی پرداخته

اطمینان تثيید میشود.

شده است .باتوجهبه دادههاا ،گاروه سانی  11تاا  83ساال باا

فر،یح سوم :بین میازان اساتفاده از فایسباوك در طاول

فراواناای  193نفاار ( )%96/8بیشااتر پاسااخگويااان را تشااکیل

شبانهروز و مديريت حريم شخصی در فیسبوك رابطه وجاود

میدهند و پس از آن بیشترين فراوانی مربوم به گروه سنی 81

دارد.

تا  81سال با تعداد  111نفر ( )%93میشود 833 .نفر ()%11/1

براسا

آزمون  Fبا ماادار  1/31و ساطح اطمیناان %33

از پاسخگويان را ماردان و  111نفار ( )%11/6از آنهاا را زناان

( ،)sig=3/333فر،یح فو معنیدار است؛ بنابراين ،بین میازان

تشاکیل ماایدهنااد %61/8.افاراد مجاارد %91/9 ،متثهاال%3/8 ،

استفاده از فیسبوك پاسخگويان ،ازةحاظ میزان مديريت حريم

همناار فااوتشااده و  %3/8مطلاااه هنااتند .همچنااین دربااارة

شخصی در فیسبوك تفاوت معناداری وجود دارد.

تحصایالت ،بیشاترين فراوانای باه ماوةاح كارشناسای مرباوم
میشود كه  %98/8از پاسخگويان و پس از آن ،ديپلم با %81/6

فر،یح چهارم :بین زمان عضاويت فارد در فایسباوك و
مديريت حريم شخصی در فیسبوك رابطه وجود دارد.
متغیر زمان عضويت فرد در فیسباوك در ساطح ترتیبای

و فو ديپلم با  %18فراوانی را تشکیل میدهد.

طاارح شااده و متغیاار وابنااتح مااديريت حااريم شخصاای در
آمار استنباطی

فیسبوك در سطح فاصله ای سنجیده شده اسات؛ بناابراين ،از

تجزيه و تحلیلهای ارائه شده با استفاده از تکنیک آمااری تای

تکنیاک آمااری تحلیال وارياانس ) (One way Anowaبارای

همبنتگی پیرسون

آزماون  Fباا

دو نمونح منتال ،تحلیل واريانس و ،ري

مادار  11/88و سطح اطمینان  ،)sig=3/333( %33فر،یح فو

و نرمافزار آماری  SPSS 21انجام شده است.
فر،یح اول :بین هويّت شخصای فارد و ماديريت حاريم

معنیدار است .بهصورت ديگر كنانی كه مدت زماان كمتاری
عضو فیسبوك بوده اند ،مديريت بیشتری بار حاريم شخصای

شخصی در فیسبوك رابطه وجود دارد.
با آزمون اين فر،یه ،میزان ،ري

آزمودن اين فر،یه استفاده شده اسات .براساا

پیرسون ( )r=3/831به

دست آمده كه منفی است و جهت معکو

دارد؛ يعنی هرچاه

به سمت هويّت مدرن پیش میرويام ،میازان ماديريت حاريم

خود دارند.
فر،یح پنجم :بین نظر اثر شخص سوم و مديريت حاريم
شخصی در فیسبوك رابطه وجود دارد.

شخصاای كاااهش ماایيابااد .باتوجااهبااه سااطح معناایداری

میانگین متغیر نظر اثار شاخص ساوم ( )8/11و میاانگین

( )sig=3/333كااه كمتاار از  3/31اساات ،اياان رابطااه بااا %33

مديريت حريم شخصی ( )9/339است .میزان ،ري

پیرساون

اطمینان تثيید میشود.

( )r=3/891به دست آمده كه منفای اسات و جهات معکاو

فر،یح دوم :باین اساتفادة آيینای از اينترنات و ماديريت

مديريت حريم شخصای كااهش مای ياباد .باتوجاه باه ساطح

حريم شخصی در فیسبوك رابطه وجود دارد.
میانگین متغیر استفادة آيینی از اينترنت ( )8/11و میانگین
مديريت حريم شخصی ( )3/339است .میزان ،ري

دارد؛ يعنی با افازايش میازان نظار اثار شاخص ساوم ،میازان

پیرساون

( )r=3/881به دست آمده كه منتایم و با جهت منتایم است؛
يعنی با افزايش میزان استفادة آيینی از اينترنت ،میزان ماديريت

معنی داری ( )sig=3/333كه كمتر از  3/31است ،اين رابطه باا
 %33اطمینان تثيید میشود.
فر،یح ششم :بین جننیت پاسخگويان و ماديريت حاريم
شخصی در فیسبوك تفاوت وجود

دارد.
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معکو

دارد؛ يعنی در افراد با هويّت شخصی مدرن ،مديريت

حريم شخصی در فیسبوك بین مردان ( )9/31بیشتر از ماادار

كمتر اسات .در پرساش ناماح پاژوهش ،شااخصهاای عااياد

آن بارای زنااان ( )8/38اساات .تفااوت مشاااهدهشااده بااین دو

شخصی مبتنیبار براباری زن و مارد ،ديان شخصای ،اهمیات

آزمون Tدو نموناح مناتال باا ماادار 3/311

زندگی فردی ،هويّت جننی برابر طل  ،سبک زندگی مدرن و

مشااخص شااده اساات .باتوجااهبااه مااادار سااطح معناایداری

گرايش به وجود جامعه مدنی هويّت افراد را مشخص میكنند.

( )sig=3/98كااه بیشااتر از  3/31اساات ،اياان فر،اایه بااا %31

شخصی كه بیشترين نظر موافق را در رابطاه باا ايان ساؤاالت

اطمینان رد میشود؛ يعنی بین جننیت پاساخگوياان در میازان

بیان میكند ،هويّتی مدرن دارد .از نتاي چنین برداشت میشود

مرباوم بااه ماديريت حااريم شخصاای در فایسبااوك تفاااوت

كه حريم شخصی در دنیای مادرن و در ذهان افارادی تغییار

معنیداری وجود ندارد.

كرده است كه از سنت دور شادهاناد .دنیاايی كاه تکنوةاوهی،

میانگین براسا

بخش ،روری و جدا نشادنی از آن اسات ،زيااد هام دور از
بحث و نتیجه

ذهن به نظر نمیرسد كه افکار و رفتار اننانها نیز متفااوت از

شبکههای اجتماعی ،نوعی رسانه هنتند كه امکان تعامال باین

دنیای بدون تکنوةوهی باشد .در حایات ،شايد اقتضای دنیاای

كااربران را فاراهم مایكنناد .مطاةعاات نشاان مایدهناد ايان

مدرن ،شکنتن حريم های شخصی خود و ديگاران اسات كاه

شبکههای اجتماعی ،رشد و گناترش روزافازون و پرسارعتی

درخور تثمل بنیار است .درواق  ،چنانچه گیدنز ( )1994بیاان

دارند .چنین گنترشی ،به پروبلماتیاکشادن بنایاری از اماور

میكند ،مدرنیته ،هويّت افراد را تغییر داده است و اعتمااد باین

ازجمله حريم شخصی مبدل شده اسات .درواقا  ،باا افازايش

آنها را افزايش مایدهاد؛ درنتیجاه ،مدرنیتاح ايرانای در ساطح

كاربرد ابزارهای ناوين اطاالعرساانی و اساتفادة روزافازون از

هويّتی ،افراد را ننبت به «ديگران مجازی» خوشابینتار كارده

اينترنااات ،حااقِ داشاااتن حاااريم خصوصااای باااه يکااای از

است؛ بنابراين ،مديريت آنها بر حريم شخصی كمتر است.

چاةش برانگیزترين منائل حااوقی در شارايط معاصار تباديل

فر،یات مااةه نشان میدهد استفادة آيینی ،میزان اساتفاده

شده است« .ناشنا بودن كااربران» و «ساهوةت دسترسای باه

از فیسبوك  ،زماان عضاويت و اثار شاخص ساوم باا میازان

شبکههای اينترنتی» امکان تجاوز به حريم خصوصای افاراد را

مديريت حريم شخصی رابطح علیی دارند .افرادی كاه باهطاور

شاده اسات حفا حاريم

مداوم از فیسبوك استفاده میكنند ،بیشتر حريم شخصیشان را

شخصی افراد يکی از نگرانی های اساسی دربارة اينترنت باشاد

مديريت میكنناد .ايان امار نشاان مایدهاد ماديريت حاريم

و سو استفاده از اطالعات گوناگون كاه در حنااب كااربری

شخصی ،در تجربح جواناان اصافهانی باه درگیاری بیشاتر باا

افراد نگهداری میشود ،امکان ايجاد خطر برای كااربران را باه

فیسبوك نیاز دارد .در ناطح ماابال ،يافتاههاا نشاان مایدهاد

همراه دارد .مااةح حا،ر با محوريت قراردادن حاريم شخصای

افرادی كه مدت زماان كمتاری در فایسباوك عضاو هناتند،

در صدد تبیین جامعهشناختی آن بوده است.

مديريت حريم شخصیشان بیشتر است .اين دو فر،یه در ياک

افزايش داده است .اين مهام ساب

يافتههای اين مااةاه در بخاش توصایفی نشاان مایدهاد

و،عیت دياةکتیکی نشان میدهد كاربران جاوان اصافهانی در

نزديک  %61افراد از گزينههای امنیتی مربوم به حريم شخصی

ابتدای ورود به فیسبوك ،ننبت به ماديريت حاريم شخصای

اطالع دارند؛ اما بیشتر از  %63پاسخگويان ،نام كامل و جننیت

حنا

هنتند و بهمارور باا اساتفادة بیشاتر از فایسباوك و

خود را اعالم میكنند .در بخش استنباطی ،اين نتیجه به دسات

مصر

آيینیِ آن ،حريم شخصای ،ماديريت بیشاتری خواهاد

آمد كه هويّت شخصی مدرن با مديريت حريم شخصی رابطاه

داشت .همچنین متناس

با نظريح اثر سوم شاخص (
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 ،)2009: 89جوانان اصفهانی كاربر فیسبوك ،احتماال خطار را

دراينراستا ،باتوجهبه فضای ساننورنشدة شبکههای اجتمااعی

برای ديگران درنظار مایگیرناد و خاود را در معارخ خطار

مجازی و بی تجربگی جوانان در شناخت اين شبکه هاا ،رساانح

نمیدانند و هرچه ايان نظار قاویتار باشاد ،ماديريت حاريم

ملی كمک كننده است و با معرفی و آسی شناسی آنان ،جوانان

شخصیشان كمتر است .اين امر «مرگ مالِ همناايه اسات» را

را در يااادگیری مهااارتهااای جديااد ،سااواد اينترنتاای ،نحااوة

در فرهنگ ايرانای و اصافهانی حتای در فایسباوك بازتوةیاد

باهكااارگیری اياان تکنوةااوهی ،آسای هااای احتماااةی و شاایوة

میكند.

برخورد با اين آسی ها برای ورود سودمند باه ايان شابکههاا

فر،یح آخر اين مااةه نشان مایدهاد جننایت افاراد بار

همراهی كند.

مديريت حريم شخصی آنها تثثیر چنادانی نادارد .ايان فارخ

آموزش و جهتدهی :با آموزش نوع اساتفادة كااربران

وجاود داشاات كااه زنااان بیشااتر از مااردان اطالعااات خااود را

از فیس بوك و جهت دادن باه اساتفاده از ايان شابکح مجاازی

مديريت می كنند ،يعنی نام كامل خاود را بیاان نمایكنناد ،در

درخصوص دساتیابی باه اهادا

ملای ،تاحادودی چگاونگی

پروفايلشان عکس شخصی قرار نمیدهند ،درخواست دوساتی

استفاده از آن ،كنترل میشود.

هر كنی را قبول نمی كنناد ،مشخصاات كامال خاود را ثبات

شناساندن حیطح خصوصی ،يک حق برای افاراد بشار:

نمیكنند و  ...؛ اما نتاي نشان میدهد بین جننیت و مديريت

برای ارتااای توساعه و حمايات از ارزشهاايی مانناد آزادی

رابطح معنیداری وجود ندارد .گفتنی است امروزه ،نگرش زنان

عماال ،اسااتاالل و خودمختاااری شخصاای و بااهوجودآماادن

ننبت به مديريت حريم شخصی تغییار كارده اسات و ناوعی

چارچوب امن و حفاظتشده برای افراد بايد حريم خصوصی

«جننیت زدايی فیسبوكی» درحال وقوع است.

بهصورت يک حق در همح زمینهها به جامعه معرفی شود.

اين يافتهها نشان می دهناد كااربران فایسباوك از خطارِ

بررسی ورود تکنوةوهی بدون فرهنگ ساازی باهوياژه

قراردادن اطالعات شخصیشان روی وِب آگاهند؛ اما خواسات

ورود اينترنت به حوزة تلفن های همراه :درواق بهتر اسات باا

آنها برای داخالكاردن اطالعاات شخصیشاان در شابکههاای

افزايش سطح آگاهیها و آماوزش هاای الزم ،افاراد جامعاه را

اجتماااعی و اياان طاارز فکاار كااه تنهااا دوسااتان دسترساای بااه

به سمت استفادة مطلوب و درست از اين شبکه ها ساو داد و

اطالعاتشان دارند ،باع

میشاود كااربران احناا

كنناد باه

در ماابل خطرات آن واكنینه كرد.

اندازة كافی محافظت می شوند و همچنان اطالعاات شخصای
خود را وارد میكنند .همچناین شاركت در زنادگی اجتمااعی

مناب

مبتنی بر فناوری ،آنادر در زندگی روزمرة جوانانِ امروز تنیاده
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