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 چکیده
کنند، افشای اطالعات های اجتماعی استفاده میهای شبکهبیش از هر زمان دیگری از سایتامروزه افراد  ازآنجاکه

های حریم خصوصی، افراد رغم وجود دغدغهبهبا اهمیت فزاینده در پژوهش و عمل شده است.  یامسئلهشخصی تبدیل به 

توضیحی نسبی برای  های اطالعاتیپردازند. ادبیات رشته سیستمدر رفتاری متناقض به افشای اطالعات شخصی خود می

 کرده هیتوص را یخصوص میحر با مرتبط ناخودآگاه یرفتارها توجه به ریاخ مطالعات حال،نیباااین تناقض ارائه کرده است. 

 از استفادهمربوط به  یرفتارها بهتر حیتوض یبرا یدیجد پنجره 5اطالعات فناوری تیهو زمینه در نوظهور قاتیتحق. است

 یمعنا به و است اطالعات یفناور از گرفتهنشأت یِفرد تیهو ،واقع در اطالعات یفناور تیهو .است کرده باز یفناور

ف هد .«ندیبیم یجدانشدن را اطالعات یفناور خود از فشیتعر در و خود به نسبت حسش در فرد کی که است یزانیم»

در  منظور،بدین .است یاجتماع یهاشبکه کاربران ییخودافشا رفتار در اطالعات یفناور تیهو نقش بررسی این پژوهش

دانشجوی دانشگاه تهران که کاربر شبکه اجتماعی اینستاگرام نیز بودند، انجام  064پیمایشی با مشارکت  0011مرداد ماه 

دارد  های اجتماعیدافشایی در شبکهدهد که هویت فناوری اطالعات ارتباطی مثبت با خومی نشاناین تحقیق  جینتاشد. 

با رفتار  شدهادراکهای اعتماد، مزایا و مخاطرات هو از طریق ساز میرمستقیغبه طور  اطالعات یفناور تیهوو همچنین 

 و کندی کمک میخصوص میحر تناقض دهیپد بهتر حیتوضبه  پژوهش نیا هایخودافشایی اطالعات مرتبط است. یافته

 گیرد. ی در نظر میخصوص میحر به مربوط یرفتارها ینیبشیپ را برای اطالعات هویت فناوری نقش
 

 های حریم خصوصی، رفتار خودافشایی، تناقض حریم خصوصی.هویت فناوری اطالعات، دغدغه :کلید واژگان
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 مسئلهمقدمه و طرح 

 هایروال با یاندهیفزا طوربه» و کرده نفوذ ما یزندگ یهاجنبه همه در باًیتقر  اطالعات یفناور

 یهایورافن نیپرکاربردتر ازجمله (.2105 ،0گروور و کارتر) «است شدهختهیآم ما یاجتماع و یشخص

 نفر اردیلیم 6.6 از شیب ،2121 سال تا که یطوربه هستند، 2یاجتماع یهاشبکه یهاتیسا اطالعات،

 یبرا افراد کهاز آنجا (.6،2121استاتیستا) کردندیم استفاده های اجتماعیشبکه از جهان سراسر در

 یفشاا با ،اندمشغول یاجتماع یهارسانه با شتریب دوستان، و خانواده با ارتباط حفظ و روابط یبرقرار

 ق،یالع مانند هابا دوستان خود و حتی غریبهی خصوص اطالعات ریسا و یشخص ییشناسا قابل اطالعات

 یرفتارها و هاشناخت افکار، از تالیجید ردپایی ،خود روابط و التیتعط یهابرنامه ،یعاطف احساسات

 را یخصوص میحر به مربوط یهاینگران سطح تواندیم خودنوبهبه این مساله. گذارندیم جا به خود

 ییهابیآس و شودیم انجام آن با چهآن اطالعات، یآورجمع نحوه مورد در ینگران؛ یعنی دهد شیافزا

 . این نگرانی برخاسته از دالیل متعددی است:(0996 ،0همکاران و تیاسم) .کند جادیا است ممکن که

عیسر اریبس را هاداده توانیم ی،ارتباطات و یاطالعات های پیشرفتهیفناور ظهور با کهاین نخست

 زا استفاده با. کرد لیتحلوهیتجز و بیترک ،یآورجمع شتر،یب حجم در یحت ،یگرید زمان هر از تر

دهندگان ارائه خود و تبلیغات، هایبنگاه ،وکارهاکسب مانند نفعذی نیچند ،ییهایفناور نیچن

 را های اجتماعیشبکه در شده گذاشته اشتراک به اطالعات عمداً ،اجتماعی های شبکهزیرساخت

 )العاشور و کند جادیا یمختلف یهاینگران تواندیم این امر که کنند،یم پردازش و رهیذخ ،یآورجمع

 55 که دهدیم نشان 2114در سال  همکاران و مادن توسط ینظرسنج کی جینتا (.2104، 5همکاران

 ،دوم. «است مهم اریبس هاآن یشخص اطالعات به یدسترس کنترل» معتقدند بزرگساالن از درصد

 را اطالعات یخصوص میحر ،های اجتماعیشبکه در تیامن و یخصوص میحر نقض روزافزون شیافزا

 ییسوار در. کندیم لیتبد مهم لهسأم کی به کاربران برای نیهمچن و ای اجتماعیصاحبان شبکه یبرا

های شبکه خیتار در یخصوص میحر نقض مصادیق نیتربزرگ از یکی که ،6تاریخی کمبریج آنالیتیکا

 تاسیر انتخابات یاسیس غاتیتبل در بوکسیف کاربر ونیلیم 41 از شیب 4نمایه از ،اجتماعی است

 ار یخصوص میحر کاربران در خصوصینگران میزان و شد سوءاستفاده متحده االتیا 2106 یجمهور

 افشا نیآنال صورته ب که یشخص اطالعات سرانجام،(. 2105 ،5همکاران و روزنبرگ) کرد دیتشد

                                                           
1 Carter & Grover 
2 Social Networking Sites (SNS) 
3 Statista 
4 Smith et al. 
5 Alashoor et al. 
6 Cambridge Analytica 
7 Profile 
8 Rosenberg et al 
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 قرار استفاده سوء مورد دوستان یحت ای قلدرها و بردارانکاله ن،یآنال مجرمان توسط تواندیم شود،یم

 (.2114، 0)هوگبن ردیگ

 یشااف به یمتناقض طوربه افراد ،یخصوص میحر به مربوط یهاینگران و موجود یدهایتهد رغمیعل

 میحر تناقض» عنوان پدیده بااین  از که دهندیم ادامه خود یشخص اطالعات از یمیعظ حجم

 یخصوص میحر به مربوط های پیشینپژوهش(. 2114 ،6همکاران و نوربرگ) شودیم ادی 2«یخصوص

 ینگران زا برخاسته که داندیم یمنطق یریگمیتصم ندیفرا کی نتیجه را کاربران رفتار عمدتاً اطالعات

 و تیاسم ؛ 2100 ،5یل ؛ 2100 ،0کراسلر و رجبالن)شان است یشخص اطالعات از حفاظت یبرا هاآن

 میحر محاسبه» دهد،های پژوهشی که این پدیده را توضیح مییکی دیگر از جریان (.2100 ،همکاران

 به) پژوهشگران این حوزه است و طرفداران زیادی دارد گسترده است که مورد پذیرش «یخصوص

 یرفتارها کندیم فرض که ،(( 2101) 4همکاران و کراسنوا و( 2110) 6همکاران و مالهوترا ، مثال عنوان

 یهنذ یعقالن محاسبه کی جهینت( یشخص اطالعات یافشا مانند) کاربران یخصوص میحر به مربوط

 اطالعات یافشا میتصم به مربوط شدهادراک یایمزا در کنار یخصوص میحر شدهمخاطرات ادراک از

 .باشد

 اما ،است بوده دیمف یخصوص میحر با مرتبط یرفتارها حیتوض در ادبیات نظری این حوزه اگرچه

 را یخصوص میحر به مربوط 5های اطالعاتیسیستم قاتیتحق یهمه باًیتقر غالب فرض ریاخ مطالعات

 هک شودیم شده فکر یلیتحل و هیتجز به منجر یخارج یهامحرک به پاسخ» :است برده الوس ریز

 و ونید)« در پی خواهد داشت. یخصوص میحر خصوص در آگاهانه کامالً ییرفتارها و هانگرش

 به یخصوص میحر به مربوط یرفتارها از صحبت یوقت که معتقدند هاآن(. 0 ص ،2105 ،9همکاران

 نجاما ی در این رابطهکم و تأمل کنندیم عمل اندیشهبی و خودجوش کاربران از یاریبس د،یآیم انیم

 تیهو نیب ارتباط مورد در روانشناسی و شناسیجامعه مطالعات برجستهی هاافتهی با ادعا نیا. دهندمی

 انبرگگر مثال، عنوان به) دندهیم ارائه رفتار بر تیهو ریتأث بر یقو یشواهد که دارد مطابقت رفتار و

 در که دهدیم نشان مطالعات خاص، طور به((. 2116) 00گایب و استتس و( 0991) 01هولمبرگ و

 را یلاص نقش تیهو ،(های اجتماعیشبکه در کاربران ییافشا خود رفتار مانند) تکرارشونده یرفتارها

 (.2116)استتس و بیگا،  کندیم فایا یرفتار جینتا ینیبشیپ در

                                                           
1 Hogben 
2 Privacy Paradox 
3 Norberg et al. 
4 Bélanger and Crossler 
5 Li 
6 Malhotra et al. 
7 Krasnova et al. 
8 Information systems  
9 Dinev et al. 
10 Granberg and Holmberg 
11 Stets and Biga 
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 های اطالعاتیرشته سیستم در ظهور حال در یقاتیتحق انیجر کی عنوان به 0اطالعات یفناور تیهو

 یزندگ یهاجنبه همه باً یتقر با اطالعات یفناور مبهم یمرزها بهتر بازتاب یبرا ینظر دیدگاه کی ،

 یفناور[ از گرفتهنشأت یفرد] تیهو واقع در اطالعات، یفناور تیهو. کندیم فراهم ما روزمره

[ دخو از فشیتعر در و] خود به نسبت حسش در فرد کی که است یزانیم» یمعنا به و است اطالعات

 از ،( 2105) گروور و کارتر نظر از(. 2105 ،گروور و کارتر) «ندیبیم یجدانشدن را اطالعات یفناور

 ریناپذییجدا یبخش بهها این فناوری کنند،یم استفاده اطالعات یفناور از از قبل شتریب مردم که آنجا

در  شتریب را خود که یکسان و کندیم تیهدا را هاآن یرفتار یهاانتخاب که شودیم لیتبد هاآن از

واهند خ اطالعات یفناور از مشغول استفاده شتریب احتماالً ،کنندتعریف می اطالعات یفناور با نسبت

قبلی  مهم قاتیتحق لیتحل و هیتجز شد، ادعا( 2105) گروور و کارتر توسط ابتدا از که طورهمان. شد

هویت فناوری  که دهدیم نشان( 2120) سرآبادانی مسافر و توسط هویت فناوری اطالعات در زمینه

 ودهب دیمف فناوری اطالعات مختلف یهانهیزم در یرفتار قاتیتحق یبرا ینظر هیپا ارائه در اطالعات

 مورد ییافشا خود رفتار و یخصوص میحر به مربوط قاتیتحق در هنوز این سازه حال، نیا با. است

 به این سوال است: این پژوهش در پی پاسخ دادن ن،یبنابرا. است نگرفته قرار توجه

 های کهشب کاربران ییخودافشا رفتار در فناوری اطالعات تیهو میرمستقیغ و میمستق نقش

 ست؟یچ اجتماعی

به عنوان  اطالعات یفناور تیهو نقش یبررس به ،ینظر شکاف پژوهش حاضر برای پر کردن این

 ودیافتهبهب کالن مدل بر هیتک با مطالعه نیاپردازد. ی میخصوص میحر حساب سازوکاری جدید در کنار

 یفناور تیهو ،( 2105 ،6همکاران و دینو)« 2یخصوص میحر یهادغدغه یامدهایپ و ندیآشیپ»

 به مربوط یرفتارها و یخصوص میحر تناقض دهیپد حیتوض یبرا ینظر لنز کی عنوان به را اطالعات

 .کندیم استفاده های اجتماعیشبکه در یشخص اطالعات خودافشایی مانند یخصوص میحر

های حریم خصوصی اطالعات، مدل های مربوط به ذغدغهای از پژوهشدر ادامه این مقاله، ابتدا خالصه

ی، حساب حریم خصوصی، رفتار خودافشایی و هویت خصوص میحر یهادغدغه یامدهایپ و ندیآشیپ

نظری موجود، مدل نظری های گیرد تا براساس شکاففناوری اطالعات مورد بحث و بررسی قرار می

های تحقیق و نتایج این تحقیق مطرح شود. در ادامه، روش تحقیق مورد استفاده در آزمودن فرضیه

آن  یعمل وهای نظری شده تحلیل شده و داللتتجربی این پژوهش آمده است. در پایان، نتایج کسب

 شود.های تحقیق بیان میدر کنار محدودیت

                                                           
1 IT identity 
2 Antecedents, Privacy Concerns, Consequences (APCO) 
3 Dinev et al. 
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 چارچوب نظری

 حریم خصوصی اطالعاتهای دغدغه

 اطالعات، گردآوری نحوه مورد درافراد  ینگرانمعنای  های حریم خصوصی اطالعات بهدغدغه

 همکاران، و تیاسم. )کند جادیا است ممکن کهاست  ییهابیآس و شودکاری که با آن انجام می

از پیامدهایی است که های حریم خصوصی اطالعات بیانگر ادارک افراد به عبارت دیگر، دغدغه (.0996

(. در این پژوهش 2116وجود آید )دینو و هارت، ممکن است در نتیجه انتشار اطالعاتشان در اینترنت به

 در طلبانهفرصت یرفتارها بروز خصوص در افراد ینگران زانیمهای حریم خصوصی منظور از دغدغه

 میحر هایدغدغه .است شده منتشر یاجتماع یهاشبکه در هاآن توسط که ی استاطالعات برابر

 شده تلقی مهم اریبس های اطالعاتیرشته سیستم محققان از یاریبس نیب در نیز اطالعات یخصوص

تاجایی که  که، (2100 همکاران، و تیاسم ؛2100 پاولو، ؛ 2100 ،یل ؛ 2100 کراسلر، و رجبالن) است

را در بروز  اطالعات یفناور تیهو سازه کدامچیه هاآن نیب در محققان این پژوهش اطالع دارند،

 اند.های حریم خصوصی اطالعات در نظر نگرفتهدغدغه

های حریم خصوصی مشاهده شده است که افراد های مربوط به دغدغهدر برخی از پژوهش

 یشااف به یمتناقض طور به همچنان ،یخصوص میحر به مربوط یهاینگران و موجود یدهایتهد رغمیعل

 میحر تناقض» پدیده نیا از دهندکهیم. این پدیده ادامه خود یشخص اطالعات از یمیعظ حجم

 در پدیده تناقض حریم خصوصی، افراد دغدغه (.2114 همکاران و نوربرگ) شود.نامیده می «یخصوص

ها است و نگرانی زیادی درخصوص حریم خصوصی خود دارند ولی رفتارشان متفاوت با این دغدغه

 شده انجام یخصوص میحر تناقض دهیپد حیتوض یبرا یتوجه قابل قاتیتحق نیهمچن(. 2100، 0)پاولو

 که آنجا تا اما ،(2104 ،0سیکوکوالک ؛2105 ،6ولکامر و گربر گربر، ؛ 2104 ،2ونگید و بارت) است

 میحرکدام به بررسی نقش هویت فناوری اطالعات در توضیح تناقض  چیه محققان اطالع دارند

 اند.نپرداختهی خصوص

 یخصوص میحر یهادغدغه یامدهایپ و ندیآشیپ افتهیبهبود مدل

 به، اطالعات یخصوص میحر به مربوط هایدغدغه مطالعه منظور به( 2100) همکاران و تیاسم

 ،آیندهاپیش: دهند قرار نظر مد را ریز بیترت با جامع کالن مدل کی که دنکنیم هیتوص محققان

این مدل  .کنندیم ادی آن از( APCO) تحت عنوان تاً ینها که امدهایپ و یخصوص میحر یهادغدغه

 گیردکار میی بهنحو به را هاسازه ریسا و یخصوص میحر هایدغدغه ،یخصوص میحر بهمحاسکالن، 

 عیتجم و یبندجمع با APCO مدل اولیه .ی را توضیح دادخصوص میحر با مرتبط یرفتارهاکه بتوان 
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 میحر هایدغدغه و یخصوص میحر محاسبه اطالعات، یخصوص میحر ،مختلف هایپژوهش یهاافتهی

، APCO مدل اولیه .ردیگیم نظر در خودافشایی یهایریگمیتصم در مؤثر عوامل عنوان به را یخصوص

 دانستیم (پرتالش تفکر) یمنطق یریگمیتصم ندآیفر یک جهینت را کاربرانهای حریم خصوصی رفتار

 گرفتیم دهیناد را( هاو سوگیری تالشکم یشناخت یندهایفرا) فرضشیپ یابتکار یندهایفرا ریتأث و

 دینو توسط بهبودیافته APCO در که ییشنهادهایپ اساس براین پژوهش (. 2105، همکاران و ونید)

 یرفتارها یبرا آیندیپیش عنوانبه را اطالعات یفناور تیهو، است شده ارائه (2105) همکاران و

 .ردیگیم نظر در یخصوص میحر با مرتبط

 های اجتماعیخودافشایی در شبکه

هر پیامی است که یک شخص درباره خود به دیگری مخابره »خودافشایی در معنای سنتی خود، 

های اجتماعی عالوه بر اطالعات شخصی، اطالعات (. کاربران شبکه0946، 0)ویلس و گروتز« کندمی

ها، سلیقه خود در گوش دادن به موسیقی، دیدن کنند؛ مانند سرگرمیمی خصوصی دیگری را هم افشا

(. با 2115، 2فیلم و مطالعه کتاب، وضعیت تاهل و حتی تمایالت جنسی خود )گروس و آکویستی

د، دهدرنظر گرفتن میزان اطالعاتی که یک فرد درباره خودش در یک پلتفرم در معرض دید قرار می

افتد که یک کاربر جزئیات شخصی، اخبار، احواالت، اجتماعی زمانی اتفاق میهای خودافشایی در شبکه

اش یا در فرآیند ارتباطات عمومی با دیگران بر روی صفحه ماًیمستقعقاید، نظرات و باورهای خود را 

 (.2102گذارد )کراسنوا، ولتری و گانتر، به اشتراک می

و مستلزم رفتارهای خودافشایی  های اجتماعی به نحوی مشوقماهیت ارتباطات شبکه

های ارزشمندی را برای تعامالت های اجتماعی فرصت(. شبکه2104، 6است)العاشور، هان و ژوزف

سازند تا تعامل کنند، ارتباط بگیرند و اطالعاتی آورند و کاربران خود را قادر میاجتماعی به وجود می

بدون افشای اطالعات، کاربران به ندرت   (.2116، 0را با دیگران به اشتراک بگذارند )آکویستی و گراس

ه تا با کنند کبینند. در نتیجه، کاربران تمایل پیدا میهای اجتماعی میمنافعی در استفاده از شبکه

های اجتماعی مشارکت ]یا مشغولیت[ داشته باشند )العاشور و اشتراک اطالعات شخصی، در شبکه

 (.2104همکاران، 

برخی  افراد به اشتراک اطالعات، تاکنون رویکردهای مختلفی اتخاذ شده است. برای توضیح تمایل

(. در این 2119، 5)مانند فوگل و نهماد اندشناختی پرداختهمطالعات به بررسی نقش عوامل جمعیت

ها حاکی از ای شده است؛ به طوری که عمده پژوهشدسته از مطالعات به نقش جنسیت توجه ویژه

های اجتماعی بیشتر از کاربران مذکر است در شبکه مؤنثال خودافشایی کاربران آن است که احتم
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های خودافشایی را تابعی از باورهای ها، تصمیم(. دسته دیگر از پژوهش2115، 0)برای مثال توفکچی

ای دیگر از در دسته تاًینها(. 2115، )6و سو و لین (2116) 2مانند چیو، سو و وانگ دانند؛فردی می

های حریم خصوصی اطالعات در تصمیمات خودافشایی پرداخته شده است ها به نقش دغدغهژوهشپ

های اجتماعی (؛ چرا که امروزه آگاهی کاربران شبکه0،2101باساتاغلو و بن)مانند بولگارچو، کاووس

 (.2102از مخاطرات احتمالی افشای اطالعات بیشتر شده است )کراسنوا و همکاران، 

کند و خودافشایی رویکرد آخر را اتخاذ میحاضر در بررسی رفتار خودافشایی اطالعات، پژوهش 

 گیرد.های حریم خصوصی اطالعات درنظر میاطالعات را یک رفتار مرتبط با حوزه دغدغه

 نظریات هویت و پیدایش هویت فناوری اطالعات

 هدست کی با نسبت در «ستم؟یک من» سوال به یپاسخ عنوان به را تیهو هاپژوهش از اریبس

(. 2100، 6؛ ویگنولز و همکاران2116، 5کال)مک کنندیم یسازمفهوم( ئیش کی ای) یاجتماع

 از یبخش یزمان تنها یماد یابزارها ای یشخص یهایژگیو ها،نقش ها،گروه مانند یاجتماع یهادسته

 (.2100)ویگنولز و همکاران، کنند استفاده فوق سؤال به پاسخ یبرا هاآن از افراد که شوندیم تیهو

 دو جادیا به منجر و  گرفته قرار اقبال مورد یاجتماع یروانشناس در یسازمفهوم نیا زمان، یط در

 .(2111، 5؛ استرایکر و برک2116، 4)اوونز است شده تیهو ریتأث و تیماه مورد در یکل منظر

 تیهو گرفتنشکل بر( 2110، 9تاجفل و ترنر) یاجتماع تیهو هینظرتمرکز  ،یجمع سطح در

 انخودش از افراد یبنددسته منظر نیا در. است هادسته ای یاجتماع یهاگروه در فرد تیعضو براساس

 از خارج افراد مقابل در) گروه درونِ یاعضا هیشب که دهدیم زهیانگ هاآن به گروه یاعضا عنوان به

 (.2111)استتس و برک،  ندیبب گروه درون افراد منظر از را ایدن و کنند رفتار هاآن مانند باشند،( گروه

 وندشیم متمرکز یگروهانیم روابط و گروه یندهایفرآ  بر سطح نیا در ینظر یکردهایرو جه،ینت در

 (.2100ویگنولز و همکاران )

)استرایکر،  تیهو هینظر مانند 01یساختار نینماد ییگراتعامل تیهو یهاهینظر ،یفرد سطح در

برک و استتس، ) تیهو کنترل هینظر و( 0945، 00کال و سیمونزمک) نقش تیهو هینظر(، 0951

 شبکه چگونه که دهندیم حیتوض هاهینظر نیا. شوندیم مطرح( 0990، 02؛ برک و ریتزس2119
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 رب متعاقبا و هاآن نقش از یناش تیهو ای یفرد تیهو بر دارند، قرار آن در افراد که یروابط و هانقش

؛ استرایکر و برک، 2119)برک و استتس،  گذاردیم ریتأث گرانید با نسبت در هاآن رفتار و تفکر

 یامعن از افراد یدرون انتظارات به( نیوالد نقش ،یکار نقش مثال یبرا) نقش از یناش تیهو (.2111

 شامل یفرد تیهو (.2119)برک و استتس،  گرددیبرم هانقش یبرخ انجام در بودن ستهیشا

 عنوان به خود فیتعر یبرا افراد که است یمشخص یفرهنگ یهنجارها و هاارزش ات،یخصوص

 که تیهو از ینوع ت،ینها در و (2119)برک و استتس،  کنندیم استفاده هاآن از زیمتما یهاتیهو

 فیتعر یماد اءیاش با وندیپ که است یتیهو است، گرفته قرار مطالعه مورد کمتر ت،یاهم نیع در

)ویگنولز و همکاران،  (اطالعات یفناور شامل) یشخص اموال ای هامکان ،یعیطب طیمح مانند شود؛یم

 نقش از یناش و یشخص یهاتیهو مانند ،یماد یهاتیهو (.2116، 0؛ کالیتون و اپوتو2100

دسته از  نیبنابرای. گروهانیم روابط و یگروه یندهایفرآ بر تا است افراد رفتار و تفکر بر انتمرکزش

 یماد تیهو از یدیجد شکل عنوان به را اطالعات یفناور تیهو (2105) گروِر و کارتر نظریان هویت،

 .کنندیم مطرح

 ای یکاربرد افزارنرم ،یافزارسخت لهیوس) یفناور از یواحد» عنوان به اطالعات یفناور فیتعر با

 واقع در اطالعات، یفناور تیهو ،«شوندیم مشغول آن با آگاهانه افراد که( یکاربرد افزارنرم طیمح

 حسش در فرد کی که است یزانیم» یمعنا به و است اطالعات یفناور[ از گرفتهنشأت یفرد] تیهو

 .(2105)کارتر و گروور،  «ندیبیم یجدانشدن را اطالعات یفناور[ خود از فشیتعر در و] خود به نسبت

ی دوم است و خود شامل سه بعد وابستگی، انرژی هیجانی ی مرتبهسازه هویت فناوری اطالعات سازه

 شود.بودن میو مرتبط

 همچنین مانند و های اجتماعیینه شبکهزم در هویت فناوری اطالعات بهتر مطابقت منظور به

 ،2تآگبانوفه و گرهار مثال عنوان به)اند سازه هویت فناوری اطالعات را استفاده کرده که یقبل مطالعات

های اجتماعی سازه هویت فناوری اطالعات را در قالب هویت شبکه در این پژوهش ،( 2121

 تنسب حسش در فرد کی که است یزانیم»اجتماعی،  شبکه تیهوکنیم. منظور از متناظرسازی می

های بنابراین در زمینه شبکه «.ندیبیم یجدانشدن را های اجتماعیشبکه خود از فشیتعر در و خود به

 یانرژ» ؛دهدیم نشان را های اجتماعیشبکه با پیوند داشتن احساس «بودنمرتبط» اجتماعی،

 و ستا های اجتماعیشبکه با رابطه در کاربر دلبستگی هیجانی دیشد احساس دهنده نشان «هیجانی

  .دهدیم نشان را های اجتماعیشبکه به کاربر بودن هوابست احساس ،«یوابستگ»
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 هافرضیهمدل مفهومی و 

 مطالعه نیچند ،(2105 گروور و کارتر)ی اولیه هویت فناوری اطالعات مفهوم مدل با مطابق

خود را  یوقت افراد که دهدیم نشان(( 2121) گرهارت و اوگبانوفه و( 2121) زاده لیاسماع مانند)

طالعاتی اهای استفاده بیشتری از مصنوعات سیستم کنند،شناسایی می اطالعات یفناور بابیشتر 

های ، از فناوریدارند یتریقو هویت فناوری اطالعات که یافراد گر،ید عبارت به خواهند داشت.

 دهندیتحقیقات قبلی نشان م ن،یا بر عالوه. تر استفاده خواهند کردتر و عمیقاطالعاتی بیشتر، طوالنی

 یرگذااشتراک به با( اطالعاتهویت فناوری  از یفرع بعد کی) یاجتماع یهارسانه به یوابستگ که

 انجام منظور به ن،یبنابرا(. 2109لی و همکاران، ) دارد مثبت یارتباط های اجتماعیشبکه در اطالعات

تباطی ار کنند،های اجتماعی تعریف میشبکه کنیم میزانی که کاربران خود را بافرض می مطالعه نیا

ای هشبکه در یشخص اطالعات یافشا شیافزا بابه تبع آن  و مدت یطوالن استفادهمثبت دارد با 

 شود:بندی می، فرضیه اول تحقیق به این شکل صورتنیبنابرا. اجتماعی

 دارد مثبت ارتباط خودافشایی احتمال با فناوری اطالعات تیهو .فرضیه اول. 

 در اطالعاتهویت فناوری  قاتیتحق نیترمرتبط عنوان به ،( 2121) اوگبانوفه و گرهارت یهاافتهی

 یخصوص میحر هایدغدغه و «هوشمند ساعت تیهو» نیب یمنف رابطه یحد تا ،یخصوص میحر نهیزم

. دانندیم هویت فناوری اطالعات آیندپیش را یخصوص میحر هایدغدغه هاآن کند. البتهمی دیتائرا 

های بکهش به یوابستگ و تعلقی هیجانی ،یقو ارتباطی کاربران فرض پژوهش حاضر آن است که وقتی

 یخصوص میحر هایدغدغه از های اجتماعیشبکه از استفاده هنگام ادیز احتمال به دارند، اجتماعی

 :میکنیم فرض ن،یبنابرا. کنندیم یپوشچشمخود 

 .دارد یمنف ارتباط یخصوص میحر هایدغدغه اطالعات با یفناور تیهو فرضیه دوم. 

 فرعی ابعاد عنوان به «تیرضا» و «لذت» در کنار را «خالص یایمزا» ابتدا از( 2105) گروور و ارترک

 0زادهلیاسماع جینتا. مدل اولیه هویت فناوری اطالعات در نظر گرفتند در شدهمحقق یهاپاداش

 بر. کندیم دیتائرا  اطالعات یفناور تیهو و شدهمحقق یهاپاداش نیب مثبت رابطه نیز( 2121)

شبکه اجتماعی را در حسشان  کی کاربران ی کهزانیم میکنیم شنهادیپ ه،یاول یهاافتهی این اساس

کنند رابطه مستقیمی دارد با میزان مفید تلقی کردن افشای اطالعات در مهم تلقی می نسبت به خود

 نیم که:کفرض می نیبنابرا ؛میکن مطالعه را فرض نیا میدار قصد قیتحق نیا در. های اجتماعیشبکه

  شده رابطه منفی دارد.با مخاطرات ادراک فناوری اطالعات تیهو سوم.فرضیه 

 .شده رابطه مثبت دارد.با مزایای ادراک فناوری اطالعات تیهو فرضیه چهارم 

 .با اعتماد رابطه مثبت دارد. فناوری اطالعاتهویت  فرضیه پنجم 
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 و ملهوترا ؛2116هارت، مانند دینو و ) اطالعات یخصوص میحر مطالعات پیشین در که طورهمان

 تندهس خود یخصوص میحر نگران شتریب که یکاربران است، شده دیتائ یخوببه( 2110، 0همکاران

 اساس، نیا بر(. 2100 ،2همکاران و ونی)شوند  مشغول رفتارهای خودافشایی که دارد احتمال کمتر

 :که است نیا بر فرض

 .دارد یمنف ارتباط خودافشایی احتمال با یخصوص میحر یهاینگران فرضیه ششم. 

 یایمزا و مخاطرات ریتأث مورد در ی محکمشواهد یخصوص میحر همحاسب مورد در یقبل مطالعات

ای هاستفاده از شبکه دهشکادرا مزایای که به این صورت است، کرده ارائه خودافشایی بر شدهادراک

ی ای منفرابطه یخصوص میحر شدهادراکای مستقیم با رفتار خودافشایی و مخاطرات اجتماعی رابطه

 یوقت ن،یبنابرا(. 2101،همکاران و کراسنوا ؛2110، همکاران و ملهوترا، مثال عنوان به) با آن دارد

ی شخص اطالعات ادیز احتمال به کاربران باشد، یخصوص میحر مخاطرات از شتریب شدهادراک یایمزا

 فرض ما آن است که: ن،یبنابرا. کنندیم افشا ای گذارندیم اشتراک به را خود

 .یمنف ارتباط خود یافشا احتمال با یخصوص میحر از شده درک خطرات فرضیه هفتم 

 دارد

 .دارد مثبت ارتباط خود یافشا احتمال با شده درک یایمزا فرضیه هشتم 

، اندمند بررسی کردهمند و روشهایی که ادبیات حوزه حریم خصوصی اطالعات را به طور نظامپژوهش

شده های کلیدی این حوزه مانند حریم خصوصی اطالعات، اعتماد، مخاطرات ادراکارتباط میان سازه

 2100 ،یل ؛ 2100 کراسلر، و رجبالناند )و رفتارهای مرتبط با حریم خصوصی را به خوبی تبیین کرده

های این بخش رضیه(. بنابراین، ف2105؛ دینو و همکاران، 2100 همکاران، و تیاسم ؛2100 پاولو، ؛

 چراکهد، انصرفا برای بررسی نقش غیرمستقیم هویت فناوری اطالعات در رفتار خودافشایی بیان شده

 های این پژوهش عبارتند از:شده است. سایر فرضیه دیتائهای قبلی این روابط در پژوهش

  .اعتماد با احتمال خودافشایی رابطه مثبت دارد.فرضیه نهم 

  .های حریم خصوصی اطالعات رابطه منفی دارد.اعتماد با دغدغهفرضیه دهم 

  .حریم خصوصی اطالعات با مخاطرات ادراک شده رابطه مثبت  بر هادغدغهفرضیه یازدهم

 دارد.

 

 .دهدیم نشان هاهیفرض همراه به را تحقیق یشنهادیپ مدل. 0 شکل

                                                           
1 Malhotra et al. 
2 Yun 
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 شناسیروش

 هادادهگردآوری 

های سیستم اتیادب در که هاییسازه و با استفاده از افراد ادراک مطالعه هدف با حاضر پژوهش

 شیاآزم و تحقق هدف پژوهش یبرا. شودیم انجام است، شده تیتثب یخوب به یروانشناس و اطالعاتی

هایی اجتماعی از نحوه استفاده سنجش ادراک کاربران شبکه یبرا پیمایشی ،مدل پیشنهادی تحقیق

 شامل مورد مطالعه در این پژوهش جامعه. شد انجامها از فناوری اطالعات و رفتار خودافشایی آن

ماه گذشته از شبکه اجتماعی اینستاگرام استفاده  6دانشجویان دانشگاه تهران است که در طی 

در پیمایش به همراه لینک پرسشنامه مشارکت  فراخوانبرای دسترسی به مخاطبان پژوهش،  اند.کرده

ی صفحه دانشجوی 6کانال و گروه دانشجویان دانشگاه تهران در تلگرام و همچنین در  22آنالین در 

وال دهندگان، دو سدانشگاه تهران در اینستاگرام منتشر شد. برای اطمینان از واجد شرایط بودن پاسخ

 شد: کنندگان پرسیدهزیر در ابتدای پیمایش از شرکت

 د؟یهست لیتحص به مشغول تهران دانشگاه در ایآ 

 د؟یاکرده استفاده نستاگرامیا یاجتماع شبکه از ریاخ ماه 6 در ایآ 

گرفتن پاسخ  نظر درنفر با  260نفر در پیمایش شرکت کردند که از این تعداد،  402 یکل طور هب

پاسخ  045، تاً ینهادو پرسش نخست و به دلیل واجد شرایط نبودن، به انتهای پرسشنامه هدایت شدند. 

 کنندگان دریافت شد.معتبر از شرکت

 

 APCO. مدل پیشنهادی تحقیق براساس مدل کالن 0شکل 
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 هاها و سنجهسازه

براساس  اطالعات یفناور تیهو. است شدهاقتباس موجود یهااسیمق از های پژوهشسنجه

 میحر دغدغه های گیری شده است واندازه (2121) همکاران و کارتر های معرفی شده توسطسنجه

تحت ( وابسته یرهایمتغ یعنی) یرفتار یامدهایپ(. 2116مقیاس دینو و هارت ) از استفاده با یخصوص

 دهیپد یریگاندازه در(. 2101 همکاران و کراسنوا) شودمی یاتیعملتعریف  ییخودافشا احتمال عنوان

، همکاران و )ملهوترا یخصوص میحر شدههای مخاطرات ادراکنیز از سنجه یخصوص میحر تناقض

های تعریف عملیاتی کلیه سازه .است شده اقتباس( 2100، لو و نیل) شدهادراک یایمزاو ( 2110

 آمده است. 0استفاده شده در این پژوهش در جدول 

 شده در این پژوهشهای استفاده. تعریف سازه0جدول

 عملیاتیتعریف  سازه

های هویت شبکه

اجتماعی 

)متناظرسازی شده 

براساس هویت 

 فناوری اطالعات(

های شبکه[ خود از فشیتعر در و] خود به نسبت حسش در فرد کی که است یزانیم

 . ندیبیم یجدانشدن را اجتماعی

سازه انعکاسی وابستگی، انرژی هیجانی و  6این سازه، از نوع مرتبه دوم و خود شامل 

 بودن است.مرتبط

های حریم دغدغه

 خصوصی

 وسطت که یاطالعات در برابر طلبانهفرصت یرفتارها بروز خصوص در افراد ینگران زانیم

 .است شده منتشر یاجتماع یهاشبکه در هاآن

 ییخودافشا احتمال

 احساسات تجارب، عکس، مانند) خود یشخص اطالعات افراد رودیم احتمال که یزانیم

 توسط شده منتشر اطالعات خصوص در  و کرده منتشر یاجتماع یهاشبکه در را...( و

 .کنند ابراز را خود نظرات و یعالقمند دوستانشان

مخاطرات 

شده حریم ادراک

 خصوصی

 های اجتماعیکنند انتشار اطالعات شخصی خود در شبکهمیزانی که کاربران فکر می

شود و مسائل ای دارد، موجب عدم اطمینان میهای بالقوهآمیز است، زیانمخاطره

 .آوردای را به همراه میبینی نشدهپیش

 مزایای ادارک شده

ه و کنندهای اجتماعی عالوه بر اینکه سرگرمشبکهکنند میزانی که کاربران فکر می

بخش هستند، برای کسب اطالعات، ارتباط با دوستان، یافتن دوستان جدید و به لذت

 اطالعات نیز مفید هستند. کارآمدگذاری اشتراک

 اعتماد
ها را با اطمینان، های اجتماعی اطالعات آنشبکه میزانی که کاربران مطمئن هستند که

 کنند.با صالحیت مدیریت می امن و
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 هاشیوه تحلیل داده

و با استفاده از  یساختار معادالت یسازمدل از استفاده با پیشنهادی تحقیق مدل ت،ینها در

رشته  در. شودیم شیآزما( 2105 ،2همکاران و نگلیر) 6.6.6نسخه  0افزار اسمارت پی اِل اِسنرم

 مدل کی دییتأبه جای  پژوهش که شودیم هیتوص یزمان ریمس یسازمدل ،های اطالعاتیسیستم

، 6مشخص باشد )گیفن و همکاران ریمسبا  ییهاهیفرض شیآزما، در پی هینظر بر یمبتن یساختار

 یبرا مناسب کیتکن کی معادالت ساختاری با روش حداقل مربعات جزئی، اساس، نیا بر. (2111

 .شد گرفته نظر در قیتحق مدل یهاسازه نیب روابط درک

 های پژوهشیافته

 دهندگانشناختی پاسخاطالعات توصیفی و جمعیت

 مطالعه نمونه ٪60 زن دهندگانپاسخ .کنندگان دریافت شدپاسخ معتبر از شرکت 045در مجموع 

بندی همچنین، طبقه. شوندیم شامل رادهندگان پاسخ  ٪66 مردان که یحال در دهند،یم لیتشک را

 سال 01تا  61 ،(%64) سال 61تا 21(، %01سال ) 21کمتر از : است ریز شرح به یسن یهاگروه

 نشان التیتحص سطح توصیفی جینتا(. %0) سال 51 یباال و نهایتا افراد (%0) سال 51تا  01 ،(05%)

دانشجوی مقطع  درصد 02 دانشجوی مقطع کارشناسی، دهندگانپاسخ از درصد 04 حدود که دهدمی

 رد کاربران حاتیترج لیتحل و هیجزدرصد دانشجوی مقطع دکتری هستند. ت 00کارشناسی ارشد و 

 بوک سیف از هاآن از درصد 05 عالوه بر اینستاگرام، که دهدمی نشانهای اجتماعی شبکه از استفاده

کار  سابقه عالوه بر این، در این مطالعه کنند.لینکدین استفاده می از درصد 60 و توییتر از درصد 06 ،

 از درصد 0کمتر از . شده است یریگاندازه نیز دهندگانپاسخ نیب در های اجتماعیبا شبکه

 سال 2 تا 0 درصد 0 و سال 0 تا ماه 6 درصد بین 2 ماه، 6 از کمترسابقه استفاده  دهندگانپاسخ

ای اجتماعی است که شبکه سال 5 تا 2کاربران  ٪26.5 های اجتماعی را دارند.سابقه استفاده از شبکه

های است که کاربر شبکه سال 01 از شیب ٪05.5 و سال 01 تا 5 نیب ٪50 تاً ینهاو  کنندیماستفاده 

 یاجتماع یهاشبکه در پست ارسال تناوبدهندگان درباره از پاسخ ن،یا بر عالوه اجتماعی هستند.

های اجتماعی مطلب شبکه در ندرت به که اندداده گزارش دهندگانپاسخ از درصد 61. پرسیده شد

 در بار چند درصد 00 ، ماه در بار چند درصد 25 ،(کمتر ای بار کی ماه چند هر یعنی)کنند ارسال می

 یاساس هدف سرانجام،. کنندیمارسال  پست های اجتماعیدر شبکه روزانه صورت به درصد 0 و هفته

 از مردم اکثر که دهدیم نشان ، یانهیگز چند سؤال کی عنوان به ،های اجتماعیشبکه از استفاده

 ،( %40) کنندیم استفاده «هاآن احوال از اطالع و دوستان با ارتباط حفظ» یبرا های اجتماعیشبکه

( %41« )روز یدادهایرو و اخبار از بودن انیجر در» ،(%42)« پر کردن اوقات فراغت» یبرا آن از پس و

                                                           
1 Smart PLS 
2 Ringle et al. 
3 Gefen et al. 
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 2 جدول در یتیجمع کامل اطالعات(. %09« )کنندهسرگرم ای دارخنده مطالب افتنی» یبرا تاًینهاو 

 .است شده ارائه

 

 نفر( 064. اطالعات توصیفی نمونه تحقیق )حجم 8جدول 

 درصد تعداد توصیف نمونه 

 جنسیت
 خانم –

 آقا –

294 

041 

60% 

66% 

 سن

 سال 21کمتر از –

 سال 61تا  21 –

 سال 01تا  61 –

 سال 51تا  01 –

 سال و بیشتر 51 –

05 

602 

50 

05 

5 

01% 

64% 

05% 

0% 

0% 

 تحصیالت

 دانشجوی کارشناسی –

 دانشجوی کارشناسی ارشد –

 دانشجوی دکتری –

221 

095 

52 

04% 

02% 

00% 

های اجتماعی شبکه

مورد استفاده به جز 

 اینستاگرام

 فیسبوک –

 توییتر –

 لینکدین –

41 

206 

054 

05% 

06% 

60% 

سابقه کار با 

 های اجتماعیشبکه

 ماه 6 از کمتر –

 سال 0 تا ماه 6 نیب –

 سال 2 تا 0 –

 سال 5 تا 2 –

 سال 01 تا 5 –

 سال 01 از شیب –

2 

01 

05 

025 

265 

40 

1.0% 

2.0% 

6.9% 

26.5% 

50% 

05.5% 

تناوب ارسال پست 

های در شبکه

 اجتماعی

 کمتر ای بار کی ماه چند هر: ندرتبه –

 ماه در بار چند –

 هفته در بار چند –

 روزانه –

249 

005 

50 

09 

61% 

25% 

00% 

0% 

 استفادههدف از 

 های اجتماعیشبکه

 هاآن احوال از اطالع و دوستان با ارتباط حفظ  –

 روز یدادهایرو و اخبار از بودن انیجر در –

 فراغت اوقات کردن پر –

 کنندهسرگرم ای دارخنده مطالب افتنی یبرا –

 گرید افراد با یعموم ارتباط –

 هستند آنجا دوستانم چون –

 گرانید با لمیف ای عکس گذاشتناشتراکبه –

 دمیعقا و نظرات گذاشتناشتراکبه –

605 

626 

665 

261 

040 

096 

055 

002 

40% 

41% 

42% 

09% 

64% 

02% 

66% 

61% 
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 روایی و پایایی

، برای 6شدهو واریانس تبیین 2قبل از ارزیابی مدل ساختاری، ضرایب مسیر  0روایی همگرا و واگرا

 0از نوع انعکاسی مرتبه اول مورد استفاده در مدل، یهاسازهاست. همه  شدهیبررسها ی سازههمه

قابل قبول  5دارای روایی باال و میانگین واریانس استخراج شده انعکاسی یهاسازهبودند. هر یک از 

است. یکی از  1.6های پرسشنامه به جز در یک مورد همه باالی . بار عاملی هر یک از سنجههستند

بوده که از  1.545دارای بار عاملی « های اجتماعیشده استفاده از شبکهمزایای اداراک»های سنجه

است نیز روایی  شدههیتوص 1.5پرسشنامه حذف شد. میانگین واریانس استخراج شده که بیش از 

-فارنل بودند و آزمون 4هانیز همگی کمتر از بارگذاری 6های متقاطعکند. بارگذاریمی دیتائها را سازه

تر، برای بررسی دقیق (.6کند )جدول می دیتائها را هم در سنجش روایی واگرا رابطه کم سازه 5الرکر

کمتر از  دوگانه-گانهی ییروا نسبترا بررسی کردیم. همه مقادیر  9دوگانه-گانهی ییروا نسبتمقادیر 

های پرسشنامه و میزان بار است. سنجه دیتائبود. بنابراین، پایایی و روایی واگرا پژوهش مورد  1.9

  آمده است. 0ها در پیوست ی هر یک از آنلعام

الرکر-. نتایج آزمون روایی فارنل 3جدول   

 Benefit Disclosure ITID PC Risk Trust 

Benefit       

Disclosure 0.545      

ITID 0.788 0.491     

PC 0.091 0.129 0.085    

Risk 0.205 0.353 0.228 0.776   

Trust 0.528 0.428 0.444 0.459 0.617  

Benefit شده، = مزایای ادراکDisclosure  ،احتمال خودافشایی =ITID  ،هویت فناوری اطالعات =PC  =

 = اعتماد Trustشده، = مخاطرات ادارک Riskهای حریم خصوصی، دغدغه

                                                           
1 Convergent and Discriminant Validity 
2 Path Coefficients 
3 Variance Explained 
4 Reflective Construct 
5 Average Variance Extracted (AVE) 
6 Cross Loadings 
7 Loadings 
8 Fornell-Larcker 
9 Heterotrait-Monotrait (HTMT) 

 دیجد محصوالت دیخر یدرباره قیتحق –

 دیجد یهاآدم با مالقات و ییآشنا –

041 

012 

66% 

22% 
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 ها و مدل پژوهشآزمون فرضیه

 رابطه مثبت خودافشایی احتمال با اطالعات یفناور تیهو که دهدیم نشان دست آمدهبه جینتا

این در حالی است . کندیم دیتائ را پژوهش هیفرض نیاول که( b، 1.116  =p=  1.050) معنادار دارد

 b، 1.064=  1.169) ستین توجه قابل های حریم خصوصیبا دغدغه اطالعات یفناور تیهو که رابطه

 =p )هیضفر دهد کهنتایج تحلیل مدل ساختاری نشان می .شودیم ردپژوهش  دوم هیفرض بنابراین و 

 با مخاطرات ادراک شده حریم خصوصی اطالعات یفناور تیهو چرا که ،شودمی دیتائپژوهش  سوم

 پنجم، و چهارم یهاهیفرض (. در خصوصb، 1.111 > p=  - 1.056) ای منفی و معناداری داردرابطه

 های اجتماعیمزایای ادراک شده استفاده از شبکه رابطه مثبت و معناداری با اطالعات یفناور تیهو

(1.401   =b، 1.111 > p) و اعتماد (1.655   =b، 1.111 > pدارد و بر همین اساس فرضیه ) های

  ارتباط یخصوص میحر هایدهد که دغدغهنتایج پژوهش نشان می شوند.چهارم و پنجم نیز تایید می

در حالی که فرضیه ششم  (b، 1.101 = p=   1.064) خودافشایی دارد  احتمال مثبت و معناداری با

مخاطرات ادراک شده . شودبود؛ بدین ترتیب فرضیه ششم رد میاین رابطه را منفی درنظر گرفته 

این نتیجه  و (b، 1.111 > p=  - 1.611) دارد کاربران ییخودافشا احتمال رابطه منفی و معناداری با

 یزهای اجتماعی نمزایای ادراک شده استفاده از شبکه به طور مشابهی، .کندیم دیتائ را هفتم هیفرض

 گر،ید عبارت به ؛ (b، 1.111 > p=   1.251) رابطه مثبت و معناداری دارد ییخودافشا احتمالبا 

 با احتمال خودافشایی ندارد یمعناداراعتماد رابطه  حال، نیا با. شودیم تایید زین هشتم هیفرض

(1.160   =b، 1.200 = p) ها نشاندر نهایت، نتایج بررسی. شودو بدین ترتیب فرضیه نهم رد می 

 ،b=  - 1.010)ای منفی و معنادار های حریم خصوصی اطالعات رابطهکه اعتماد با دغدغهدهد می

1.111 > p) ای مثبت و شده رابطههای حریم خصوصی اطالعات نیز با مخاطرات ادراکو دغدغه

 کند.می دیتائهای دهم و یازدهم را ( دارد. این نتایج فرضیهb، 1.111 > p=  1.415)معنادار 

 %51.5 ،شدهمخاطرات ادراک انسیوار %56.5 ،خودافشایی انسیوار %25.5 مدل نیا ،یکل طور به

های حریم خصوصی واریانس دغدغه %00.5های اجتماعی، شده استفاده از شبکهمزایای ادراک انسیوار

 .دهندیم نشان را یساختار مدل جینتا 2 شکل. کندیم واریانس اعتماد را تبیین %02.5اطالعات و 

 گیریبحث و نتیجه

ن در ای. است داده قرار یبررس مورد را های اجتماعیشبکه کاربران ییخودافشا رفتار حاضر مقاله

. مبررسی کردی ییخودافشا احتمال بر فناوری اطالعات را تیهو مقاله نقش مستقیم و غیرمستقیم

دهد که هویت فناوری اطالعات ارتباطی می نشانفرضیه اول،  دیتائاین پژوهش در خصوص  جینتا

های اجتماعی دارد. این بدین معناست که هرچه کاربران خودافشایی اطالعات در شبکه مثبت با رفتار

های اجتماعی را جدانشدنی ببینند، احتمال در تعریفشان از خود و در حسشان نسبت به خود شبکه

ایج نت با یافته نیاهای اجتماعی افشا کنند. رود که اطالعات شخصی خود را در شبکهیشتری میب
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 انندم) دارد مطابقت رفتار و تیهو نیب ارتباط مورد در روانشناسی و شناسیجامعه مطالعات برجسته

 ییخودافشا رفتار کهییازآنجا خاص، طور به((. 2116) گایب و استتس و( 0991) هولمبرگ و گرانبرگ

 در کلیدی نقش تواندمی تیهو ،جزو رفتارهای تکرارشونده است های اجتماعیشبکه در کاربران

های قبلی نیز پژوهش ن،یا بر عالوه(. 2116)استتس و بیگا،  کندیم فایا یرفتار جینتااین  ینیبشیپ

هویت فناوری اطالعات  از یفرع بعد کی که خود یاجتماع یهارسانه به یوابستگ که دهدنشان می

 (.2109لی و همکاران، ) دارد مثبت یارتباط های اجتماعیشبکه در اطالعات گذاشتن اشتراک با است،

دهد میزانی که افراد در تعریفشان از خود نتایج این پژوهش در خصوص رد فرضیه دوم نشان می

ای های با میزان دغدغهرابطههای اجتماعی را جدانشدنی ببینند، شان نسبت به خود شبکهو در حس

تواند به تفاوت در ماهیت شان ندارد. یکی از دالیل این مشاهده میها درمورد حریم خصوصیآن

های حریم خصوصی برگردد. بدین ترتیب که وجود آمدن دغدغهاثرگذاری هویت فناوری اطالعات و به

ها، تالش بر رویکرده اصطالح کمهویت فناوری اطالعات از طریق یک فرآیند شناختی و سوگیری ب

گذارد. به عبارت دیگر، شیوه اثرگذاری هویت برخاسته از تفکری آگاهانه احساسات و رفتارها تاثیر می

د. پذیرنمی ریتأثخود از هویت خود بهنیست و افراد بدون تفکری آگاهانه و به صورت شهودی و خود

حریم خصوصی اطالعات در نتیجه فکر کردن )یا یک های وجود آمدن دغدغهاین در حالی است که به

 تیهو» نیب یمنف رابطه نیز (2121) گرهارت و اوگبانوفه فرآیند شناختی پرتالش( است. در پژوهش

های ها دغدغه؛ البته آننشده بود دیتائبه طور کامل  یخصوص میحر یهادغدغه و «هوشمند ساعت

 هویت فناوری اطالعات درنظر گرفته بودند.آیندی بر حریم خصوصی را به عنوان پیش

 

 و اعداد معناداری  .  مدل تخمین استاندارد8شکل 
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 یفناور تیهودهد که های سوم، چهارم، پنجم، هفتم و هشتم نشان میفرضیه دیتائعالوه براین، 

شده با رفتار  ادراکهای اعتماد، مزایا و مخاطرات هو از طریق ساز میرمستقیغبه طور  اطالعات

 و تعلقی هیجانی ،یقو ارتباطی کاربران هر چهخودافشایی اطالعات مرتبط است. به عبارت دیگر، 

یشتری ها مزایای بشود که آناین امر باعث می داشته باشند، های اجتماعیشبکه به ی بیشتریوابستگ

های اجتماعی را کمتر از شبکههای اجتماعی درنظر گرفته و مخاطرات استفاده از شبکه برای استفاده

های منجر به بروز رفتار خودافشایی در کاربران شبکه تاًینهادهند. این موضوع مورد توجه قرار می

های اجتماعی )یا هویت فناوری اطالعات شبکه با 0اجتماعی خواهد شد. عالوه بر این، خودشناسایی

های اجتماعی داشته باشند و در نتیجه این شبکهشود که افراد اعتماد بیشتری به تر( باعث میقوی

و مزایای بیشتری برای استفاده  یافتهشان کاهش ها در خصوص حریم خصوصیهای آناعتماد، دغدغه

 تاً ینهاهای اجتماعی در نظر گرفته و مخاطرات استفاده از آن را نادیده بگیرند. این موضوع از شبکه

یش خواهد داد. با توجه به نوظهور بودن نظریه هویت فناوری احتمال خودافشایی کاربران را افزا

شده استفاده از اطالعات، درخصوص رابطه هویت فناوری اطالعات با اعتماد، مزایا و مخاطرات ادراک

 رگروو و ارترهای مرتبط با این حوزه کشبکه اجتماعی، مطالعات مرتبطی یافت نشد. تنها پژوهش

 یفناور تیهو و شدهمحقق یهاپاداشاست که رابطه مثبت میان ( 2121) زادهلیاسماعو ( 2105)

 .ندنکیم دیتائرا  اطالعات

های کاربران ایرانی شبکه اجتماعی اینستاگرام در دهد که دغدغههای  ششم نشان میرد فرضیه

ارت عبها دارد. به مثبت با احتمال بروز رفتار خودافشایی در آن یارتباطشان خصوص حریم خصوصی

 در میان کاربران ایرانی شبکه یخصوص میحر تناقض دهیپد دیگر، رد شدن این فرضیه حاکی از وجود

 مه باز ی و اعتمادخصوص میحر یهادغدغه داشتن رغمعلی اجتماعی اینستاگرام است. یعنی کاربران

 وربرگنمانند  )های پیشین نیز مشاهده شده است . این پدیده در برخی از پژوهشکنندیم ییخودافشا

 س،یکوکوالک و 2105 ولکامر، و گربر گربر، ؛2104 ونگ،ید و بارت؛ 2100؛ پاولو، 2114 ،همکاران و

ای های حریم خصوصی و رفتار خودافشایی یافته. البته معنادار شدن رابطه مثبت میان دغدغه(2104

 راکهچتری مورد بررسی قرار گیرد؛ بایست در یک پژوهش کیفی به طور عمیقبرانگیز بوده و میبحث

 میحر های بیشتری در خصوصدغدغهدهد کاربران ایرانی اینستاگرام هر چه این یافته نشان می

 شود.ها نیز بیشتر میمیزان خودافشایی آن ی خود داشته باشند،خصوص

ایی ل خودافشهای اجتماعی ارتباطی با احتمادهد که اعتماد افراد به شبکهنهم نشان می هیفرض رد

های افراد در خصوص حریم های اجتماعی ندارد؛ بلکه این اعتماد منجر به کاهش دغدغهها در شبکهآن

های حریم خصوصی، مخاطرات شان شده )تایید فرضیه دهم( و درنتیجه افراد با کاهش دغدغهخصوصی

یازدهم( که این موضوع منجر به دهند )تایید فرضیه تر مورد توجه قرار میهای اجتماعی را کمشبکه

                                                           
1 Self-identification 
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ها )به جز رد فرضیه های اجتماعی خواهد شد. این یافتهافزایش احتمال خودافشایی کاربران درشبکه

 راسلر،ک و رجبالنبندی نتایج مطالعات پیشین در خصوص حریم خصوصی اطالعات )نهم( همسو با جمع

( است. رد شدن 2105؛ دینو و همکاران، 2100 همکاران، و تیاسم ؛2100 پاولو، ؛ 2100 ،یل ؛ 2100

های اجتماعی ارتباطی با میزان اعتماد دهد که احتمال خودافشایی در شبکهفرضیه نهم، نشان می

تواند به نحوی داللت بر وجود پدیده تناقض حریم افراد به آن شبکه اجتماعی ندارد. این یافته می

 ایران داشته باشد. های اجتماعی درخصوصی در میان کاربران شبکه

 کاربردهای عملی و نظری

 به متعاقباً و افراد یاطالعات یخصوص میحر نقض به تواندیم اطالعات ییخودافشا ،از بعد عملی

اقض تن»دهنده وجود پدیده پژوهش نشان نیابا این حال، نتایج . شود منجر یاریبس یمنف یامدهایپ

 پژوهش نیا مطالعه مورد جامعه ژهیوهب و رانیا جامعه یفرهنگ و یاجتماعدر بافت « حریم خصوصی

در  هاییاست. به عبارت دیگر، دانشجویان دانشگاه تهران علیرغم وجود دغدغه (تهران دانشگاه یعنی)

 کهد. آگاهی از اینکننخصوص حریم خصوصی خود، اقدام به خودافشایی اطالعات شخصی خود می

بوده و به طور  تأملبدون  و خودجوش مواقع یاریبسرفتارهای مربوط به حریم خصوصی اطالعات در 

 منجر به ایجاد خودآگاهی تواندیمها مرتبط است، مستقیم و غیرمستقیم با هویت فناوری اطالعات آن

ج این نتای دانشجویان و مسئوالن دانشگاه شود. انیم دراین موضوع  به تیحساسافزایش  جهینت در و

 دهد.شان را ارتقا میتحقیق، خودآگاهی این افراد از رفتارهای خودافشاگرانه

 یخصوص میحر» به تنها نه ،یاساس قانون اصول از کی چیه در رانیا کشور درعالوه بر این، 

 پرداخته یاساس حق کی عنوان به یخصوص میحر بر حق و یخصوص میحر به یحت که «یاطالعات

بر  که دهدیم نشان زین حوزه نیا یاختصاص نیقوان مطالعه(. 065-064: 0692 احمدلو،) است نشده

 میحر از انتیص ای و داده از تیحما» یبرا یاختصاص یقانون ،اوالً خالف بسیاری از کشورهای جهان

 میرح حفظ به یمحدود توجه زین موجود نیقوان ریسا ،اًیثان و ندارد وجود رانیا در «یاطالعات یخصوص

: 0694 ،یدیجمش و فردیتقو) کیالکترون تجارت قانون 60 تا 55 یبندها مانند دارند؛ افراد یخصوص

 ،پردازدیم یفرد سطح در اطالعات ییخودافشا رفتار یبررس به حاضر پژوهش هرچند رو، نیا از(. 062

 میحر هب را کشور گذارانقانون و یمدن فعاالن حقوق، رشته پژوهشگران تیحساس تواندیم آن جینتا اما

 هادولت و گذرانقانون عالوه بر این، .ردیگ قرار هاآن استفاده مورد و داده شیافزا یاطالعات یخصوص

 ییاخودافش مانند ،یخصوص میحر به مربوط یرفتارها بر مؤثر عوامل خصوص در نشیب کسب با زین

  .ندینما اجرا و کرده وضع حوزه نیا در یبهتر نیقوان توانندیم اطالعات،

واند تهای اجتماعی میعلیرغم اینکه بررسی رفتار خودافشایی کاربران در شبکه ،از بعد نظری

شناسی، روانشناسی، علوم ارتباطات، های مختلف دانشگاهی مانند جامعهموضوع پژوهش در رشته

ن مطالعات اندکی با هدف مدیریت رسانه و مدیریت فناوری اطالعات باشد، در جامعه دانشگاهی ایرا
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های اجتماعی انجام شده است )به عنوان مثال سماواتیان، بررسی رفتار خودافشایی کاربران درشبکه

تواند به توسعه ادبیات موجود رو، نتایج این تحقیق می(. از این 0696و محمدیان و همکاران،  0694

 تر باشد.در این زمینه کمک کند و مبنایی برای انجام مطالعات بیش

لی هم الملتواند کاربردهایی نظری برای جامعه دانشگاهی بینعالوه بر این، نتایج این پژوهش می

 یهاامدیپ و ندهایآشیپ کالن مدل به اطالعات یفناور تیهو سازه افزودن باکه، این اولداشته باشد. 

 مکک ی در این زمینهاطالعات یهاستمیس یموضوع اتیادبو  مدل نیا شتریب یغنا به ،یخصوص میحر

 که، با درنظراین دومدهد. ارائه می یخصوص میحر تناقضکرده و توضیحی بدیع در خصوص پدیده 

 از فادهاست و یخصوص میحر با مرتبط یرفتارها ینیبشیپ یراسازه هویت فناوری اطالعات ب گرفتن

 یزن اطالعات یفناور تیهو قاتیتحق پیشبرد بهیک بافت موضوعی جدید،  در هویت فناوری اطالعات

 . کندیم کمک

 های آتیهای پژوهش و پیشنهاد برای پژوهشمحدودیت

وابط ر هرگونه ،یشیمایپ مطالعات یبرا یذات تیمحدود کی عنوان به که اذعان دارند سندگانینو

 دهندهاننش صرفاً پژوهش حاضر هاافتهی ،عالوه بر این. ستین نییتع قابل هاسازه نیب در متقابل علی

براساس خوداظهاری  صرفاًبه این معنا که، نتایج این پژوهش  .هاآن یواقع رفتار نه است، کاربران کادرا

های ها در شبکهاند و ممکن است رفتار واقعی آناست که در پیمایش مربوطه شرکت کرده کاربرانی

با گردآوری  توانندیمهای آتی پژوهشها در پیمایش انجام شده باشد. اجتماعی متفاوت از اظهارات آن

 آنجا ازعالوه، ها را رفع نمایند. بهطراحی و اجرای آزمایش تجربی، کلیه این محدودیت قیطرها از داده

 ایمطالعه است، همراه های اجتماعیشبکه کاربران یبرا یمنف یامدهایپ با خودافشایی اطالعات که

دهنده بر رابطه میان هویت فناوری اطالعات و رفتار خودافشایی اطالعات تقلیلعوامل  تواندیم گرید

آن در خالف جهت فرض اولیه محققان،  دیتائ، رد فرضیه ششم و تاًینهارا مورد بررسی قرار دهد. 

عه تری مورد بررسی و مطالدر یک پژوهش کیفی به طور عمیق تواندبرانگیز است و میای چالشیافته

 قرار گیرد.
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The Role of IT Identity in Self-disclosure Behavior of Instagram 

Users: A Survey of Students in University of Tehran 

 
Babak Sohrabi1*, Hamidreza Yazdani2, Amir Manian3, Hossein Mosafer4 

 
Abstract 

As people use social networking sites (SNS) more than ever before, disclosing personal 

information continues to be an issue of increasing concern both for practice and research. 

In spite of existing privacy concerns, people paradoxically continue to disclose personal 

information. Information Systems (IS) literature has provided partial explanations for this 

paradox. However, recent studies have recommended the consideration of spontaneous 

privacy-related behaviors. The emerging research on IT identity (ITID) – the extent to 

which an individual views use of an IT as integral to his or her sense of self – has opened 

a new window on better explaining IT use behaviors. This study aims to investigate the 

role of ITID in self-disclosure behavior of SNS users. To meet this end, in August 2021, a 

survey was administered among 467 students at University of Tehran who were also 

Instagram users. The results of this research, shows that ITID is positively associated with 

self-disclosure behavior on SNS. Furthermore, it also shows that ITID is indirectly 

associated with self-disclosure behavior through the mediating constructs of trust, 

perceived benefits and risks. This study contributes to the research by providing a better 

explanation of privacy paradox phenomenon and considering the role of ITID in predicting 

privacy-related behaviors. 
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