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 چکیده
. است کاربران مطلوب و منافع کنندهتضمین نیز مجازي فضاي در است نیاز مورد واقعی جامعه در که میزان همان به خصوصی حریم
 گذارانسیاست و متولیان بویژه مجازي فضاي در فعاالن و کاربران مهم هايدغدغه جمله از داده از حمایت و خصوصی حریم مساله

 اطمینان مجازي فضاي در خود شخصی هايداده و خصوصی حریم بودن مصون از کاربران اگر زیرا است؛ الکترونیکی کار و کسب
 مصونیت و محرمانگی حفظ به میل که آناست از ناشی وضعیت این. داد نخواهند در تن عرصه این در کار و کسب و فعالیت به نیابند
 .است بشر نوع تمایالت از) اطالعاتی خصوصی حریم بویژه( خصوصی حریم

 حفظ از LinkedIn اجتماعی شبکه ایرانی کاربر آیا" که بود سوال این پاسخ دنبال به خط، بر ايپرسشنامه از استفاده با تحقیق این
 خود شخصی اطالعات از صیانت براي کاربر که بود هاییروش یافتن پی در محقق همچنین"خیر؟ یا دارد اطمینان خود شخصی حریم

 صفحه داراي و  LinkedIn شبکه اعضاي گان،دهندهپاسخ کلیه. دهدمی قرار استفاده مورد اجتماعی يشبکه در فعالیت حین در
  .بودند شبکه این در شخصی

 مورد اعتماد ردیف در را آن و دارند اجتماعی شبکه در اعتماد به نسبت مثبتی دیدگاه LinkedIn کاربران که داد نشان تحقیق نتایج
 کشور مجازي فضاي متولیان به حاضر تحلیل چارچوب همچنین. شماردندبرمی حقیقی فضاي در دوستی ارتباط برقراري براي نیاز

 اقدام و قانونی نص هرگونه بر مقدم اجتماعی، هاي شبکه هايواقعیت از را کاربر آگاهی ارتقاي و آموزش تا کرد خواهد کمک
  .دهند قرار مدنظر بازدارنده

 
 
 

  کلیدي واژگان
    .LinkedIn اجتماعی شبکه اجتماعی، يکاربرشبکه خصوصی، حریم اعتماد،

 94خرداد :نهایی پذیرش تاریخ          94فروردین:  مقاله دریافت تاریخ
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  مقدمه
 اهمیت فرد که کند می پیدا اهمیت زمانی خصوصی حریم
 از. داشت نخواهد وجود هم او حریم فرد، بدون و دارد
 در. است مدرن مفهوم یک خصوصی حریم که روست این

 حریم رو این از و بود جامعه و جمع بود مهم آنچه گذشته
 که است گونه این. است کرده پیدا اهمیت مرز یعنی جامعه
 زیادي توجه و بودند بسیار کمی نظر از گذشته در ها جنگ

 رشد با مدرن دوران در حال این با. است شده آنها به هم
 موضوع همین و یابد می اهمیت فرد گرایانه، انسان تفکرات

 این به توجه حال. دهد می نشان خصوصی حریم در را خود
 در عنصر تاثیرگذارترین فرد، همین که است ضروري نکته

 کاربر مثابه به اینترنت به که است فرد. است مجازي فضاي
 هاي سال در بخصوص موضوع این. بخشد می هویت آن

 خود به اي تازه شکل اجتماعی هاي شبکه ظهور با و جدید
 در که آنچه اجتماعی شبکه در که ايگونه به است، گرفته
 اوست. است فرد عبارتیبه یا کاربر همین است توجه مرکز

 اما. سازد می جریان و دهد می نظر کند، می محتوا تولید که
 انحصار خصوصی، حریم نقض هاينمونه از یکی

 کنونی فضاي در چه اگر. است اینترنت در رسانی خدمات
 اقدام مجازي محیط در اطالعات ارائه به مختلفی هاي شرکت

 اینترنت برتر هاي دهنده سرویس دانند می همه ولی کنند می
 یک در بخواهیم اگر بخصوص. هستند معدود شرکت چند

 به که بود خواهد این ترجیح شویم عضو اجتماعی شبکه
 قواعد وضع با ها شرکت این حال. برویم تر الشمول عام شبکه

 صورت به خصوصی، حریم قواعد عنوان به آمره و پیچیده
 کاربر خصوصی حریم نقض به اقدام فرد رضایت با ظاهري

 بدون کاربران از بسیاري مثل هم ایرانی کاربر اگر. کنند می
 به اغلب البته و( طوالنی هاينامه مرام و قراردادها خواندن

 کنند انتخاب را "دارم قبول" عبارت ها شرکت) انگلیسی زبان
 حریم نقض اجازه ها شرکت این به احتماال بدانند باید

 یک عنوان به توانند می ها دولت. اندداده را خود خصوصی
 مجازي فضاي محیط در خصوصی حریم بزرگ ناقض

 سپتامبر یازدهم وقایع در موضوع این دلیل. شوند شناخته
 آن از پس و( آمریکا دولت وقایع این در. است نهفته آمریکا

 دوگانه در" که رسیدند نتیجه این به) جهان هاي دولت بیشتر
 "بگیرند را امنیت طرف باید امنیت و خصوصی حریم

 شنود قالب در بعدها نظریه این حاصل) 40 ،1389 آقابابایی(
 این تا که قانونی. شد دیده آمریکایی شهروندان هاي تلفن

 وضع همین. شود می اجرا آمریکا در و است معتبر هم روزها
 که اي رسوایی شود؛ می دیده آمریکا دولت اخیر رسوایی در
 بدون آمریکا دولت شد معلوم و افشاء اسنودن ادوارد وسیلهبه

 کاربران عملکرد بر نظارت به اقدام آمریکا مردم اطالع
  .کند می دیگر کشورهاي برخی حتی و کشور این اینترنتی

 
   پژوهش يپیشینه

 به باشندمی تحقیق این يپیشینه از جزئی که هايپژوهش
  :است زیر شرح

  
1. Trust and privacy concerns within social 
networking sites: A comparision of FaceBook 
and MySpace 

 ,Catherine Dwyer, Katia Passeriniقلم به مقاله این

Starr Roxanne Hiltz  کنفرانس سیزدهمین در و باشدمی 
 ایالت در و  Keystoneشهر در هاسیستم اطالعات

Colorado است شده ارائه 2007 سال به آمریکا. 
(csis.pace,2007) بر پیمایش یک اساس بر نوشتار این در 

 FaceBook یعنی مجازي، اجتماعی فراگیر شبکه دو از خط،

 نگرانی و اعتماد يمعقوله دو به افراد نگرش ، my spaceو 
 گذارياشتراك به آنها تمایل با همراه خصوصی، حریم بابت

 مورد کاربران سایر با جدید روابط يتوسعه و اطالعات
 هاشبکه این دوي هر اعضاي. گرفت قرار بررسی و مطالعه
 ابراز را خصوصی حریم مورد در نگرانی از مشابهی سطوح
-فیس اعضاي بین در است مدعی تحقیق این نتایج. اندنموده

 دیده اسپیس ماي از بیشتر توجهی قابل شکل به اعتماد بوك،
 به را خود هویتی اطالعات دارند تمایل آن اعضاي و شودمی

 يتجربه اسپیس ماي اعضاي که حالی در. بگذارند اشتراك
 جدید افراد مالقات براي سایت این از استفاده در چشمگیري

 در که است واقعیت این گویاي پژوهش این نتایج. دارند
 گیريشکل براي که اندازه همان به اعتماد خط، بر تعامالت

 غیر هايمحیط در و رو در رو برخوردهاي در جدید روابط
 یک در همچنین. رسد نمی نظر به ضروري است، نیاز مجازي
 گذارياشتراك به تمایل و اعتماد وجود خط، بر سایت

 اجتماعی يرابطه به خودي به خود صورت به اطالعات
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 ارتباطات که دهدمی نشان مطالعه این .شودنمی منجر جدیدي
 رسدمی نظربه که جایی در و هاسایت این در تواندمی خط بر

 است، ضعیف کاربران خصوصی حریم و اعتماد از حفاظت
  .یابد گسترش

  
2. Privacy, Social Net work Sites, and Social 
Relations 

 .Adam N و David J. Houghton توسط مقاله این

Joinson دانشگاه ازBath  مجله در و شده نگاشته انگلستان
 2010 سال به  Technology in Human Servicesي

 میان از مقاله این در (dx.doi, 2013). است شده چاپ
 روابط ايپایه مفاهیم مورد در سواالتی بررسی مورد ينمونه

 حریم" و "دوست" يواژه چون اجتماعی، هايشبکه در
 دست به نتایج و است پرسیده کاربران نگاه از "خصوصی

 افراد همان حضور با آزاد ايمصاحبه در جستجو این از آمده
 که کاربران این از. است شده گذاشته بحث به کوچک نمونه

 هايپاسخ است شده خواسته اند بوده بوكفیس عضو عمدتا
 مورد در خود تجربیات از مثالی و نمونه يارائه با را خود

 دستبه نتایج. کنند بیان شبکه این در خصوصی حریم نقض
 بسیاروسیع خصوصی حریم نقض موارد که است حاکی آمده

 هاییتفاوت مصاحبه مورد کاربران که این و هستند متنوع و
 این با .اندقائل "فرد یک با ارتباط برقراري" و دوست میان
 که مفاهیمی از بسیاري کندمی ثابت پژوهش این نتایج حال

 براي "اعتماد" همچون آیندمی خصوصی حریم با همراه
 کاربران پذیرش و تایید مورد هاشبکه این در رابطه ایجاد

  .هستند
  

3. Social Networking Sites and our Lives 
 و است 2011 سال در پو موسسه هايپژوهش از مقاله این

 و LinkedIn اسپیس، ماي بوك،فیس کاربران بر متمرکز
 پیمایش اساس بر  (pewinternet, 2013).باشدمی توئیتر
 18( آمریکایی بزرگسال 2255 تلفنی يمصاحبه از شده انجام
 بررسی 2010 نوامبر 28 تا 2010 اکتبر 20 از که) باال به سال
 نفر 975 که اندشده شناخته اینترنت کاربر نفر 1787 اند،شده

 مورد سوال. باشندمی بررسی مورد يشبکه 4 عضو آنان از
 از را افراد هاتکنولوژي این آیا: است قرار این از بررسی

 آنها روبط شدن کوتاه باعث یا دارندمی نگه جدا یکدیگر

 توان اعتماد، با هاشبکه این از استفاده چطور است؟ شده
 شود؟می جمع سیاسی تعهدات و اجتماعی حمایت تحمل،

  :است زیر شرح به نیز آن نتایج
 .کنندمی اعتماد کاربران سایر از بیش بوكفیس کاربران -1
 .دارند یکدیگر با تري نزدیک روابط بوكفیس کاربران -2

 نسبت بیشتري اجتماعی حمایت واجد بوكفیس کاربران -3
 .هستند سایرین به

 روابط شدن احیا موجب بوكفیس کاربران روابط -4
  .است شده "پنهانی"
  

4. Can You See Me Now? Audience and 
Disclosure Regulation in Online Social Network 
Sites 

 به 2008 فوریه در و "اجتماعی تکنولوژي"مجله در مقاله این
 آن نویسنده (Bst.sagepub, 2013) . است رسیده چاپ

zynep Tufekci دانشگاه ازMaryland  آمریکاست. 
 از نفره 704 اينمونه از استفاده با مقاله این ينویسنده

 اتفاق به قریب اکثریت است داده نشان کالج، دانشجویان
 در هستند عالقمند اسپیس، ماي و بوكفیس کاربران

 و خصوصی حریم میان مرزهاي یکدیگر فیمابین مذاکرات
 يرابطه دهدمی نشان تحقیق این هایافته. نوردند در را عمومی

 افشاي و هاشبکه این در شخصی حریم حفظ از نگرانی میان
 میزان تنظیم يواسطهبه دانشجویان. است منفی اطالعات
 مستعار اسامی از استفاده و خود شخصی اطالعات به دسترسی

 همچنین .کنندمی مدیریت را نگرانی این خود، ينمایه در
 تاثیر مهم این بر جنسیتی و نژادي هايتفاوت ابدمی در محقق

 پیمایشی تحقیقی روش اساس بر محقق .دارد توجهی قابل
 را شخصی حریم مستقل متغیر خط، بر هايپرسشنامه بر مبتنی

 حریم حفظ به کاربر اعتماد چگونگی و چرایی از پرسش با
 اجتماعی يشبکه خصوصی حریم ينامه مرام مفاد و شخصی

. است سنجیده اختصاصی و عمومی سوال نوع دو قالب در
 منظر از آیا" که است بوده این تحقیق این سوال تریناساسی

 اجتماعی يشبکه پژوهش، در بررسی مورد کاربران
LinkedIn بندهاي اساس بر را خود کاربران شخصی حریم 

  ."کنند؟می رعایت ثبتنام، هاينامه مرام در مربوطه
 بوده کاربران نظر و نگاه شناخت تحقیق، هدف اینکه دلیل به

 واقع، در. نشد گرفته نظر در تحقیق براي ايفرضیه هیچ است،
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 و نمودارها. است اکتشافی تحقیق یک خود نوع در تحقیق
 آماري تحلیل افزار نرم با شده ارائه اولیه اطالعات و جداول
SPSS يشبکه. گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد LinkedIn 

 هايشبکه خصوص در 1الکسا سایت بنديرتبه فراخور به نیز 
 انتخاب 2015 آوریل 19 تاریخ در ایران، کاربرد پر اجتماعی

  .است شده
  

  مفهومی چارچوب
  خصوصی حریم
 هاينظام مفاهیم ارزشمندترین از یکی خصوصی حریم

 زمره در خصوصی حریم بر حق. است یافته توسعه حقوقی
 انسانی کرامت با تنگاتنگی ارتباط که است حقوقی ترینمهم
 حریم از حمایت مستلزم انسانی شخصیت از حمایت لذا. دارد

 تکریم به خصوصی حریم از حمایت و است خصوصی
 تکریم به بشر حقوق اروپایی دیوان تعبیر به و انسان شخصیت

  .2انجامدمی انسان »معنوي و مادي تمامیت«
 تعیین بر حق و انسان استقالل و آزادي با خصوصی حریم

 فضاي زیرا،. دارد مالزمی ارتباط نیز خود براي سرنوشت
. آوردمی فراهم را افراد شخصی تکامل و رشد براي الزم

 خودشان بلکه نیستند دیگران اهداف براي ابزارهایی هاانسان
 را خویش زندگی غایات تا آزادند و هستند هدف نفسه فی

 را امکان این خصوصی غایات و اهداف تعقیب. کنند تعیین
 درجات خود همنوعان دیگر با ها انسان که آوردمی فراهم

 به و کنند برقرار خود میل با مطابق را صمیمیت از متعددي
 را خود شخصیت احساسات، و عواطف ابراز عرصه در ویژه

 یا گروه خود دلخواه افراد با خود دلخواهبه و سازند شکوفا
. سازند راشکوفا هاانجمن آزادي و دهند تشکیل انجمن

 جامعه بخش سازمان اصل عنوان به خصوصی حریم همچنین،
 فرضی اجتماعیت قرارداد بطن در که است شده شناخته مدنی

 آن در آمیزمسالمت همزیستی زمینه و است مضمر جامعه هر
  )1383،2انصاري.(سازد می فراهم را جامعه

 تکنولوژیکی، تحوالت اخیر، هايسال در این، وجود با
 کامالً اطالعات از انبوهی حجم يذخیره و ضبط تحصیل،

 یک واقعیت این. است ساخته میسر را افراد يدرباره خاص

                                                        
1. www. Alexa.com 
2. Judgment of The European Court of Human Rights in 
X&Y v.The Netherland,1985 

 است ممکن تنها نه مذکور اطالعات زیرا، است؛ جدي خطر
 بلکه رود کار به و شده آوريجمع نظر مورد فرد ررض به

. شود متضرر امر این از کالن سطح در است ممکن نیز جامعه
 به مشروع طرق به که افراد درباره جزئی اطالعات همچنین

 در آنچه از غیر منظوري براي است ممکن اندآمده دست
 افراد. گیرد قرار استفاده مورد است بوده مدنظر آنها تحصیل

 اطالعاتی چنان که باشند ناآگاه کامالً است ممکن جامعه
 در است ممکن. شودمی نگهداري و آوريجمع آنها به راجع
 مختلف انحاي به شخص یک رفتار کار، محل در یا خانه
 نیز اطاعاتی حجم گیرد، قرار بصري یا سمعی نظارت مورد

 گذشته هايدهه با مقایسه در آیدمی دست به طریق بدین که
 خصوصی حریم به نسبت که تهدیداتی .است زیاد بسیار

 واحدهاي جانب از بلکه ها،دولت ناحیه از تنها نه دارد وجود
 سطح در افراد شخصی حال شرح. است متصور نیز دولتی شبه

 معمولی افراد. است شده افشاء قابل اشخاص دیگر براي کالن
 توانندمی پیچیده، وسایل از بسیاري به دسترسی امکان با

-به و دهند صورت دیگران احوال بر بصري و سمعی نظارت

 پایگاه یک توانمی ندرت به بسیار اکنون، اینکه خالصه طور
 هايحک برابر در بتواند که کرد پیدا رسانی اطالع

 در کمی بسیار تردید اکنون .باشد نفوذ قابل غیر کامپیوتري
 هاي ظرفیت ها،عرصه از بسیاري در که دارد وجود باره این

 سبقت خصوصی حریم قانونی هايحمایت از تکنولوژیکی
 حریم از حمایتی هیچ یا هاییعرصه چنین در. اندگرفته

 در. است کم بسیار حمایت این یا ندارد وجود خصوصی
 عصر در ولی دارد وجود هاحمایت برخی هاعرصه سایر

 که دارد وجود خطر این همیشه تکنولوژیکی تحوالت
  )3 ،1383 انصاري(. شود ناکافی و غیرکارآمد موجود، حمایت

 در نیز و محاوره زبان در »خصوصی حریم« اصطالح آنکه با
 ولی شودمی استعمال مکرر حقوقی و سیاسی فلسفی، مباحث

 نشده ارائه اصطالح این از واحدي تحلیل یا تعریف هنوز
 مباحث در عمیقی هايریشه خصوصی، حریم مفهوم. است

 در چگونه اینکه به راجع شناختی انسان و شناختی جامعه
 .3دارد اندشده قایل ارزش آن براي مختلف هايفرهنگ

   که است سیال مفهوم یک »خصوصی حریم« کلی طوربه 

                                                        
3. Stanford Encyclopedia of Philosophy (SEP) Right to 
Privacy 
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 و خلوت خود، جسم بر کنترل اندیشه، آزادي جمله از امروزه
 از آزادي خود، به راجع اطالعات بر کنترل منزل، در تنهایی
 و خود اعتبار و حیثیت از حمایت دیگران، هاينظارت
  .شودمی شامل را هاتجسس و هاتفتیش برابر در حمایت

  
LinkedIn 

LinkedIn که است تجاري اجتماعی يشبکه سرویس یک 
 Reid Hoffman, Konstantin توسط 2002 دسامبر در

Guericke, Allen Blue به آغاز 2003 می در و شد ایجاد 
 پر هايسایت میان در را 14 رتبه که شبکه این .کرد کار

 اي حرفه بیشتر Alexa) (.داراست را جهان يکننده بازدید
 259 از بیش LinkedIn ،2013 ژوئن ماه تا. شود می استفاده
 این .دارد جهان کشور 200 از بیش در شده ثبت کاربر میلیون
ی، ایتالیای ،آلمانی ،فرانسوي ،انگلیسی هاي زبان وبگاه

 .دهدمی پوشش را اسپانیایی و فارسی ،پرتغالی
حرفه و تجاري کاربران شبکه که LinkedIn اجتماعی شبکه

. است داشته را اعضا درآمد میانگین بیشترین است، اي
 که طورهمان. است دالر هزار 89 هالینکدینی درآمد میانگین
 براي اغلب اعضا کرده، مشخص اجتماعی شبکه این اهداف
 آنها. پیوندندمی سایت این به کاري اهداف و تجارت

 جست تجاري، هايشبکه با تماس حفظ براي مخصوصاً
 این عضو تجاري توسعه و کردن استخدام شغل، وجوي
 و ورزش مشاغل، اطالعات اخبار، به آنها. شوندمی سایت

 کاربران .دهندمی نشان بیشتري منديعالقه سیاست
LinkedIn صاحبان اجتماعی هايشبکه سایر از بیشتر 

 هايدوربین به خاص طوربه آنها. هستند الکترونیکی ابزارهاي
 بیشتري عالقه دي.اچ هايتلویزیون و آرها.وي.دي دیجیتالی،

  )1392 برسام،( .دارند
 به که باشدمی جامع پژوهش یک از بخشی پژوهش این

 اجتماعی يشبکه چهار در شخصی حریم حفظ بررسی منظور
-شبکه از یکی LinkedIn.بود شده طراحی ایرانی کاربرد پر

 خط، بر يپرسشنامه 384 مجموع از که بود بررسی مورد هاي
 و تجزیه براي که خورد برگشت و شده تکمیل پرسشنامه 48

 31 تاریخ از هاپرسشنامه این. قرارگرفتند استفاده مورد تحلیل
 .اندشده آوريجمع 1392 ماه مهر 20 لغایت 1392 ماه تیر

 بر پرسشنامه این در کنندگانشرکت از پژوهش سوال اولین
 يشبکه توسط شخصی حریم حفظ از کاربران اطمینان خط،

 مبناي بر هاسوال سایر و سوال این. بود سوال مورد اجتماعی
  .بود شده ریزيطرح لیکرت مقیاس

  

  
  جهان در  LinkedInکاربران پراکندگی نقشه - 1شکل
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  LinkedIn توسط آنان شخصی حریم از محافظت به نسبت آنان دیدگاه براساس پاسخگویان فراوانی توزیع -1 جدول
  تجمعی درصد  معتبر درصد  درصد  فراوانی  سطوح

  0  0  0  0  موافقم کامالً
  7/21  7/21  8/20  10  موافقم

  1/39  4/17  7/16  8  نظرمبی
  8/84  7/45  8/43  21  مخالفم

  100  2/15  6/14  7  مخالفم کامالً
  -  -  2/4  2  جواب بدون

  -  100  100  48  کل

 
  LinkedIn  توسط آنان شخصی حریم از محافظت  به نسبت آنان دیدگاه براساس پاسخگویان فراوانی توزیع -1 نمودار

  
 توسط من شخصی حریم که دارم اطمینان من: 1سوال

LinkedIn شودمی محافظت.  
 که شودمی مشاهده ؛1 جدول در شده ارائه نتایج اساس بر

 از استفاده هنگام در کهاین خصوص در پاسخگویان بیشتر
 شخصی حریم که دارند اطمینان LinkedIn اجتماعی شبکه
 شودمی مشاهده که طوريبه مخالفند، شود،می حفظ آنان

 مذکور جمله با مطالعه مورد افراد از درصد 9/60 حدود
  .هستند مخالف کامالً تا مخالف

  

 LinkedIn در خود شخصی حریم حفظ به اگر": 2 سوال
 سایر با را خود روابط و شخصی اطالعات باشم داشته اطمینان

  موافقید؟ جمله این با آیا ".داد خواهم گسترش اعضا،
 که شودمی مشاهده ؛2 جدول در شده ارائه نتایج اساس بر

 حریم حفظ به اگر کهاین خصوص در پاسخگویان اکثر
 اطالعات باشند داشته اطمینان LinkedIn در خود شخصی
 دهند،می گسترش اعضا سایر با را خود روابط و شخصی
) درصد 8/68( اکثریت شودمی مشاهده که طوريبه موافقند،

 فقط و موافق کامالً تا موافق مذکور جمله با مطالعه مورد افراد
  . هستند مخالف مذکور جمله با هاآن از درصد 8/20
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  LinkedIn محیط در شخصی حریم حفظ به اطمینان به نسبت آنان دیدگاه براساس پاسخگویان فراوانی توزیع -2 جدول

  تجمعی درصد  معتبر درصد  درصد  فراوانی  سطوح

  1/27  1/27  1/27  13  موافقم کامالً

  8/68  7/41  7/41  20  موافقم

  2/79  4/10  4/10  5  نظرمبی

  100  8/20  8/20  10  مخالفم

  -  0  0  0  مخالفم کامالً

  -  100  100  48  جمع

  
  LinkedIn محیط در شخصی حریم حفظ به اطمینان به نسبت آنان دیدگاه براساس پاسخگویان فراوانی توزیع -2 نمودار

  
 نگران ،LinkedIn اجتماعی شبکه از استفاده هنگام: 3سوال
  .هستم کاربران سایر توسط خود شخصی حریم حفظ

 که شودمی مشاهده ؛3 جدول در شده ارائه نتایج اساس بر
 از استفاده هنگام در کهاین خصوص در پاسخگویان از نیمی
 خود شخصی حریم حفظ نگران LinkedIn اجتماعی شبکه

 مشاهده که طوريبه موافقند، هستند، کاربران سایر توسط
 موافق مذکور جمله با مطالعه مورد افراد از درصد 50 شودمی

 مذکور جمله با هاآن از درصد 25 فقط و موافق کامالً و
  . هستند مخالف

  

 نگران ،LinkedIn اجتماعی شبکه از استفاده هنگام: 4 سوال
 حامیان یا و شبکه مدیران توسط خود شخصی حریم حفظ

  .هستم هاآن امنیتی و تبلیغاتی
 که شودمی مشاهده ؛4 جدول در شده ارائه نتایج اساس بر

 از استفاده هنگام در کهاین خصوص در پاسخگویان اکثر
 خود شخصی حریم حفظ نگران LinkedIn اجتماعی شبکه

 هستند، امنیتی و تبلیغاتی حامیان یا و شبکه مدیران توسط
 از درصد 60 حدود شودمی مشاهده که طوريبه موافقند،

 موافق کامالً تا موافق مذکور جمله با مطالعه مورد افراد
  . هستند
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  کاربران توسط LinkedIn از استفاده هنگام در شخصی حریم حفظ به نگرانی به نسبت آنان دیدگاه براساس پاسخگویان فراوانی توزیع -3 جدول
  تجمعی درصد  معتبر درصد  درصد  فراوانی  سطوح

  9/22  9/22  9/22  11  موافقم کامالً
  0/50  1/27  1/27  13  موافقم

  0/75  0/25  0/25  12  نظرمبی
  100  0/25  0/25  12  مخالفم

  -  0  0  0  مخالفم کامالً
  -  100  100  48  کل

  
  کاربران توسط LinkedIn از استفاده هنگام در شخصی حریم حفظ به نگرانی به نسبت آنان دیدگاه براساس پاسخگویان فراوانی توزیع -3 نمودار

  
 مدیران توسط LinkedIn از استفاده هنگام در شخصی حریم حفظ به نگرانی به نسبت آنان دیدگاه براساس پاسخگویان فراوانی توزیع -4 جدول

  تبلیغاتی حامیان یا شبکه
  تجمعی درصد  معتبر درصد  درصد  فراوانی  سطوح

  0/25  0/25  0/25  12  موافقم کامالً
  4/60  4/35  4/35  17  موافقم

  2/79  8/18  8/18  9  نظرمبی
  9/97  8/18  8/18  9  مخالفم

  100  2/1 2/1  1  مخالفم کامالً
  -  100  100  48  کل

  
 مدیران توسط LinkedIn از استفاده هنگام در شخصی حریم حفظ به نگرانی به نسبت آنان دیدگاه براساس پاسخگویان فراوانی توزیع -4 نمودار

  تبلیغاتی حامیان یا شبکه
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 شخصی حریم حفظ از نگرانی احساس صورت در خود کاربري حساب حفظ به نسبت آنان دیدگاه براساس پاسخگویان فراوانی توزیع -5 جدول
  LinkedIn محیط در

  تجمعی درصد  معتبر درصد  درصد  فراوانی  سطوح
  8/18  8/18  8/18  9  موافقم کامالً

  7/41  9/22  9/22  11  موافقم
  8/70  2/29  2/29  14  نظرمبی

  9/97  1/27  1/27  13  مخالفم
  100  2/1  2/1  1  مخالفم کامالً

  -  100  100  48  جمع

  
 شخصی حریم حفظ از نگرانی احساس صورت در خود کاربري حساب حفظ به نسبت آنان دیدگاه براساس پاسخگویان فراوانی توزیع -5 نمودار

  LinkedIn محیط در
  

 حفظ از نگرانی احساس صورت در است ممکن: 5 سوال
 را خود کاربري حساب ،LinkedIn در شخصی حریم
  .کنم حذف

 که شودمی مشاهده ؛5 جدول در شده ارائه نتایج اساس بر
 از نگرانی صورت در کهاین خصوص در پاسخگویان بیشتر
 را خود کاربري حسابLinkedIn در شخصی حریم حفظ

 حدود شودمی مشاهده که طوريبه موافقند، کنند،می حذف
 کامالً تا موافق مذکور جمله با مطالعه مورد افراد از درصد 48

 مذکور جمله با هاآن از درصد 28 حدود فقط و موافق
  . هستند مخالف کامالً تا مخالف

 

 حفظ از نگرانی احساس صورت در است ممکن: 6 سوال
 از امکان حداکثر تا را خود شخصی اطالعات شخصی، حریم
  .نکنم وارد اصال یا کنم پاك شخصی صفحه روي

 که شودمی مشاهده ؛6 جدول در شده ارائه نتایج اساس بر
 احساس صورت در کهاین خصوص در پاسخگویان اکثر

 تا را خود شخصی اطالعات شخصی، حریم حفظ از نگرانی
 وارد اصالً یا کنم پاك شخصی صفحه روي از امکان حداکثر

 درصد 75 حدود شودمی مشاهده که طوريبه موافقند، نکنم،
 موافق کامالً تا موافق مذکور جمله با مطالعه مورد افراد از

  . هستند
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 در شخصی حریم حفظ از نگرانی صورت در شخصی اطالعات کردن پاك به نسبت آنان دیدگاه براساس پاسخگویان فراوانی توزیع -6 جدول
  LinkedIn محیط

  تجمعی درصد  معتبر درصد  درصد  فراوانی  سطوح
  3/33  3/33  3/33  16  موافقم کامالً

  0/75  7/41  7/41  20  موافقم
  4/84  4/10  4/10  5  نظرمبی

  9/97  5/12  5/12  6  مخالفم
  100  2/1  2/1  1  مخالفم کامالً

  -  100  100  48  کل

  
 در شخصی حریم حفظ از نگرانی صورت در شخصی اطالعات کردن پاك به نسبت آنان دیدگاه براساس پاسخگویان فراوانی توزیع -6 نمودار

  LinkedIn محیط
  

 حفظ از نگرانی احساس صورت در است ممکن: 7 سوال
 یا و نکرده افشاء را خود واقعی هویت شخصی، حریم

  .کنم وارد واقعی غیر اطالعاتی
 که شودمی مشاهده ؛7 جدول در شده ارائه نتایج اساس بر

 صورت در است ممکن کهاین خصوص در پاسخگویان بیشتر
 را خود واقعی هویت شخصی، حریم حفظ از نگرانی احساس

-به موافقند، کنند، وارد واقعی غیر اطالعاتی یا و نکرده افشاء
 مورد افراد از درصد 44 حدود شودمی مشاهده که طوري
 حالی در هستند، موافق کامالً تا موافق مذکور جمله با مطالعه

 تا مخالف مذکور جمله با هاآن از درصد 37 حدود فقط که
  .هستند مخالف کامالً

 شخصی حریم حفظ از نگرانی احساس صورت در شخصی هویت نکردن افشاء به نسبت آنان دیدگاه براساس پاسخگویان فراوانی توزیع -7 جدول
  LinkedIn محیط در

  تجمعی درصد  معتبر درصد  درصد  فراوانی  سطوح
  3/8  3/8  3/8  4  موافقم کامالً

  8/43  4/35  4/35  17  موافقم
  5/62  8/18  8/18  9  نظرمبی

  8/95  3/33  3/33  16  مخالفم
  100  2/4  2/4  2  مخالفم کامالً

  -  100  100  48  جمع
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 شخصی حریم حفظ از نگرانی احساس صورت در شخصی هویت نکردن افشاء به نسبت آنان دیدگاه براساس پاسخگویان فراوانی توزیع -7 نمودار

  LinkedIn محیط در
  

 پروتکل ،LinkedIn در نام ثبت هنگام شما آیا: 8سوال
  کردید؟ مطالعه را شبکه این خصوصی حریم

 که شودمی مشاهده ؛8 جدول در شده ارائه نتایج اساس بر
 نام ثبت هنگام در پاسخگویان از) درصد2/79( نیمی از بیش

 این خصوصی حریم پروتکل LinkedIn اجتماعی شبکه در
  .اندنکرده مطالعه را شبکه

  
  LinkedIn شبکه خصوصی حریم پروتکل مطالعه اساس بر پاسخگویان فراوانی توزیع -8 جدول

  معتبر درصد  درصد  فراوانی  جواب
  1/19  8/18  9  بله

  خیر
  جواب بدون

38  
1  

2/79  
1/2  

9/80  
-  

    100  100  48  جمع
  

  
  LinkedIn شبکه خصوصی حریم پروتکل مطالعه اساس بر پاسخگویان فراوانی توزیع -8 نمودار
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  LinkedIn شبکه خصوصی حریم پروتکل مطالعه اساس بر خود عضویت دهیشکل اساس بر پاسخگویان فراوانی توزیع -9 جدول
  درصد  فراوانی  جواب

  3/83  10  بله
  7/16  2  خیر
  100  12  جمع

  

  
  LinkedIn شبکه خصوصی حریم پروتکل مطالعه اساس بر خود عضویت دهیشکل اساس بر پاسخگویان فراوانی توزیع -9 نمودار

  
 و بایدها از اطالع با آیا اید، کرده مطالعه اگر: 9سوال

 نوع سایت، امکانات به دسترسی میزان مثل شبکه نبایدهاي
 پروتکل مفاد اساس بر افراد پروفایل اطالعات از استفاده

  دهید؟ می شکل را خود عضویت ،... و خصوصی حریم
 که شودمی مشاهده ؛9 جدول در شده ارائه نتایج اساس بر

 خصوصی حریم پروتکل که پاسخگویان) درصد 3/83( اکثر
 ثبت هنگام در اندکرده مطالعه را LinkedIn اجتماعی شبکه

 و بایدها از اطالع با LinkedIn اجتماعی شبکه در نام
 نوع سایت، امکانات به دسترسی میزان مثل شبکه نبایدهاي

 پروتکل مفاد اساس بر افراد پروفایل اطالعات از استفاده
  . اندداده شکل را خود عضویت ،... و خصوصی حریم
-می عمق و تداوم را خود فعالیت نام،ثبت از بعد آیا: 10سوال
  کنید؟می مراجعه ،LinkedIn به روزانه یا و دهید

 که شودمی مشاهده ؛10 جدول در شده ارائه نتایج اساس بر
 را خود فعالیت ثبتنام، از بعد پاسخگویان) درصد 5/62( اکثر

-می مراجعه LinkedIn به روزانه یا و دهندمی عمق و تداوم
  . کنند

  
  LinkedIn اجتماعی شبکه در خود فعالیت به دادن عمق و تداوم اساس بر پاسخگویان فراوانی توزیع - 10 جدول

  درصد  فراوانی  جواب
  5/37  18  بله

  5/62  30  خیر
  100  48  جمع
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  LinkedIn اجتماعی شبکه در خود فعالیت به دادن عمق و تداوم اساس بر پاسخگویان فراوانی توزیع -10 نمودار

  
  نام ثبت از بعد سایت خصوصی حریم پروتکل به مراجعه اساس بر پاسخگویان فراوانی توزیع - 11 جدول

  درصد  فراوانی  جواب
  8/20  10  بله

  2/79  38  خیر
  100  48  جمع

  

  
  ثبتنام از بعد سایت خصوصی حریم پروتکل به مراجعه اساس بر پاسخگویان فراوانی توزیع -11 نمودار

  
 خصوصی حریم پروتکل به نام، ثبت از بعد آیا: 11 سوال

  کنید؟می مراجعه سایت
 که شودمی مشاهده ؛11 جدول در شده ارائه نتایج اساس بر

 پروتکل به نام، ثبت از بعد پاسخگویان) درصد 2/79( اکثر
 مراجعه LinkedIn اجتماعی شبکه سایت خصوصی حریم

  . کنندنمی
  

  گیري نتیجه
 حریم حفظ به LinkedIn کاربران از درصد 9/60 حدود -1

  .ندارند اطمینان شبکه این در خود شخصی

 ارتباط تعمیق و گسترش موافق کاربران از درصد 8/68 -2
 شخصی حریم حفظ از اطمینان دنبال به اعضا سایر با خود

  . هستند
 استفاده هنگام در کهاین خصوص در پاسخگویان از نیمی -3
 شخصی حریم حفظ نگران LinkedIn اجتماعی شبکه از

  .موافقند هستند، کاربران سایر توسط خود
 در کهاین خصوص در پاسخگویان از درصد 60 حدود -4

 حفظ نگران LinkedIn اجتماعی شبکه از استفاده هنگام
 تبلیغاتی حامیان یا و شبکه مدیران توسط خود شخصی حریم

  .موافقند هستند، امنیتی و
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 صورت در کهاین خصوص در پاسخگویان از درصد 48 -5
 حساب LinkedIn در شخصی حریم حفظ از نگرانی

  .موافقند کنند،می حذف را خود کاربري
 از نگرانی احساس صورت در که گویه این با پاسخگویان -6

 حداکثر تا را خود شخصی اطالعات شخصی، حریم حفظ
 وارد اصال یا کنممی پاك شخصی صفحه روي از امکان

 75 حدود شودمی مشاهده که طوريبه موافقند، ،.کنمنمی
 کامالً تا موافق مذکور جمله با مطالعه مورد افراد از درصد
  . هستند موافق

 در است ممکن کهاین خصوص در پاسخگویان همچنین،
 هویت شخصی، حریم حفظ از نگرانی احساس صورت

 وارد واقعی غیر اطالعاتی یا و نکرده افشاء را خود واقعی
 از درصد 44 شودمی مشاهده که طوريبه اند، موافق کنند،
 موافق کامال تا موافق مذکور جمله با مطالعه مورد افراد

  .هستند
 LinkedIn اجتماعی ي شبکه کاربران از درصد 9/80 -7

  .اندنکرده مطالعه را شبکه این خصوصی حریم پروتکل
 حریم پروتکل که پاسخگویان) درصد 3/83( اکثر -8

 در اندکرده مطالعه را LinkedIn اجتماعی شبکه خصوصی
 از اطالع با LinkedIn اجتماعی شبکه در نام ثبت هنگام
 امکانات به دسترسی میزان مثل شبکه نبایدهاي و بایدها

 مفاد اساس بر افراد پروفایل اطالعات از استفاده نوع سایت،
 شکل را خود عضویت ،... و خصوصی حریم پروتکل

  .دان داده
 خود فعالیت نام، ثبت از بعد پاسخگویان از نیمی از بیش -9
 مراجعه LinkedIn به روزانه یا و دهندنمی عمق و تداوم را

  .کنندنمی
 به نام، ثبت از بعد پاسخگویان) درصد 5/69( اکثر -10

 LinkedIn اجتماعی شبکه سایت خصوصی حریم پروتکل
  . کنندنمی مراجعه

 نتایج نزدیکی و خوانی هم آمده، دست به نتایج اساس بر
 LinkedIn کاربران از باالیی درصد. آید می نظر به ملموس

. دارندن اطمینان شبکه این در خود شخصی حریم حفظ به
 نگاه با و تخصص یا حرفه اساس بر معموال شبکه این کاربران

 که است طبیعی.آورندمی روي آن به کار کسب و بازراریابی
 خود معمول فعالیت به یابد اطمینان شبکه امنیت از کاربر اگر

 و تجاري رویکرد  ي واسطه به اما داد خواهد عمق و گسترش
 حریم حفظ به نسبت آنها حساسیت کاربران، تخصصی

 روي، دیگر از. هاست شبکه سایر از بیش خود شخصی
 خصوصی حریم ي نامه مرام کاربران از توجهی قابل درصد

LinkedIn کاربران از دسته آن حتی و کنند نمی مطالعه را 
 مطالعه را خصوصی حریم ي نامه مرام نام ثبت از قبل که

 در نام ثبت به اصرار آن، مفاد ي همه از اطالع با اند، کرده
 معناست بدان این. دارند را آن در متداوم فعالیت و شبکه این
 را خود شخصی صفحه دارد اشتیاق صورت هر در کاربر که

 را نام ثبت براي نیاز مورد خصوصی اطالعات و داده تشکیل
 حریم ي نامه مرام اگر حتی دهد قرار شبکه اختیار در

 اختیار در اطالعات این که کند تاکید صراحت به خصوصی
 قرار بدانند، الزم شبکه گردانندگان که نهادي یا شخص هر

 حقوقی مفاد رسد می نظر به بهتر، عبارت به. گرفت خواهد
 مثابه به ، LinkedIn خصوصی حریم نامه مرام در که

 و شبکه دسترسی ي اجازه کاربر، و شبکه میان قراردادي
 عمومی اطالعات و ها داده به را آنان تبلیغاتی و مالی حامیان

 ملموس ایرانی کاربر براي چندان دهد، می کاربر خصوصی و
  . نیست

  
  راهکارها و پیشنهادها

 شبکه در خود حقوق از را کاربر تواند می که مهمی عامل -1
 ها تهدید با برخورد صحیح ي شیوه و کند مطلع مجازي هاي

 رسانه سواد بیاموزد، او به را اجتماعی هاي شبکه معضالت و
 و اطالعاتی سواد که معناست این به اي رسانه سواد. ایست
 مطلبی بدهند تشخیص که یابد رشد اي گونه به مردم یی رسانه

 يعهده بر امر این. کنند برخورد آن با چطور شد، منتشر اگر
 و است حکومتی هاي نهاد در امر متصدیان و کارگزاران

 گذارقانون به نیز را قانونی هاي داشته و فرآیندها ضعف البته
 حریم نقض صورت در نتواند قانونی وقتی. کند می یادآوري
 بازدارنده و صلبی قوانین یا و کند حمایت کاربر از شخصی

 مجازي فضاي کاربر شخصی حریم تمامیت حفظ براي
 حریم حفظ ي وظیفه که است کاربر خود این باشد، نداشته

 ولی. گیردمی عهده به گیرانه پیش شکلی به را خود شخصی
 در آنچه هر ي ارائه در توانند می امر متصدیان حال عین در

 کاربر اگر.کنند کمک کاربر به دارد جاي اي رسانه سواد

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 93/  اجتماعی يشبکه ایرانی کاربران اعتماد میزان بررسی
 

 

 سال
/ دهم

ماره
ش

 
ست

بی
 و 

شتم
ه

 / 
 بهار

139
4

  

 چه و کند می امضا را چیزي چه  شبکه در نام ثبت حین بداند
 در مطمئن حضوري مسلما دارد حقوقی و ها محدودیت

  .داشت خواهد شبکه
 با اجتماعی هاي شبکه خصوصی حریم در باال امنیت -2

 کاربر آگاهی به وابسته بلکه آید نمی دست به قانون
 کند مراقبت کاربر شخصی حریم از تواند نمی کسی.است
 کاربر براي شبکه فضاي آگاهی با که زمانی. او خود جزء

 و دهد نظم آن به کند، انتخاب را آن تواند می شود نهادینه
 بتوانند امر مسئوالن اگر.باشد پذیر مسئولیت آن قبال در

 و اینترنتی هاي محیط محتویات درباره را اخالقی مباحث
 آن و جمعی عقل و آراء کنند ترویج اجتماعی، هاي شبکه

. شود می واقع همگان پذیرش مورد پذیرد، می جمع که چیزي
 و گیرد می شکل خوبی به یی رسانه سواد حوزه در مهم این

  .شودمی حمایت
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