رفتددار ب د اشددتراکگددراری اطالعددا

در شدده هددای

اجتماعی موبایل :نقش تعهیلکننه متغیر جنسیت
سیه امین حسینی سنو *

دکتری شبکههای کامپیوتری
استادیار گروه کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد

الهام مظاهری

دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطالعات
دانشگاه فردوسی مشهد

دریافت۱395/۱۱/30 :

پریرش۱396/۱۱/04 :

چ یه  :ظهور شبکه های اجتماعی یکی از مهمترین رویددادها در دهده هدای اخیدر بدوده اسدت.
یکی از مسائل مطرح دراین شبکه ها ،مسئله اعتماد است .هدد

ایدن مقالده بررسدی تدثییر امنیدت،

اعتماد و حریم خصوصی در رابطه با اشتراک گذاری اطالعدات در شدبکه هدای اجتمداعی موبایدل
می باشد .این مطالعه همچنین شرح می دهدد کده چگونده جنسدیت کداربرا تدثییر امنیدت و حدریم
خصوصی بر اعتماد را تعدیل می کند .پژوهش حاضدر از ندو توصدییی-پیمایشدی اسدت .در ایدن
پژوهش ،دادههای  190کاربر شبکه اجتماعی از طریق پرسشدنامه طراحدی شدده در ربدات تلگدرا

فصلنامۀ علمی پژوهشی

پژوهشگاه علو و فنّاوری اطالعات ایرا
شاپا(چاپی) 2 2 5 1 - 8 2 2 3
شاپا(الکترونیکی) 2 2 5 1 - 8 2 3 1
نمای در  S C O P U S ، L I S Aو I S C
http:// jist.irandoc.ac.ir
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گردآوری شده و با استیاده از تکنیک مدلسازی معدادتت سداختاری مدورد بررسدی قدرار گرفتده
است .همچنین جهت سنجش روایی ،روایی همگرا و روایدی واگدرا و بده منظدور بدراز پایدایی،
آلیای کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد استیاده قرار گرفته است .تحلیل یافته های این مطالعه نشدا
می دهد که امنیت و حریم خصوصی بر اعتماد کاربرا تثییر مسدتقیم دارد .ایدن یافتده هدا همچندین
نشا میدهد که امنیت ادراک شده به عنوا متغیر میانجی بدین حدریم خصوصدی و اعتمداد عمدل
می کند .نتایج نشا می دهد که اعتماد بر رفتار به اشدتراک گدذاری اطالعدات تدثییر قابدل تدوجهی

نوع مقال  :پژوهشی

ب این مقال ب ش ل زیر استناد کنیه:
دورن متن:
(حسینی سنو ،مظاهری ،زودآیند)

در فهرست منابع:
حسینی سنو ،سید امین .مظاهری ،الها  .زودآیند .تثییر

دارد و تثییر حریم خصوصی و امنیت بر اعتماد برای مردا قوی تر است ،به عالوه تثییر اعتماد بدر

حریم خصوصی ،امنیت و اعتماد ادراک شده بر رفتار به

تمایل به داد اطالعات بیشتر از تمایل بده گدرفتن اطالعدات اسدت .در ایدن پدژوهش ،تدثییر قابدل

اشتراکگذاری اطالعات در شبکههای اجتماعی موبایل:

مالحظهای بین تمایل به گرفتن اطالعات و اشتراکگذاری اطالعات مشاهده نشد.

نقش تعدیلکننده متغیر جنسیت .پژوهشنامه پرداز و

کلیهواژ ها :شبکههای اجتمداعی موبایدل ،رفتدار اشدتراکگدذاری اطالعدات ،حدریم خصوصدی
ادراک شده ،امنیت ادراک شده ،اعتماد
الها مظاهری

e.mazaheri@mail.um.ac.ir

مدیریت اطالعات.

( http://Jipm.irandoc.ac.irدسترسی در
روز/ماه/سال)
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در دهکده جهانی امروز ،سرویس هدای شدبکه اجتمداعی از زمدره سدری تدرین ابزارهدا بدرای
برقراری ارتباط و به اشتراک گذاری اطالعاتی همچدو تصداویر ،ویددیوها ،ایدده هدای شخصدی و
نظرات هستند؛ بنابراین می توا گیت به اشتراک گذاری اطالعات یک انگیزه مهدم بدرای پیوسدتن
افراد به این جوام مجازی است .یکی از محبوب ترین سرویس هدای شدبکه اجتمداعی ،شدبکه هدای
اجتماعی موبایل نظیر تلگرا  ،اینستاگرا  ،تین و غیره می باشند که به عنوا یدک برنامده کداربردی
برای استیاده در گوشی هدای هوشدمند طراحدی شدده و جدذابیت زیدادی در میدا مخاطبدا ایجداد
کردهاند.
در حالی که شبکه های اجتماعی فرصت های جدیدی برای ارتباطات و تبادل انوا اطالعدات
به صورت بالدرنگ فراهم می کنند ،حریم خصوصی و امنیت به عنوا مسائل مهدم در ایدن محدی
ظهور کرده اسدت ( .)Donath 2007در واقد یکدی از مشدکالتی کده از زمدا پیددایش شدبکههدای
اجتماعی ایجاد شده است ،مدیریت امنیت  /اعتمداد اسدت ( .)Acquisti and Gross 2006از ایدن رو
درک نگر افراد نسبت به حریم خصوصدی ،امنیدت ،اعتمداد و بررسدی عدواملی کده آ هدا را بده
اشتراکگذاری اطالعات ترغیب میکند ،به عنوا یک جهت عمده تحقیقاتی در حوزه شبکههای
اجتماعی مطرح شده است.
تاکنو تحقیقات زیادی در مورد امنیت ،حریم خصوصدی و اعتمداد در جوامد آنالیدن و بده
خصوص در حوزه تجارت الکترونیک و شبکههای اجتماعی صورت گرفته است اما اکثر مطالعات
قبلی به طور ضمنی فرض کردهاند که ایر حریم خصوصی و امنیت بر اعتمداد ،بدرای همده کداربرا
یکسا است ،بر همین اساس ،مطالعات در موردتثییر ویژگی های جمعیت شناختی کاربر بر اعتمداد
در شبکه های اجتماعی بسیار انددک اسدت .بدا توجده بده اهمیدت ایدن بحد ایدن مطالعده رفتدار بده
اشددتراکگددذاری کدداربرا شددبکههددای اجتمدداعی موبایددل را بددا بررسددی ایددر اعتمدداد بددر تمایددل بدده
اشتراکگذاری و همچنین بررسی عوامل زمینهساز اعتماد و نقش تعدیلگر متغیر جنسدیت بررسدی
میکند.
سه پرسش اصلی که این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی بدرای آ هاسدت ،در زیدر بیدا شدده
است:
-1عوامل زمینهساز و پیشین اعتماد در شبکههای اجتماعی کدامند؟
-2تثییر حریم خصوصی ،امنیت و اعتماد ادراک شده بر تمایل به اشتراک گدذاری اطالعدات
(گرفتن و داد اطالعات) و در نهایت بر رفتار به اشتراکگذاری اطالعات چگونه است؟
-3آیا جنسیت کاربر بر میزا اعتماد او به شبکههای اجتماعی تثییر دارد؟

Downloaded from jipm.irandoc.ac.ir at 0:57 IRDT on Sunday July 22nd 2018

 .۱مقهم

تأثیر حریم خصوصی ،امنیت و اعتماد ادراک شه بر رفتار ب اشتراکگراری اطالعا

در شه های اجتماعی موبایل :نقش تعهیلکننه

متغیر جنسیت | حسینی سنو و مظاهری

 .2پیشین پژوهش

در این بخش ابتدا به برخی از تحقیقات مرتب اشاره شده و پس از آ ضمن بررسی میداهیم
امنیت ،حریم خصوصی ،اعتماد و رفتار به اشتراک گذاری اطالعات در فضای مجازی ،فرضیه های
تحقیق بیا میشوند.
.۱.2پیشین تجربی

تحقیقات در زمینه اعتماد و بده اشدتراکگدذاری اطالعدات در جوامد آنالیدن و شدبکههدای
اجتماعی به طور قابل مالحظه ای در دهه گذشته افزایش یافته است .محقق با بررسی پدژوهشهدای
پیشین ،مقاتت حوزه امنیت ،اعتماد و رفتدار بده اشدتراکگدذاری اطالعدات را در سده دسدته کلدی
دستهبند ی نموده است .برخی از مطالعات انجا شدده در ایدن حدوزه ،متغیرهدا و عوامدل زمیندهسداز
اعتماد و رفتار به اشتراکگذاری اطالعات را بررسی کردهاند .برخی دیگر از تحقیقدات از تئدوری
عمددل منطقددی 1اسددتیاده کددرده و بددر روی نگددر و قصددد رفتدداری کدداربرا نسددبت بدده اسددتیاده یددا
اشتراکگذاری اطالعات و یا آشکارسازی اطالعات شخصی تمرکز دارندد و برخدی از تحقیقدات
نیز نقش ویژگیهای جمعیت شناختی کاربر را در نظر گرفتهاند کده ایدن دسدته از تحقیقدات بسدیار
انگشت شمار میباشند .این دستهبندی و مطالعات مربوط به هر دسته به همراه نتایج آ ها در جدول

 1آورده شده است.
جهول .۱خالص مطالعا
دسته بندی

محقق

دویر و
همکارا
()2007

پیشین
شرح مختصر پژوهش و نتایج

در این پژوهش ،تثییر سه متغیر مستقل یعنی نگرانیهای حریم خصوصی،
اعتماد به شبکه اجتماعی و اعتماد به سایر اعضا بر دو متغیر وابسته به
اشتراکگذاری اطالعات و ایجاد رواب جدید بررسی شد .طبق یافتههای
این تحقیق در تعامالت آنالین ،اعتماد لزوماً منجر به ایجاد رواب جدید
نخواهد شد در حالیکه بر متغیر اشتراکگذاری اطالعات تثییر دارد.

Theory Of Reasoned Action

1
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در ادامه ،ابتدا مروری بر پیشینه پژوهش ،مدل تحقیق و فرضیه ها داشته و سپس ،با بیدا رو
پژوهش ،داده های تحقیق ،ابزار گردآوری آ ها و جامعه آماری ،مطرح مدی شدوند .پدس از آ بده
تجزیه و تحلیل دادهها پرداخته و در نهایت ،به بیا نتایج و پیشنهادات پرداخته میشود.
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همکارا
()2011

اعتماد بر اشتراکگذاری اطالعات و ایجاد رواب جدید پرداختند .نتایج
بررسی آ ها نشا داد که حریم خصوصی ادراک شده و اعتماد به سایر
اعضای شبکه اجتماعی به طور قابل توجهی در ارتباط با اشتراکگذاری
اطالعات است.

لین و لیو
()2012

این مطالعه از متغیرهای نگرانیهای حریم خصوصی ،اعتماد و انگیزه برای
شرح فرایندی استیاده میکند که منجر به آشکار کرد اطالعات و شدت
استیاده از سرویسهای شبکه اجتماعی میشود .در این تحقیق نیز رابطه
بین اعتماد و آشکارسازی اطالعات تثیید شد.
در این پژوهش موضو اعتماد و عوامل پیشبینی کننده و پیامدهای آ

بررسی متغیرها و عوامل
زمینه ساز اعتماد و رفتار

صالحا و

در شبکههای اجتماعی بررسی شده است .به این منظور سه دسته عوامل

به اشتراک گذاری

همکارا

شامل ویژگیهای وب سایت ،ویژگیهای محیطی و ویژگیهای شخصی

اطالعات

()2013

به عنوا عوامل پیش بینی کننده اعتماد در نظر گرفته شده است .یافتهها
نشا

میدهد که اعتماد یک عامل پیشبینی کننده مهم برای

اشتراکگذاری اطالعات است.
این پژوهش تثییر امنیت ،اعتماد و دغدغههای حریم خصوصی بر تمایل
گوپتا و

به اشتراکگذاری اطالعات در فیسبوک را بررسی کرده است .نتایج

دهامی

نشا داد امنیت و حریم خصوصی بر اعتماد تثییر داشته وتثییر حریم

()2015

خصوصی بر اعتماد قویتر است .به عالوه امنیت و اعتماد ادراک شده بر
اشتراکگذاری اطالعات تثییرگذار هستند اما بین حریم خصوصی و
اشتراک گذاری اطالعات رابطهای وجود ندارد.

سوخو و
همکارا
()2015

در این پژوهش عوامل پیشبینی کننده قصد مسافرا برای مشارکت در
تبادل اطالعات مرتب با سیر در شبکههای اجتماعی بررسی شد .یافتهها
نشا داد که اعتماد و سرگرمی جزء عوامل مؤیر بر قصد اشتراکگذاری
اطالعات هستند ،در حالی که رابطهای میا سهولت دسترسی و قصد به
اشتراکگذاری اطالعات یافت نشد.

Downloaded from jipm.irandoc.ac.ir at 0:57 IRDT on Sunday July 22nd 2018

المحدو و
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و
منتظر
()1394

شبکههای اجتماعی برخ  ،به کمک رو

الکترۀ فازی به رتبه بندی

آ ها در پنج طبقه پرداخته شده است .نتایج این تحقیق نشا داد
ویژگیهای وبگاه ،ویژگیهای فناورانه ،ویژگیهای امنیتی ،ویژگیهای
فردی-اجتماعی و ویژگیهای فرهنگی کاربر در صدر عوامل ایرگذار بر
اعتماد کاربرا قرار دارند .در این تحقیق ویژگیهای امنیتی شامل
یکپارچگی ،محرمانگی و دسترس پذیری است.

کاظمی
و
همکارا
()1393
کریمی
و
همکارا
()1391
ابزری
و
همکارا
()1390
بررسی نگر

و قصد

رفتاری کاربرا نسبت

شاین

در این پژوهش ،متغیرهای تثییرگذار بر اشتراک دانش در جوام مجازی
به دو گروه دستهبندی شدهاند؛ گروه اول شامل فاکتورهای میهومی یعنی
هنجارهای تبادل دانش و اعتماد بین فردی است و گروه دو به
فاکتورهای فردی اختصاص یافته که عبارتند از :خودکار آمدی اشتراک
دانش ،مزیت مرتب درک شده و سازگاری درک شده .بنابراین در این
تحقیق نیز اعتماد عامل زمینه ساز اشتراک دانش شناخته شده است.
این پژوهش به بررسی تثییر ادراک مشتریا از امنیت و اعتماد بر استیاده
از سیستم پرداخت الکترونیکی پرداخته است .نتایج نشا داد ،متغیرهای
فرایندهای تراکنش و حیاظت فنی بر امنیت ادراک شده و متغیرهای
فرایندهای تراکنش و بیانیه امنیت بر اعتماد ادراک شده و متغیر اعتماد
ادراک شده بر میزا استیاده و متغیر امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک
شده ایر مثبت و معنادار دارند.
نویسندگا در این پژوهش به رتبهبندی عوامل مؤیر بر اعتمادسازی در
محی

اینترنت با استیاده از تکنیک ( )AHPپرداختند .نتایج نشا داد

عوامل مؤیر بر اعتماد بر اساس میزا اهمیت عبارتند از-1 :عوامل مربوط
به تکنولوژی شامل حیظ حریم خصوصی ،امنیت و کیییت وب سایت.
-2عوامل نهادی -3کیییت اطالعات -4کیییت مبادله الکترونیکی -5
ویژگیهای رفتاری خریدارا اینترنتی و -6قابلیتهای شرکت.
این پژوهش تثییر امنیت ،حریم خصوصی و اعتماد را بر نگر

و قصد

رفتاری استیاده از شبکه اجتماعی مورد بررسی قرار داده است .یافتهها
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حقیقی

در این پژوهش ،ضمن ارائه مدلی برای عوامل ایرگذار بر اعتماد کاربرا
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زمینهساز و مقد اعتماد هستند و هر سه متغیر بر روی نگر

گذاری اطالعات
(تئوری عمل منطقی)

و قصد

استیاده از شبکه اجتماعی تثییر دارند.
این پژوهش به بررسی تثییر متغیرهای کنترل اطالعات ادراک شده و
هاجلی و لین
()2014

ریسکهای مرتب

با حریم خصوصی بر نگر

و قصد رفتاری و در

نهایت بر رفتار به اشتراکگذاری اطالعات همچنین تثییر متغیر جنسیت بر
نگر

افراد پرداخته است .نتایج نشا میدهد تثییر کنترل اطالعات

ادراک شده و ریسکهای مرتب با حریم خصوصی بر نگر

کاربرا

برای زنا بیشتر از مردا است.
نویسندگا در این پژوهش به بررسی عوامل تثییرگذار بر رفتار به اشتراک
گذاری اطالعات از طریق دو دسته کلی عوامل شامل فاکتورهای تعامل
اجتماعی و فاکتورهای فردی و تثییر آ ها بر اعتماد به اعضا و اعتماد به
لیو و

وب سایت و در مرحله بعد نقش واسطهای تمایل به داد /گرفتن اطالعات

همکارا

بین اعتماد و رفتار به اشتراک گذاری اطالعات پرداختهاند .نتایج این

()2015

تحقیق نشا داد فاکتورهای فردی به طور مستقیم بر روی اعتماد به وب
سایت و اعضا و همچنین اعتماد به اعضا و اعتماد به وب سایت مستقیماً
روی تمایل به داد و گرفتن اطالعات تثییر دارند .به عالوه تمایل به داد
اطالعات مستقیماً روی رفتار به اشتراک گذاری تثییر دارد در حالیکه
تمایل به گرفتن اطالعات این رفتار را ایجاد نمیکند.
این پژوهش به بررسی ابعاد رفتار به اشتراکگذاری اطالعات شخصی و
عوامل تثییرگذار بر آ پرداخته است .با استیاده از دیدگاه تئوری عمل

صالحا و

منطقی ،متغیرهای نگر

همکارا

اجتماعی و اعتماد به سرویسهای شبکه اجتماعی در نظر گرفته شدند.

()2016

نسبت به اشتراکگذاری اطالعات ،اعتماد

یافتههای آ ها نشا داد که اعتماد اجتماعی و اعتماد به سرویسهای
شبکه اجتماعی ایر معناداری بر نگر

کاربرا نسبت به اشتراکگذاری

اطالعات دارد و این متغیر نیز به نوبه خود بر دو بعد رفتار به اشتراک
گذاری اطالعات شخصی تثییر گذار است.
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به استیاده یا اشتراک

()2010

نشا می دهد که امنیت و حریم خصوصی ادراک شده به عنوا متغیرهای

تأثیر حریم خصوصی ،امنیت و اعتماد ادراک شه بر رفتار ب اشتراکگراری اطالعا

در شه های اجتماعی موبایل :نقش تعهیلکننه

متغیر جنسیت | حسینی سنو و مظاهری

دهاوا و

کاربرا شبکه اجتماعی را مورد بررسی قرار میدهد .نتایج این بررسی

همکارا

نشا داد که زنا در شبکههای اجتماعی فعالتر هستند ،مردا بیشتر

()2014

اطالعات شخصی خود را به اشتراک میگذارند و تنظیمات حریم
خصوصی کمتری را اعمال میکنند .همچنین نوجوانا زیر  20سال زما
بیشتری را در شبکه اجتماعی میگذرانند.
این مطالعه رواب بین اعتماد آنالین و حریم خصوصی و امنیت را تحلیل

بررسی نقش

ریکوئلمی و

میکند و توضیح میدهد که چگونه ویژگیهای مشتریا (جنسیت ،سن،

رومن

تحصیالت و برونگرایی) تثییر امنیت و حریم خصوصی بر اعتماد را تعدیل

()2014

ویژگیهای جمعیت

میکنند .نتایج تحقیق نشا داد که تثییر حریم خصوصی و امنیت بر اعتماد
در خرده فروشی آنالین برای مردا  ،افراد با سن کمتر ،تحصیالت بیشتر و
برو گرایی کمتر ،قویتر است.

شناختی کاربر در زمینه

در این پژوهش نقش دو متغیر سن و جنسیت بر اشتراکگذاری در

اعتماد و رفتار به

فیسبوک بررسی شده است .یافتههانشا میدهد که زنا و کاربرا

اشتراک گذاری

مالِک و

جوا تر به طور قابل توجهی درباره حریم خصوصی و اشتراک

اطالعات

همکارا

تصاویرشا دغدغه دارند ،کاربرا گروههای سنی باتتر در استیاده از

()2016

سایت ،به اشتراکگذاری تصویر و در نظر گرفتن اقدامات حیاظتی کمتر
فعال هستند و علیرغم نگرانیهای حریم خصوصی ،کاربرا جوا
فیسبوک در مقایسه با کاربرا مسنتر سطح اعتماد باتتری به شبکه
اجتماعی دارند.
نویسندگا در این پژوهش رابطه امنیت ادراک شده و اعتماد به بانکداری

دامغانیا و
سیاه سرانی

اینترنتی از دیدگاه مشتریا ز شعب بانک صادرات را بررسی کردهاند.
امنیت ادراک شده در پژوهش حاضر با سه بعد آ  ،یعنی اعتبار ،اطمینا و
حریم خصوصی شناخته میشود .نتیجه تحقیق آ ها نشا داد امنیت

()1391

ادراک شده تثییری مستقیم ،مثبت و معنادار بر اعتماد به بانکداری اینترنتی
دارد.
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این پژوهش ایر جنسیت ،سن و شغل کاربر بر نگر

و آگاهی و رفتار
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رفتاری نسبت به اشتراکگذاری اطالعات را مورد بررسی قرار دهند .در گروه سو  ،پژوهشهایی
قرار دارند که ویژگیهای کاربرا از قبیلجنسیت ،سن ،تحصیالت ،شدغل و غیدره در محدی هدای
آنالین را بررسی نمودهاند .اماتوجه همزما به هر سه بعد در تحقیقات گذشته لحاظ نشده و در این
حوزه بررسی ها بسیار اندک است .مقاله موجود این شکا تحقیقداتی را بررسدی کدرده اسدت .در
زمینه مطالعات داخلی نیز ،بیشتر تحقیقات بر روی عوامل زمینه ساز اعتمداد آنالیدن تاکیدد دارندد و
توجه به تثی یر اعتماد بر اشتراک اطالعات و توجه به سایر ابعاد کمتر مورد توجه قرار گرفتده اسدت.
بر همین اساس این مطالعه اعتماد را به عنوا میهو اصلی مطرح میکندد یعندی بده عندوا متغیدری
مابعد امنیت و حریم خصوصی ادراک شده و به عنوا متغیر پیشین برای تمایدل بده گدرفتن و داد
اطالعات و رفتار به اشتراکگذاری اطالعات.
 .2.2توسع فرضی های تحقیق

برای بررسی سوالهای پژوهش ،در این قسمت به بیا فرضدیههدای تحقیدق و مددل میهدومی
پرداخته شده است.
.۱.2.2امنیت

از زما ظهور اینترنت ،حریم خصوصی و امنیت به عنوا عناصر اساسدی شدناخته شددند کده
کسب و کارهای آنالین باید به منظور ایجاد اعتماد در مشتریا آ ها را مورد توجده قدرار دهندد و
اغلب به آ ها به عنوا عوامل مقدد بدر اعتمداد اشداره شدده اسدت ( Bart and et al. 2005; Urban,
اعتمداد ،امنیدت و

 .)Amyx and Lorenzon 2009عالوه بر این با ظهدور شدبکههدای اجتمداعی بحد
حریم خصوصی در این حوزه نیز به شدت مورد توجده قدرار گرفتده اسدت Shin 2010; Gupta and
).)Dhami 2015; Liou et al. 2015; Malik et al. 2016
در شبکههای اجتماعی ،امنیت به ادراک کداربر در مدورد امنیدت اشداره دارد ،کده بده معندای
امنیت ادراک شده است و به این صورت تعریف میشود ":حدی که کاربر معتقد است استیاده از
یک شدبکه اجتمداعی ،بددو ریسدک اسدت" ( .)Shin 2010امنیدت در فضدای تعداملی شدبکههدای
اجتماعی تنها به شاخصها و اقدامات امنیتی فنی مربوط نمیشود ( .)Carlos Roca et al. 2009شاین
و کیم ) (Shin and Kim 2008معتقدند که احساس امنیدت تدا حدد زیدادی توسد احسداس کنتدرل
کاربرا در یک شبکه اجتماعی تعیین می شود .این مطالعه تثییر امنیت ادراک شده توس کداربرا

Downloaded from jipm.irandoc.ac.ir at 0:57 IRDT on Sunday July 22nd 2018

همانطور که درجدول  1نشا داده شده است ،هر یک از پژوهشهای یاد شده بعد خاصی از
موضو مورد بررسی را در نظر گرفتهاند و آ را در مطالعه خود تشریح کردهاند .مطالعدات اشداره
شده در دو گروه نخست تال میکنند عوامل زمینهساز اعتماد و عوامل مدؤیر بدر نگدر و قصدد

تأثیر حریم خصوصی ،امنیت و اعتماد ادراک شه بر رفتار ب اشتراکگراری اطالعا

در شه های اجتماعی موبایل :نقش تعهیلکننه

متغیر جنسیت | حسینی سنو و مظاهری

.2.2.2حریم خصوصی

بر اساس مطالعات قبلدی )Boyd 2002; Boyd 2008( ،حدریم خصوصدی در زمینده شدبکههدای
اجتماعی میتواند به عنوا "کنترل بر جریا اطالعات شخصی ،شدامل انتقدال و تبدادل اطالعدات"
تعریف شود .حیاظت از حریم خصوصی کاربر ،یکی از اهدا اصلی برای یک شدبکه اجتمداعی
است ( .)Dwyer 2007به اندازهای که کاربرا شبکههای اجتماعی احساس کنندد کده آ شدبکه ،از
حریم خصوصیشا محافظت میکند ،ممکن است روی احساس امنیت و اعتماد آ ها به آ شبکه
اجتماعی ،تثییر داشته باشد.
.3.2.2حریم خصوصی و امنیت

در برخی مطالعات حریم خصوصی و امنیت به عنوا دو سازه جداگانه در نظر گرفته نشدهاند
( )Jin and Park 2006; Martín and Camarero 2008; Chen and Dibb 2010امدا برخدی تیداوتهدای
مهم بین حریم خصوصی و امنیت وجود دارد که بر اساس آ ها باید این دو را به عنوا متغیرهدای
جداگانه در نظر گرفت .به عالوه در برخی مطالعات شواهد قوی وجود دارد کده ایدن دو متغیدر بدر
یکدیگر نیز تثییر دارند ( ;Belanger, Hiller and Smith 2002; Schlosser et al. 2006; Hu et al.2010
 )Riquelme and Román 2014به عنوا مثال دغدغه بیشتر برای حدریم خصوصدی بده طدور مسدتقیم
نگر منیی نسبت به امنیت شبکه اجتماعی ایجاد میکند و کداربرانی کده فاقدد آگداهی در مدورد
امنیت آنالین هستند در مورد افشای اطالعات شخصدی در طدول اسدتیاده از شدبکههدای اجتمداعی
نگرا هستند.
.4.2.2تمایل ب گرفتن و دادن اطالعا

در محی های آنالین دو نو رفتار در مورد اشتراکگذاری وجود دارد :گرفتن اطالعدات و
داد اطالعات .گرفتن اطالعات شامل فرایند جویا شد  ،جستجو یا پرسش در مورد اعضای جامعه
یا جستجو درو محتوای اطالعداتی بده اشدتراک گذاشدته شدده در جامعده بدرای بده دسدت آورد
موضددو مددورد عالقدده یددا حتددی فراینددد یددادگیری در مددورد مسددائل اسددت .داد اطالعددات شددامل
پاسددخگویی بدده سددؤاتت دیگددر اعضددا یددا اظهددار نظددر داوطلباندده اسددت؛ بنددابراین از دیدددگاه بدده
اشتراکگذار ی اطالعات ،قصد داد یا گرفتن اطالعات به یک اندازه حیداتی هسدتند ( Kang and
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براعتماد در شبکههای اجتماعی را با یک دید وسی تر بررسی میکند که نه تنهدا شدامل جنبدههدای
فنی از قبیل قابلیت اعتماد و تثیید اعتبار میشود ( )Flavián and Guinalíu 2006بلکه همچنین شامل
احساس کلی کاربر از امنیت و خوب بود یک شبکه اجتماعی است.
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خاص و داد اطالعات به صورت نظردهدی بدرای مطالدب و پسدتهدای دیگدرا  ،ارائده اطالعدات

شخصی از طریق پروفایل و مشارکت در بح های گروهی و غیره باشد.
.5.2.2رفتار ب اشتراکگراری اطالعا

وب سایتهای شبکه اجتماعی به کاربرانشا توانایی اشتراک انوا مختلف اطالعات از قبیل
ایدهها ،تصاویر و فیلمها تنها با چند کلیدک را مدیدهندد ( Salehan, Mousavizadeh Kashipaz and
 .)Xu 2013در شبکههای اجتمداعی کداربرا مدیتوانندد داندش شخصدی را بدا اسدتیاده از خددمات
مختلف انتقال داده ،مانند پروفایلهای شخصی ،نظرات ،پیا های خصوصی ،بالگها ،بده اشدتراک
گذاری فیلمهای چندرسانهای و پیا ها به اشتراک بگذارند ( .)Liou et al. 2015در نتیجه دسترسدی
به اطالعات و به اشتراکگذاری اطالعات ،انگیزههای مهمی برای افراد برای پیوستن به شبکههدای
اجتماعی هستند.
 .6.2.2اعتماد

اعتماد به عنوا تمایل یک فرد یا گروه به بیحیاظ گذاشتن (یا افشدا کدرد ) خدود در برابدر
عملیات گروه یا فرد دیگر تعریف می شود ،بر مبنای این انتظدار کده گدروه دیگدر علیدرغم تواندایی
نظارت یا کنترل بر گروه اعتماد کننده ،اقدامات خاصی در این زمینده انجدا نخواهدد داد ( Dwyer
.)2007
اعتماد عد قطعیت موجدود در یدک محدی مجدازی را کداهش مدیدهدد کده ایدن منجدر بده
شکلگیری رواب بدین فدردی شدده و خلدق ،تبدادل ،جسدتجو ،جمد آوری و بده اشدتراکگدذاری
اطالعات را تسهیل میکند ( .)Wu and Sukoco 2010; Chai and Kim 2010بر همین اسداس تمایدل
اعضای یک جامعه برای بهدست آورد اطالعات ،مبتنی بدر اعتمداد بده وب سدایت و دیگدر اعضدا
است ( .)Ridings, Gefen and Arinze 2002در مقایسه بدا بدهدسدت آورد و جسدتجوی اطالعدات،
ارائه اطالعات مستلز آشکارسازی و افشا در مورد خود فرد است .بندابراین اعضدای جامعده رفتدار
آشکارساز ی نخواهند داشت مگر اینکه به جامعده اعتمداد داشدته باشدند ( Schoorman, Mayer and
)Davis 2007; Wu and Sukoco 2010؛ بنابراین در یک محی مبتنی بر اعتمداد ،وجدود اعتمداد بدین
افراد نه تنها قصد و تمایل به اشتراکگذاری اطالعات را افزایش میدهدد بلکده همچندین احسداس
وظییه در قبال درگیر شد یا شرکت در رفتار به اشتراکگذاری را نیز توسعه میدهدد (

Zhang et
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.)Shin 2008
گرفتن اطالعات در شبکههای اجتماعی موبایدل مدی تواندد شدامل دریافدت نظدرات دیگدرا ،
مشاهده پروفایل و اطالعات سایر کاربرا  ،جستجو برای مطلدب خاصدی در یدک گدروه یدا کاندال

تأثیر حریم خصوصی ،امنیت و اعتماد ادراک شه بر رفتار ب اشتراکگراری اطالعا

در شه های اجتماعی موبایل :نقش تعهیلکننه

متغیر جنسیت | حسینی سنو و مظاهری

.7.2.2تمایل ب دادن و گرفتن اطالعا

و رفتار ب اشتراکگراری اطالعا

تئوری عمل منطقی ،نشا می دهد که عملکرد فرد در یک رفتار خاص ،توس قصد رفتداری
برای انجا آ رفتار تعیین می شود و قصد رفتاری به طور مشترک توس نگر فرد و هنجارهدای
ذهنی مشخص میشود ( .)Ajzen and Fishbein 1980بهترین پیشبینی کنندده رفتدار ،قصدد رفتداری
است که نمایش ذهنی آمادگی فرد بدرای انجدا یدک رفتدار معدین اسدت و بده عندوا یدک مقدد
بیواسطه رفتار در نظر گرفته میشود .این تئوری به طور گستردهای در تحقیقات سیستم اطالعاتی،
برای تبیین مقاصد و رفتدار کداربرا  ،اسدتیاده و تثییدد اعتبدار شدده اسدت مانندد ( Mykytyn, P and
 .)Harrison 1993; Liker and Sindi 1997; Wu 2003; Bock et al. 2005اخیراً نیز این تئوری به طدور
موفقیت آمیزی برای تعیین پیش شرط قصد رفتاری استیاده از شبکه اجتمداعی مدورد اسدتیاده قدرار
گرفته است ( . )Chang and Zhu 2011در زمینده شدبکه اجتمداعی ،افدراد احتمدال بیشدتری دارد کده
اطالعات را به اشتراک بگذارند اگر قصد رفتداری بیشدتری از دیگدرا بدرای بده اشدتراکگدذاری
اطالعات در شبکه اجتماعی داشته باشند .در نتیجه چارچوب تحقیدق در ایدن مطالعده ،ارتبداط بدین
قصد رفتاری و رفتار واقعی را از طریق گستر و اعتبار سنجی رابطه بین تمایل بده گدرفتن و داد
اطالعات با رفتار به اشتراکگذاری اطالعات بررسی میکند.
 .8.2.2جنسیت

مطابق با دیگر شکلهای ارتباطات با واسطه کامپیوتر ،تیاوتهای جنسدیتی در زمدا اسدتیاده
ازشبکههای اجتماعی نیز به میا میآید ( .)Malik et al. 2016برخی مطالعات نشا میدهد که زنا
در مورد حریم خصوصی آنالین و مسدائل امنیتدی بیشدتر از مدردا نگدرا هسدتند و دغدغده دارندد
( .)Gauzente 2004; San Martín and Jiménez 2011بر این اساس در نگاه اول به نظر مدیرسدد کده
زنا ممکن است بیش از مردا بر ادرا کات امنیت و حدریم خصوصدی تاکیدد کنندد .بدا ایدن حدال
همچنا در مطالعات پیشین برخی یافتههای متناقض مشاهده میشدود .بدرای مثدال برخدی مطالعدات
تیاوتهای جنسیتی قابل توجهی در مدورد نگراندیهدای امنیدت و حدریم خصوصدی آنالیدن یافدت
نکدردهاندد ( .)Kolsaker Payne 2002; Lightner 2003; Cyr and Bonanni 2005عدالوه بدر ایددن
تحقیقات قبلی نشا می دهد که برخی از رفتارهای آنالین مرتب با زنا  ،در تناقض با نگرانیهدای
حریم خصوصی ذکر شده در مورد آنهاست .برای مثدال نتدایج تحقیدق اسدتر ( )Stern 2004نشدا
میدهد که زنا احتماتً بیشتر اطالعات شخصی خود را در اینترنت افشا میکنند .و یا نتایج تحقیق
دیگری ( )Riquelme and Román 2014حاکی از این است که تثییر حدریم خصوصدی و امنیدت بدر
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به جز موارد اندک که قبالً اشاره شدده اسدت و آ هدم در مدورد میدزا نگراندی و دغدغده حدریم
خصوصی می باشد ،این متغیر و نقش تعدیل کننده آ بدر اعتمداد در زمینده شدبکه اجتمداعی مدورد
بررسی دقیق قرار نگرفته است.
بر اساس مطالب مطرح شده در قسمتهای قبلی ما میتوانیم فرضیههای زیر را مطرح کنیم:
فرضیه  :1امنیت ادراک شده تثییر مثبتی بر اعتماد کداربرا در شدبکههدای اجتمداعی موبایدل
دارد.
فرضیه  :2حریم خصوصی ادراک شده تثییر مثبتی بر اعتماد کاربرا در شبکههدای اجتمداعی
موبایل دارند.
فرضددیه  : 3حددریم خصوصددی ادراک شددده تددثییر مثبتددی بددر امنیددت ادراک شددده کدداربرا در
شبکههای اجتماعی موبایل دارد.
فرضیه  :4اعتماد تثییر مثبتی بر تمایل به گرفتن اطالعات در شبکههای اجتماعی موبایل دارد.
فرضیه  :5اعتماد تثییر مثبتی بر تمایل به داد اطالعات در شبکههای اجتماعی موبایل دارد.
فرضیه  :6اعتماد تثییر مثبتی بر رفتار بده اشدتراکگدذاری اطالعدات در شدبکههدای اجتمداعی
موبایل دارد.
فرضیه  :7تمایل به گرفتن اطالعات تدثییر مثبتدی بدر رفتدار بده اشدتراکگدذاری اطالعدات در
شبکههای اجتماعی موبایل دارد.
فرضیه  : 8تمایل بده داد اطالعدات تدثییر مثبتدی بدر رفتدار بده اشدتراکگدذاری اطالعدات در
شبکههای اجتماعی موبایل دارد.
فرضیه  :9تثییر مثبت امنیت ادراک شده بر اعتماد در شبکههای اجتماعی موبایل برای مدردا
قویتر از زنا است.
فرضیه  :10تثییر مثبت حریم خصوصی ادراک شده بر اعتماد در شبکههای اجتماعی موبایدل
برای مردا قویتر از زنا است.
مدل میهومی تحقیق در شکل  1نشا داده شده است.

Downloaded from jipm.irandoc.ac.ir at 0:57 IRDT on Sunday July 22nd 2018

اعتماد در خرده فروشی آنالین برای مردا قویتر است.
به عالوه اکثر موارد ذکر شده به بررسی تدثییر جنسدیت بدر نگراندیهدای حدریم خصوصدی و
امنیت در محی های آنالین و در زمینه تجارت الکترونیکی پرداختهاند و در زمینه شبکه اجتمداعی
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H9
H8

تمایل به داد
اطالعات

رفتار به اشتراکگذاری

H4

H6

H1
اعتماد

اطالعات

H7

اطالعات

امنیت

H3

تمایل به گرفتن

H5

H10

H2

حریم خصوصی

ش ل .۱مهل مفهومی تحقیق

.3روششناسی پژوهش

پژوهش حاضر از حی هد  ،پژوهشی کاربردی و از نظر شدیوه گدردآوری دادههدا از ندو
توصییی-پیمایشی است .جهت گردآوری اطالعات ،از پرسشدنامه اسدتیاده شدده اسدت .بده منظدور
سهولت و افزایش سرعت جم آور ی و افزایش تعدداد پاسدد دهنددگا  ،پرسشدنامه مدورد نظدر بده
صورت یک ربات در تلگرا طراحی گردید.
جامعه آماری در این مطالعه ،کاربرا شدبکه اجتمداعی تلگدرا در دانشدگاه فردوسدی مشدهد
(شامل اساتید ،دانشجویا  ،کارکنا و کارمندا ) میباشند .از آ جایی که در این مطالعده در حدال
بررسی رفتار به اشتراکگذاری اطالعات در شبکههای اجتماعی هستیم و پرسشنامه نیز در تلگدرا
طراحی شده است ،افراد پاسددهنده باید در شبکه اجتماعی تلگرا عضویت داشته و دارای تجربده
فعالیت در این شبکه باشند و از لحاظ سن ،تحصیالت و جنسیت محدودیت خاصی وجدود نددارد؛
بندابراین پژوهشدگر از نموندههدای در دسدترس اسددتیاده کدرده اسدت .قبدل از ارسدال و داد لینددک
پرسشنامه به افراد نیز ،ابتدا سابقه عضدویت فدرد در تلگدرا پرسدیده شدد و در صدورت عضدویت و
مناسب بود از فرد خواسته شد تا به سؤاتت پاسد دهد .با توجه به اینکه ربات به نحدوی طراحدی
شده که تا پاسخگویی کامل همه سؤاتت ،اطالعات یبدت نمدیگدردد ،هدید داده میقدودی وجدود
ندارد و اطالعات  190نیر به عنوا نمونه نهایی ،بهطور کامدل یبدت و جمد آوری گردیدد .از ایدن
تعداد 45 ،درصد از پاسد دهنددگا ز و  55درصدد مدرد بودندد .ویژگدیهدای جمعیدتشدناختی
پاسددهندگا در جدول  2آورده شده است.
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متغیر
جنسیت

سن

میزان تحصیال

تعهاد کل

آیتم

تعهاد

درصه

مرد

103

55

ز

87

45

 18-25سال

42

22

 26-30سال

56

29

 31-35سال

51

27

 36-40سال

20

11

باتتر از  40سال

21

11

زیر دیپلم

3

2

دیپلم و فوق دیپلم

30

16

لیسانس

40

21

فوق لیسانس

82

43

دکتری

35

18

190

100

.۱.3ابزار گردآوری داد ها

پرسشنامه مورد استیاده در این پژوهش ،با در نظر گرفتن مؤلیههای به کار رفته در پژوهشها
و پرسش نامههای انجا گرفته در این زمینه ،طراحی شدهاست .برای طراحدی سدؤاتت مربدوط بده
امنیت ،حریم خصوصدی و اعتمداد از پدژوهش شداین ( )Shin 2010و لیدو و همکدارا (
 ،)2015سؤاتت مربوط به اشتراکگذاری اطالعات از پژوهشهای هاجلی و لدین ( Hajli and Lin
 ،)2014صالحا و همکارا ( )Salehan, Mousavizadeh Kashipaz and Xu 2013و لیدو و همکدارا
( )Liou et al. 2015و سؤاتت مربوط به تمایل به گرفتن و داد اطالعات از مطالعه لیو و همکدارا
( )Liou et al. 2015استیاده شده و در برخی موارد بدرای تناسدب بدا زمینده مدورد مطالعده ،تغییدرات
جزیی در آ اعمال شده است .در بخش اول پرسشنامه سؤاتت جمعیتشناختی مطرح شده است.
در بخش دو  24 ،سؤال جهت سنجش متغیرهای تحقیق ارائه شده است .پس از ترجمه سدؤاتت و
بومیسازی ،برای تعیین روایی محتوایی پرسشنامه ،سؤاتت توس برخی ازاساتید و صاحبنظدرا
در زمینۀ امنیت اطالعات کنترل شد .همچنین جهت سنجش روائی از روائی همگرا و روائی واگدرا
Liou et al.
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استیاده شدهاست.
 .4تجزی و تحلیل یافت ها

در تحقیقاتی که هد  ،آزمو مدل خاصی از رابطه بین متغیرهاست میتوا از تحلیدل مددل
معادتت ساختاری استیاده نمدود .در ایدن مطالعده جهدت بدراز مددل میهدومی تحقیدق و آزمدو
فرضیهها از رو حدداقل مربعدات جزئدی 1بدهکمدک ندر افدزار  Smart PLSاسدتیاده شدده اسدت.
همچنین به منظور بررسی نقش تعدیل گر متغیر جنسدیت بدر رابطده بدین امنیدت و حدریم خصوصدی
ادراک شده و اعتماد از رو تحلیل گروهی استیاده شده است .رو  PLSبرای ارزیابی مدلهای
معادتت ساختاری ،سه قسمت را تحت پوشش قرار میدهد .1:بخدش مربوط به مدل اندازهگیدری
(مدل بیرونی) .2 ،بخدش سداختاری (مددل دروندی) و  .3بخدش مددل کلدی (مددل انددازهگیدری و
ساختاری (داوری و رضا زاده .)88 ،1392
.۱.4ارزیابی مهل انهاز گیری (مهل بیرونی)

مدل بیرونی در رو  PLSبا مدل اندازهگیری در معادتت ساختاری مطابقت میکندد .بدرای
بررسی براز مدل اندازهگیری  PLSاز پایدایی شداخص ،روایدی همگدرا و روایدی واگدرا اسدتیاده
میشود.
.۱.۱.4پایایی شاخص

در  ،PLSپایایی شاخص خود توس سه معیار مورد سنجش قرار میگیرد-1 :آلیای کرونبداخ
 -2پایایی ترکیبی  -3ضرایب بارهای عاملی .این شاخصها در جدول  3و  4ارائده شدده اسدت .در
پژوهش حاضر به جز سدؤاتت  18و  ،24تمدامی سدؤاتت دارای بدار عداملی بددیش از  0/5بودندد،
بنابراین این دو سؤال از لیست سؤاتت حذ شدند و بدیهی اسدت کده سدؤاتت حدذ شدده در
ادامه روند تجزیه و تحلیل به کار نرفتهاند .مطابق جدول سایر شداخصهدا بدرای تمدامی متغیرهدا در
سطح مناسب قرار دارند.

)partial least squares (PLS

1

Downloaded from jipm.irandoc.ac.ir at 0:57 IRDT on Sunday July 22nd 2018

توس نر افزار بهره گرفته شد .به منظور براز پایایی ،آلیدای کرونبداخ و پایدایی ترکیبدی مدورد
استیاده قرار گرفت وضریب آلیای کرونباخ برای تما سدازههدای پدژوهش بیشدتر از  ./7مدیباشدد
(جدول  .)4دراین تحقیق ،از مقیاس  5نقطهای لیکرت ،درطییی بین کامالً موافق تا کدامالً مخدالف
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روایی همگرا دومین معیاری است که برای براز مدلهدای انددازهگیدری در رو  PLSبده
کار برده میشود و میزا همبستگی یک سازه با شاخصهای خود را نشا میدهد که هر چده ایدن
همبستگی بیشتر باشد ،براز نیز بیشتر اسدت .فورندل و ترکدر ( )Fornell and Larcker 1981معیدار
میانگین واریانس استخراج شده ( )AVEرا برای سنجش روایدی همگدرا معرفدی کدرده اندد .مقدادیر
مرتب با این شاخص نیز در جدول  4آورده شده است .همانطور که مشاهده میشود ایدن شداخص
نیز برای تمامی متغیرها در سطح مناسب قرار دارد.
جهول  .3ضرایب بار عاملی
شاخص

متغیر

امنیت ادراک شه

حریم خصوصی ادراک شه

اعتماد

بار عاملی

PS1

0.90

PS2

0.85

PS3

0.83

PS4

0.68

متغیر

بار عاملی

شاخص

0.88

Get1
تمایل ب گرفتن اطالعا

0.77

Get2
Get3

0.84

Give1

0.90

PP1

0.77

Give2

0.93

PP2

0.72

IS1

0.78

PP3

0.85

IS3

0.69

PP4

0.89

IS4

0.79

TR1

0.79

IS5

0.61

TR2

0.89

IS6

0.76

TR3

0.90

IS7

0.65

تمایل ب دادن اطالعا

رفتار ب اشتراک گراری
اطالعا

جهول  .4نتایج س معیار آلفای کرونهاخ ،ضریب پایایی ترکیهی و روایی همگرا
متغیرهای
عنوان در مهل
م نون

ضریب آلفای

ضریب پایایی

میانگین واریانس

کرونهاخ

ترکیهی

استخراجی

()Alpha>0.7

()CR>0.7

()AVE>0.5
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Security

امنیت ادراک شده

0.83

0.89

0.67

Trust

اعتماد

0.82

0.89

0.73

Get

تمایل به گرفتن اطالعات

0.78

0.87

0.69

Give

تمایل به داد اطالعات

0.81

0.91

0.84

Sharing

رفتار به اشتراکگذاری

0.81

0.86

0.51

اطالعات

.3.۱.4روایی واگرا

معیار مهمی که با روایی واگرا مشخص میگردد ،میزا رابطدهٔ سدازه بدا شداخصهدایش در
مقایسه رابطه آ سازه با سایر سازهها است بهطوری که روایی واگرای قابل قبول یک مدل حداکی
از آ است که یک سازه در مدل تعامل بیشتری با شاخصهای خدود دارد تدا بدا سدازههدای دیگدر
(داوری و رضا زاده  .)81 ،1392روایی واگرا وقتی در سطح قابل قبول است که میزا  AVEبدرای
هر سازه بیشتر از واریانس اشتراکی بین آ سدازه و سدازههدای دیگدر در مددل باشدد ( Fornell and
 .)Larcker 1981نتایج بررسی روایی واگرا در جدول  5نشا داده شده است.
جهول .5روایی واگرا
تمایل ب

تمایل ب

گرفتن

دادن

اطالعا
تمایل ب گرفتن
اطالعا
تمایل ب دادن
اطالعا
حریم خصوصی

اطالعا

حریم
خصوصی
ادراک
شه

امنیت

رفتار ب

ادراک

اشتراکگراری

شه

0.83
0.41

0.92

0.37

0.40

0.81

امنیت ادراک شه

0.68

0.66

0.47

0.82

اشتراکگراری

0.47

0.70

0.44

0.70

ادراک شه

اطالعا

رفتار ب
اطالعا

0.71

اعتماد

Downloaded from jipm.irandoc.ac.ir at 0:57 IRDT on Sunday July 22nd 2018

Privacy

حریم خصوصی ادراک شده

0.83

0.88

0.65
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0.69

مطابق جدول  ،5مقدار جذر میانگین واریانس استخراجی متغیرهدای مکندو در پدژوهش ،از
مقدار همبستگی میا آ ها بیشتر است و می توا اظهار داشت روایی واگرای مدل در حد مناسدبی
است.
.2.4برازش مهل ساختاری (مهل درونی)

پس از بررسی براز مدلهای اندازهگیری نوبت به براز مدل ساختاری پژوهش میرسدد.
بخش مدل ساختاری برخال مدلهای اندازهگیری ،به سؤاتت (متغیرهای آشکار) مربوط نیسدت
و تنها متغیرهای پنها همراه با رواب میا آ ها بررسی میشود (داوری و رضدا زاده .)141 ،1392
شاخصهای بدراز مددل دروندی شدامل ضدریب تعیدین  ،)R Squares( R2و معیدار  Q2اسدتR2 .
معیاری است که نشا ازتدثییر یدک متغیدر بدرو زا بدر یدک متغیدر درو زا دارد .معیدار  Q2قددرت
پیشبینی مدل را مشخص میسازد.
جهول  .6شاخصهای برازش مهل درونی پژوهش
شاخص برازش
ضریبR2
ساز

2

معیار Q

 0/33 ،0/19و 0/67

 0/15 ،0/02و ./35

ضعیف ،متوس و قوی

ضعیف ،متوس و قوی

امنیت ادراک شه

0.22

0.15

اعتماد

0.69

0.50

تمایل ب دادن اطالعا

0.40

0.32

تمایل ب گرفتن اطالعا

0.31

0.22

رفتار ب اشتراکگراری اطالعا

0.60

0.30

حه مطلوب شاخص

با توجه به مدل میهومی و جدول فوق میتدوا گیدت کده مقدادیر  R2مربدوط بده سده متغیدر
درو زای اعتماد ،تمایل به داد اطالعات و رفتار به اشتراکگذاری اطالعات باتتر از حد متوس
است ،مقادیر  R2سازههای امنیت ادراک شده و تمایل به گرفتن اطالعات پایینتدر از حدد متوسد
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0.55

اعتماد

0.62

0.62

0.78

0.86
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.3.4برازش مهل کلی
 .۱.3.4معیار ()GOF

مدل کلی شامل هر دو بخش مدل اندازهگیری و سداختاری مدیشدود و بدا تثییدد بدراز آ ،
بررسی براز در یک مدل کامل می شود .نتایج مربوط به بررسی براز مددل کلدی در جددول 7
مشاهده میشود.
جهول .7بررسی برازش مهل کلی

امنیت ادراک شه

حریم خصوصی ادارک شه

اعتماد

تمایل ب دادن اطالعا

تمایل ب گرفتن اطالعا

GOF

براز

اطالعا

Communality

رفتار ب اشتراکگراری

0.67

0.65

0.73

0.84

0.70

ساز ها

0.51

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅√
قوی𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 × ̅𝑅̅̅2̅ =0/ 55

با توجه به سه مقدار  0.25 ،0.01و  0.36که به عنوا مقادیر ضدعیف ،متوسد و قدوی بدرای
 GOFمعرفی شده است ( )Wetzels, Odekerken-Schröder and Van Oppen 2009و حصدول مقددار
 ،0/ 55براز بسیار مناسب مدل کلی آ تثیید میشود.
 .2.3.4آزمودن فرضی ها

مالک تثیید فرضیه به این صورت است که ضرایب مسیر مثبت و ضریب معناداری باتتر از 1/96

باشد .اندازه ضریب مسیر نشا دهنده قدرت و قوت رابطه بین دو متغیر نهیته است .برخی
پژوهشگرا بر این باورند که ضریب مسیر بزرگتر از 0/1یک میزا مشخصی از تثییر در مدل را
نشا میدهد .درجدول ذیل نتایج بررسی فرضیهها ارائه شده است:
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است .با توجه به جدول فوق مقدار  Q2برای تما سازهها در حد بداتتر از متوسد و قدوی بدوده و
براز مناسب مدل ساختاری تثیید میشود.
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فرضی

رابط فرض شه

ضریب
مسیر

آمار t

سطح

نتیج

معناداری

آزمون

H1

امنیت ادراک شده ← اعتماد

0.619

9.917

>0/05

H2

حریم خصوصی ادراک شده ← اعتماد

0.335

4.225

>0/05

0.472

4.722

>0/05

H4

اعتماد ← تمایل به گرفتن اطالعات

0.553

4.630

>0/05

H5

اعتماد ← تمایل به داد اطالعات

0.629

6.536

>0/05

H6

اعتماد ← رفتار به اشتراکگذاری اطالعات

0.374

2.724

>0/05

0.087

0.974

>0/05

0.431

2.894

>0/05

H3

H7

H8

حریم خصوصی ادراک شده ← امنیت
ادراک شده

تمایل به گرفتن اطالعات← رفتار به
اشتراکگذاری اطالعات
تمایل به داد اطالعات← رفتار به
اشتراکگذاری اطالعات

پذیر
فرضیه
پذیر
فرضیه
پذیر
فرضیه
پذیر
فرضیه
پذیر
فرضیه
پذیر
فرضیه
رد
فرضیه
پذیر
فرضیه

به منظور بررسی نقش تعدیل گر متغیر جنسیت بر رابطه بین امنیت و حریم خصوصدی ادراک
شده و اعتماد از رو تحلیل گروهی استیاده شده است .رو گروهی زمانی مدورد اسدتیاده قدرار
میگیرد که متغیر تعدیلگر یک متغیر طبقهای است مانند جنسیت که یک متغیر طبقهای دوارزشی
است .در این رو ابتدا دادههای مربوط به هر ارز را جدا میکنند و سپس مدل یدکبدار بدرای
ارز اول و بار دیگر برای ارز دو اجرا میشود ،به این ترتیب دو ضریب مسیر برای دو اجرای
مدل در نر افزار اسمارت پی آل اس به دست خواهد آمدد .بدر همدین اسداس در ایدن پدژوهش در
مرحله اول مدل را با استیاده از دادههای مربوط به مردا و در مرحلده دو بدا اسدتیاده از دادههدای
مربوط به زنا در نمونه آماری پژوهش اجرا نموده و نتایج با استیاده از فرمول  1به دسدت آمدده و
در جدول  9نمایش داده است:
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جهول.8نتایج آزمون فرضی ها
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فرمول 1

میروضات فرمول تحلیل گروهی:
 :R1ضریب بار عاملی مسیر متغیر برو زا بر متغیر درو زا در گروه مردا ؛
 :R2ضریب بار عاملی مسیر متغیر برو زا بر متغیر درو زا در گروه زنا ؛
 :n1تعداد مردا در نمونه آماری تحقیق؛
 :n2تعداد زنا در نمونه آماری تحقیق؛
 :S1مقدار خطای استاندارد مربوط بده ضدریب ایدر متغیدر بدرو زا بدر متغیدر درو زا درگدروه
مردا ؛
 :S2مقدار خطای استاندارد مربوط به ضریب ایر متغیر برو زا بر متغیر درو زا در گروه زنا ؛
جهول .9بررسی نقش تعهیلگر متغیر جنسیت
خطای استانهارد
مسیر

امنیت ادراک شه
← اعتماد

ضریب مسیر

تعهاد نمون

گرو

گرو

گرو

گرو

گرو

گرو

مردان

زنان

مردان

زنان

مردان

زنان

اثر
تعهیلی

تأییه/رد

0/012

0/041

0.786

0.312

103

87

2.23

تثیید

0.033

0.052

0.792

0.225

103

87

2.03

تثیید

حریم خصوصی
ادراک شه ←
اعتماد

از آنجایی که مقدار  tبه دست آمده از  1.96بیشتر است  ،بنابراین میتوا نتیجده گرفدت کده
در سطح اطمینا  % 95متغیر جنسیت رابطه میا امنیت و حریم خصوصی ادراک شده بر اعتمداد را
تعدیل میکند .به عالوه یافتهها نشا می دهد که تثییر امنیدت و حدریم خصوصدی بدر اعتمداد بدرای
مردا قویتر است.
به منظور تعیین شدت ایر متغیر تعدیلگر از ضدریب  f2اسدتیاده شدده اسدت کده در فرمدول 2
مشاهده میشود .این فرمول را هنسدلر و فاسدوت ( )Henseler and Fassott 2010 ,732بدا اسدتیاده از
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R1−R2
(𝑛1−1)2
(𝑛2−1)2
1
1
(√
(× 𝑆1)+
) × 𝑆2)×( +
𝑛1+𝑛2−2
𝑛1+𝑛2−2
𝑛1 𝑛2

=𝑡
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برای ارز دو (زنا ) و سپس یک بار هم مددل بدا مجمدو دو ارز اجدرا شدده اسدت و بدا سده
ضریب تعیین به دست آمده و از طریق فرمول زیر محاسبه شدت ایر متغیر تعدیل گدر انجدا گرفتده
است.
فرمول 2

R2 model with moderator(1) − R2 model with moderator(2) − R2 model without moderator
) )1−( R2 model with moderator(1) +R2 model with moderator(2

=f2

میروضات فرمول تعیین شدت ایر متغیر تعدیلگر
2

)model with moderator(1

 : Rضریب تعیین متغیر درو زا با استیاده از دادههای مربوط به مردا

) : R2 model with moderator(2ضریب تعیین متغیر درو زا با استیاده از دادههای مربوط به زنا
 ∶ R2 model without moderatorضریب تعیین متغیر درو زا با استیاده از کل دادهها
جهول :۱0شه
شاخص برازش
ضریبf2

حهمطلوب شاخص

0/35 ،0/15 ،0/02
ضعیف ،متوس و قوی

اثر متغیر تعهیلگر

امنیت ادراک شه ← اعتماد

0.47

حریم خصوصی ادراک
شه ← اعتماد

0.34

که نتایج حاکی از شدت نسبتاً قوی ایر تعدیلی متغیرها میباشد.
.5نتیج گیری

در سالهای اخیر شناخت عوامل مؤیر بدر اعتمداد و رفتدار بده اشدتراکگدذاری اطالعدات در
شبکهها ی اجتماعی تبدیل به یک مساله مهدم شدده اسدت .در همدین راسدتا پدژوهش حاضدر تدثییر
متغیرهای امنیت ،حریم خصوصی و اعتماد ،بر تمایل و رفتار به اشتراکگذاری کاربرا شبکههای
اجتماعی موبایل را مورد بررسی قرار داده است .در پرسش اول این پژوهش به دنبال این بودیم که
عوامل زمینهساز و پیشین اعتماد در شبکههای اجتماعی را شناسایی و بررسی کنیم .بر این اساس در
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فرمول اندازه ایر کوهن معرفی نمودهاندد کده شددت ایدر تعددیلی متغیدر را محاسدبه مدیکندد یعندی
مشخص میکند متغیر اسمی دو ارزشی مثل جنسیت چه شدت ایری بر میزا رابطده بدین دو متغییدر
برو زا و درو زا دارد؛ همانطور که اشاره شد مدل یکبار بدرای ارز اول (مدردا ) و بدار دیگدر
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شده بر اعتماد است .این یافتهها با نتایج تحقیقات قبلی (
 )Gupta and Dhami 2015در یک راستا میباشد.
در پرسش دو محقق به دنبال بررسی این بود کده تدثییر حدریم خصوصدی ،امنیدت و اعتمداد
ادراک شده بر تمایل به اشتراکگذاری اطالعات و در نهایت بر رفتار به اشتراکگذاری اطالعات
چگونه است .یافتهها نشا می دهد که تثییر اعتماد بر هر دو متغیر تمایل به گرفتن و داد اطالعات
مثبت و معنادار است .همچنین ایر اعتماد بدر تمایدل بده داد اطالعدات بیشدتر از تمایدل بده گدرفتن
اطالعات است که این یافتهها در راستا و هم جهت با مطالعه ( )Liou et al. 2015میباشد .به عدالوه
نتایج پژوهش نشا میدهد که تثییر اعتماد و تمایل به داد اطالعدات بدر رفتدار اشدتراکگدذاری،
مثبت و معنادار می باشد .در این مطالعه تثییر تمایل به گرفتن اطالعات بر رفتار به اشدتراکگدذاری
;Shin 2010; Riquelme and Román 2014

اطالعات قابل توجه نبود .ایدن نتدایج حداکی از ایدن اسدت کده تنهدا کداربرانی کده تمایدل بده داد
اطالعات دارند رفتار به اشتراکگذاری اطالعات از خود نشا میدهند .بده عبدارت دیگدر اعتمداد
شکل گرفته در شبکه اجتماعی از طریق تمایل به داد اطالعات منجر به تدثییر واقعدی در رفتدار بده
اشتراکگذاری میشود .این یافتهها نیز با پژوهش ( )Liou et al. 2015همخدوانی دارد .نتیجده مهدم
دیگر این است که ایر متغیر اعتماد بر رفتار به اشتراک گذاری اطالعات از طریق متغیرهای تمایدل
به گرفتن و داد اطالعات تحدت تدثییر قدرار مدیگیدرد ،عدالوه بدر ایدن تدثییر اعتمداد بدر رفتدار بده
اشتراکگذار ی اطالعات از طریق تمایل به داد اطالعات ،از ایر مستقیم متغیر اعتماد بر آ بیشدتر
است.
در پرسش سو به دنبال یافتن این بودیم که آیا جنسیت کاربر بر میزا اعتماد او به شبکههای
اجتماعی تثییر دارد یا خیر؟ معموتً به نظر میرسد زنا بیش از مردا بر ادراکدات امنیدت و حدریم
خصوصی تاکید کنند ،اما طبق یافته های این تحقیق تثییر امنیت و حریم خصوصی بر اعتماد ،بدرای
مردا قویتر است .البته برخی یافتدههدای قبلدی از جملده ( )Riquelme and Román 2014نیدز نشدا
دادهانددد کدده ادراکددات حددریم خصوصددی و امنیددت در تعیددین اعتمدداد آنالیددن در حددوزه تجددارت
الکترونیک ،برای مردا نسبت به زنا نقش مهمتری بازی میکند و یافتههدای مدا در راسدتای ایدن
تحقیقات می باشد .در زمینه شبکههای اجتماعی یک توضیح قابل قبول برای ایدن تنداقض مشداهده
شده در میا زنا در مورد امنیت و حریم خصوصی ،این است که نگرانیهای حدریم خصوصدی و
امنیت کاربرا می تواند توس عوامل دیگری تحت تثییر قرار بگیرد .بدرای مثدال ممکدن اسدت در
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این مطالعه دو متغیر امنیت و حریم خصوصی ادراک شده به عندوا متغیرهدای مجدزا و زمینده سداز
اعتماد در نظر گرفته شدند و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که هر دو متغیر ،تثییر مثبت و معناداری
بر اعتماد دارند ،به عالوه تثییر امنیت ادراک شده بر اعتماد قویتر از تثییر حریم خصوصی ادراک
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اجتماعی در محی های آنالین ،نگرانی های حریم خصوصی کاربرا را زیر پدا بگدذارد .نکتده دو
این که ممکن است گاهی رفتار به اشتراکگذاری اطالعات تبدیل به یدک حالدت خودکدار و بدر
اساس عادت می شود به خصوص هنگامی که کاربرا به استیاده از فنداوریهدای اجتمداعی عدادت
کردهاند .بنابراین این یافتهها نشا میدهد که به رغم نگرانیای امنیت و حریم خصوصی ادعا شده
در زما استیاده از شبکههای اجتماعی ،به نظدر مدیرسدد زندا بیشدتر روی جنبدههدای ارتبداطی یدا
سرگرمی در شبکه و آ هم بر اساس عادت تمرکز دارند تدا جنبدههدای مدرتب بدا امنیدت و حدریم
خصوصی.
در نهایت ،یافته های این پژوهش مدلی را معرفی می کند که شدامل عوامدل کلیددی مدؤیر بدر
اعتماد و رفتار به اشتراکگذاری اطالعات در شبکههای اجتماعی است و تیاوت آ بدا تحقیقدات
پیشین تمرکز بر متغیر جنسیت به عنوا متغیر تعدیلگر ،بررسی مدل در زمینه 1شبکههای اجتماعی
موبایل و توجه به ابعاد بیشتر از طریق تقسیم متغیر تمایل به اشتراکگذاری اطالعدات بده دو متغیدر
تمایل به داد و تمایل به گرفتن اطالعات میباشد .در جم بندی میتوا به ایدن نتیجده رسدید کده
علیرغم رشد سری و جذابیت روز افزو شبکههای اجتماعی و مزایای سودمندی که برای کاربرا
ارائه میکنند ،یکی از مشکالتی که از زما پیدایش این شبکهها ایجداد شدده اسدت ،نگراندیهدای
کاربرا درمورد ا منیت و حیظ حریم خصوصی است بنابراین توجه به مسدائل مربدوط بده امنیدت و
اعتماد در این شبکهها اجتناب ناپذیر بوده و لذاتوجه به دستاوردهای این تحقیق مدی تواندد در ایدن
راستا راهگشا باشد.
اگر چه این مطالعه رویکرد جدیدی برای بررسی رفتار به اشتراکگدذاری اطالعدات و تدثییر
امنیت و حریم خصوصی بر اعتماد ارائه نمود با این حال مانند هر مطالعهای ،دارای چند محدودیت
است .از نظر نمونهگیری ،تحقیقات آینده ممکن است نیاز باشد نمونه بزرگتر و شرکت کنندگا
مختلیی را مورد توجه قرار دهند .به عالوه این مطالعه روی کداربرا شدبکههدای اجتمداعی تلگدرا
تاکید دارد ،در حالیکه ممکدن اسدت سیاسدت هدای امنیتدی و ادراک کداربرا از امنیدت و حدریم
خصوصی در شبکههای اجتماعی مختلف ،متیاوت باشدد .بندابراین تحقیقدات آتدی مدیتواندد روی
شبکهها ی اجتماعی موبایل از قبیل تلگدرا  ،اینسدتاگرا  ،تیدن و  ...بده صدورت مجدزا و در نهایدت
مقایسه نتایج در این شبکهها متمرکز شود .محددودیت دیگدر ایدن اسدت کده نمونده مدا فاقدد تندو
context
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مورد این کاربرا و جامعه خاص ،برخی عوامل دیگر مثل عدد اطدال  ،داندش و تجربده کدافی از
ویژگیهای امنیتی و حریم خصوصی شبکههای اجتماعی موبایل یا تمایل به گذراند زمدا بیشدتر
در شبکه و یا جذابیت بیشتر شبکه برای زنا و یدا حتدی تمایدل بیشدتر زندا بدرای برقدراری روابد

تأثیر حریم خصوصی ،امنیت و اعتماد ادراک شه بر رفتار ب اشتراکگراری اطالعا

در شه های اجتماعی موبایل :نقش تعهیلکننه

متغیر جنسیت | حسینی سنو و مظاهری

استیاده قرار دهد.
عالوه بر مطالب ذکر شده در قسمت محدودیتها ،موارد زیر برای مطالعدات بعددی پیشدنهاد
میشود:
پیشنهاد میشود در قد های بعدی جهت کارهای آتی تثییر عوامل دیگری از قبیل اعتمداد بده
سایر اعضا شبکه ،سهولت دسترسی ،سرگرمی ،مناف ادراک شده و تعدامالت اجتمداعی بدر تمایدل
برای اشتراکگذار ی اطالعات نیز بررسی شود .به عدالوه تدثییر متغیرهدای دیگدری از قبیدل سدن و
تحصیالت و میزا برو گرایی میتواند به عنوا متغیر تعددیلگدر بررسدی گدردد .بده پژوهشدگرا
توصیه میشود نقش متغیر جنسیت در جامعههای دیگدر را بررسدی نمایندد تدا یافتدههدای حاضدر بده
صورت دقیقتر تثیید گردد .در تحقیقات آتی پیشنهاد میشود عوامل زمینهساز دیگری برای اعتماد
در نظر گرفته شود از جمله ویژگیهای شبکه اجتماعی مثل کیییت وب سایت یا برنامه کداربردی،
به عالوه اعتماد را می توا به دو قسمت تیکیک نمود :اعتماد به اعضا و اعتماد به شدبکه اجتمداعی.
در مطالعات آینده می توا تثییر متقابل حریم خصوصی و امنیت را نیز بررسی نمود.
در پایا بدا توجده بده اهمیدت بحد اعتمداد و اشدتراکگدذاری اطالعدات ،برخدی میداهیم و
پیامدهای عملی و مدیریتی مهم ارائه میگردد .شبکههدای اجتمداعی چدالشهدای بسدیار مهمدی در
مورد نگهداری و حیظ اطالعات شخصی کاربرا ایجاد کردهاندد زیدرا آ هدا کداربرا را تشدویق
می کنند که اطالعات زیادی در مورد زندگی شخصی خود به اشتراک بگذارند .سدرقت هویدت و
تجاوز به حریم خصوصی مشکالت مهمی هستند که ارائه دهندگا شبکههای اجتماعی تز است
از آ ها جلوگیری کنند .به همین منظور ،ارائه کنندگا این سرویسها مدیتوانندد خطدرات حدریم
خصوصی و امنیت را با انجا اقداماتی ،هدم از طریدق ویژگدیهدای طراحدی مثدل تنظیمدات حدریم
خصوصی و هم از طریق سیاست های حریم خصوصی کاهش دهند .بر همین اساس باید برای همده
کاربرا و به خصوص زنا و افرادی که اطالعات کمتری نسبت به حدریم خصوصدی و امنیدت در
شبکههای اجتماعی دارند سیاست های امنیتی و حریم خصوصی به صورت قابل درک و آسدا در
دسترس قرار گیر د و در آ شرح داده شود کده شدبکه اجتمداعی یدا سدازما چگونده از اطالعدات
کاربر استیاده میکند .ارائه دهندگا این سرویسها میتوانند با در معرض دید قرار داد بیانیهها و
تضمینهای حریم خصوصی و با آشدکار کدرد رویدههدای جمد آوری اطالعدات گدا مهمدی در
راستای افزایش احساس امنیت و اعتماد کاربرا بردارند به عنوا مثال میتوا در هر بار استیاده از
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فرهنگی است .از آنجایی که انوا فرهنگهای مختلف میتوانند اعتماد را بده رو هدای مختلدف
تیسیر کنند ،نتایج ما ممکن است فاقد قدرت تعمیم به سایر فرهنگها باشد .تحقیقات آتی میتواند
به سایر فرهنگها توجه کند یا نمونه متندو تدر ی را بدرای بررسدی تدثییر فرهندگ بدر اعتمداد مدورد
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شبکههای اجتماعی فرصتی ایجاد می کند تا در کسب و کار خود ارز به دست آورندد .هنگدامی
که کاربرا سطح باتتری از کنترل و سطح پایینتر خطرات حریم خصوصی را ادراک کنند تمایل
بیشتری به اشتراکگذاری اطالعات در صیحات یدا گدروههدای شدرکتهدا و سدازما هدا خواهندد
داشت .شرکتها و سازما ها نیز تعامالت بیشتر و ارتباطات بهتری بدا مشدتریا دارندد و اطالعدات
مییدتری برای استراتژی های کسب و کار خود به دست مدیآورندد .بده عبدارت دیگدر شدبکههدای
اجتماعی تنها برای رواب دوستی و تعامالت دوستانه مورد استیاده قدرار نمدیگیدرد بلکده همچندین
میتوا از طریق تبلیغات و مدلهای تراکنش مختلف از این پلت فر ها درآمد کسب کرد بنابراین
با تقویت بح اعتماد و به خصوص افزایش تمایل افراد برای گرفتن اطالعات ،میتدوا از فضدای
اعتماد ایجاد شده در شبکههای اجتماعی برای بازاریابی و تبلیغات نیز استیاده کرد.
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Abstract
The appearance of social networks has been one of the most important
events in recent decades. One of the issues raised in these networks, is
how to trust. The purpose of this paper is to examine the impact of
security, trust and privacy about information sharing on mobile social
networks. The study also describes how users' gender moderates the
privacy and security impact on trust. The current research is a
descriptive-survey. In this research, Data from 190 social network
users were gathered through a questionnaire designed in the form of a
Telegram bot and examined using structural equation modeling
techniques. Also, regarding to measure validity, convergent validity
and divergent validity. And in order to fit reliability, Cronbach's alpha
and composite reliability have been used. Analysis of the findings of
the study shows that the security and privacy have a direct impact on
users' trust. The findings also show that perceived security acts as a
mediator between privacy and trust. The results show that trust has a
significant impact on information sharing behavior and the impact of
privacy and security on trust is stronger for men. In addition, the
impact of trust on the desire to give information is more than desire to
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سید امین حسینی سنو  :متولد  ،1345دارای مدرک دکتری شبکههای کامپیوتری از دانشگاه علو
مالزی ( )USMاست .ایشا در حال حاضر استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی
مشهد و رئیس مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه است .شبکه های ارتباطی ،اینترنت اشیا
و امنیت شبکه از جمله عالقه مندی پژوهشی وی است.
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get information. In this study, a considerable effect between desire to
get information and information sharing wasn't observed.
Keywords: mobile social networks, information sharing behavior,
perceived privacy, perceived security, trust
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هماکنو دانشجوی دکتری رشتهمدیریت فناوری اطالعات در دانشگاه فردوسی مشهد است .داده
کاوی ،کال داده ،شبکههای اجتماعی و هوشمندی کسب و کار ازجمله عالقه مندی پژوهشی
وی است.
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