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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 get information. In
this study, a considerable effect between desire to get information and
information sharing wasn’t observed.
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مقاله برای اصالح به مدت  50روز نزد پدیدآوران بوده است.
فصلنامه | علمی پژوهشی

چكيــده :ظهــور شــبکههای اجتماعــی یکــی از مهمتریــن رویدادهــا در دهههــای
اخیــر بــوده اســت .یکــی از مســائل مطــرح در ایــن شــبکهها ،مســئلة اعتمــاد اســت.
هــدف ایــن مقالــه بررســی تأثیــر امنیــت ،اعتمــاد و حریــم خصوصــی در رابطــه
بــا بهاشــتراکگذاری اطالعــات در شــبکههای اجتماعــی موبایــل اســت .ایــن
مطالعــه همچنیــن ،شــرح میدهــد کــه چگونــه جنســیت کاربــران تأثیــر امنیــت
و حریــم خصوصــی بــر اعتمــاد را تعدیــل میکنــد .پژوهــش حاضــر از نــوع
توصیفی-پیمایشــی اســت .در ایــن پژوهــش ،دادههــای  190کاربــر شــبکة اجتماعی
از طریــق پرسشــنامة طراحیشــده در ربــات تلگــرام گــردآوری شــده و بــا اســتفاده
از تکنیــک مدلســازی معــادالت ســاختاری مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.
همچنیــن ،جهــت ســنجش روایــی ،روایــی همگــرا و روایــی واگــرا و بهمنظــور
بــرازش پایایــی ،آلفــای «کرونبــاخ» و پایایــی ترکیبــی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه
اســت .تحلیــل یافتههــای ایــن مطالعــه نشــان میدهــد که امنیــت و حریــم خصوصی
بــر اعتمــاد کاربــران تأثیــر مســتقیم دارد .ایــن یافتههــا همچنیــن نشــان میدهــد کــه
امنیــت ادراکشــده بهعنــوان متغیــر میانجــی بیــن حریــم خصوصــی و اعتمــاد عمــل
میکنــد .نتایــج نشــان میدهــد کــه اعتمــاد بــر رفتــار بهاشــتراکگذاری اطالعــات
تأثیــر قابــل توجهــی دارد و تأثیــر حریــم خصوصــی و امنیــت بــر اعتمــاد بــرای
مــردان قویتــر اســت .بهعــاوه ،تأثیــر اعتمــاد بــر تمایــل بــه دادن اطالعــات بیشــتر
از تمایــل بــه گرفتــن اطالعــات اســت .در ایــن پژوهــش ،تأثیــر قابــل مالحظ ـهای
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بین تمایل به گرفتن اطالعات و اشتراکگذاری اطالعات مشاهده نشد.
كليدواژههــا :شــبکههای اجتماعــی موبایــل ،رفتــار اشــتراکگذاری اطالعــات ،حریــم خصوصــی
ادراکشــده ،امنیــت ادراکشــده ،اعتمــاد
 .1مقدمه

در دهکــدة جهانــی امــروز ،ســرویسهای شــبکة اجتماعــی در زمــرة ســریعترین ابزارهــا بــرای

برقــراری ارتبــاط و بهاشــتراکگذاری اطالعاتــی همچــون تصاویــر ،ویدیوهــا ،ایدههــای شــخصی

و نظــرات هســتند .بنابرایــن ،میتــوان گفــت کــه بهاشــتراکگذاری اطالعــات یــک انگیــزة مهــم

بــرای پیوســتن افــراد بــه ایــن جوامــع مجــازی اســت .یکــی از محبوبتریــن ســرویسهای شــبکة
اجتماعــی ،شــبکههای اجتماعــی موبایــل نظیــر تلگــرام ،اینســتاگرام ،الیــن و غیــره هســتند کــه

بهعنــوان یــک برنامــة کاربــردیبــرای اســتفاده در گوشـیهای هوشــمند طراحــی شــده و جذابیــت

زیــادی در میــان مخاطبــان ایجــاد کردهانــد.

در حالیکــه شــبکههای اجتماعــی فرصتهــای جدیــدی بــرای ارتباطــات و تبــادل انــواع

اطالعــات بهصــورت بالدرنــگ فراهــم میکننــد ،حریــم خصوصــی و امنیــت بهعنــوان مســائل

مهــم در ایــن محیــط ظهــور کــرده اســت ( .)Donath 2007در واقــع ،یکــی از مشــکالتی کــه از

زمــان پیدایــش شــبکههای اجتماعــی ایجــاد شــده ،مدیریــت امنیــت /اعتمــاد اســت (Acquisti and

 .)Gross 2006از ایــن رو ،درک نگــرش افــراد نســبت بــه حریــم خصوصــی ،امنیــت ،اعتمــاد و

بررســی عواملــی کــه آنهــا را بــه اشــتراکگذاری اطالعــات ترغیــب میکنــد ،بهعنــوان یــک
جهــت عمــدة تحقیقاتــی در حــوزة شــبکههای اجتماعــی مطــرح شــده اســت.

تاکنــون تحقیقــات زیــادی در مــورد امنیــت ،حریــم خصوصــی و اعتمــاد در جوامــع آنالیــن

و بهخصــوص در حــوزة تجــارت الکترونیــک و شــبکههای اجتماعــی صــورت گرفتــه اســت،

امــا اکثــر مطالعــات قبلــی بهطــور ضمنــی فــرض کردهانــد کــه اثــر حریــم خصوصــی و امنیــت

بــر اعتمــاد ،بــرای همــة کاربــران یکســان اســت .بــر همیــن اســاس ،مطالعــات در مــورد تأثیــر
ویژگیهــای جمعیتشــناختی کاربــر بــر اعتمــاد در شــبکههای اجتماعــی بســیار انــدک اســت.

بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن بحــث ،ایــن مطالعــه رفتــار بهاشــتراکگذاری کاربــران شــبکههای

اجتماعــی موبایــل را بــا بررســی اثــر اعتمــاد بــر تمایــل بــه بهاشــتراکگذاری و همچنیــن ،بررســی
عوامــل زمینهســاز اعتمــاد و نقــش تعدیلگــر متغیــر جنســیت بررســی میکنــد.
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ســه پرســش اصلــی کــه ایــن پژوهــش بهدنبــال یافتــن پاســخی بــرای آنهاســت ،در زیــر بیــان

شــده اســت:

1 .1عوامل زمینهساز و پیشین اعتماد در شبکههای اجتماعی کداماند؟

2 .2تأثیــر حریــم خصوصــی ،امنیــت و اعتمــاد ادراکشــده بــر تمایــل بهاشــتراکگذاری اطالعــات

(گرفتــن و دادن اطالعــات) و در نهایــت ،بــر رفتــار بهاشــتراکگذاری اطالعــات چگونــه

اســت؟

3 .3آیا جنسیت کاربر بر میزان اعتماد او به شبکههای اجتماعی تأثیر دارد؟
در ادامــه ،ابتــدا مــروری بــر پیشــینة پژوهــش ،مــدل تحقیــق ،و فرضیههــا داشــته و ســپس ،بــا

بیــان روش پژوهــش ،دادههــای تحقیــق ،ابــزار گــردآوری آنهــا و جامعــة آمــاری مطــرح میشــوند.

پــس از آن بــه تجزیــه و تحلیــل دادههــا پرداختــه و در نهایــت ،بــه بیــان نتایــج و پیشــنهادات پرداختــه

میشــود.

 .2پیشینة پژوهش

در ایــن بخــش ابتــدا بــه برخــی از تحقیقــات مرتبــط اشــاره شــده و پــس از آن ضمــن بررســی

مفاهیــم امنیــت ،حریــم خصوصــی ،اعتمــاد و رفتــار بهاشــتراکگذاری اطالعــات در فضــای
مجــازی ،فرضیههــای تحقیــق بیــان میشــوند.
 .1-2پیشینة تجربی

تحقیقــات در زمینــة اعتمــاد و بهاشــتراکگذاری اطالعــات در جوامــع آنالیــن و شــبکههای

اجتماعــی بهطــوری قابــل مالحظــه در دهــة گذشــته افزایــش یافتــه اســت .محقــق بــا بررســی
پژوهشهــای پیشــین ،مقــاالت حــوزة امنیــت ،اعتمــاد و رفتــار بهاشــتراکگذاری اطالعــات را در

ســه دســتة کلــی دســتهبندی نمــوده اســت .برخــی از مطالعــات انجامشــده در ایــن حــوزه ،متغیرهــا

و عوامــل زمینهســاز اعتمــاد و رفتــار بهاشــتراکگذاری اطالعــات را بررســی کردهانــد .برخــی

دیگــر از تحقیقــات از تئــوری عمــل منطقــی 1اســتفاده کــرده و بــر روی نگــرش و قصــد رفتــاری

کاربــران نســبت بــه اســتفاده یــا بهاشــتراکگذاری اطالعــات و یــا آشکارســازی اطالعــات
شــخصی تمرکــز دارنــد و برخــی از تحقیقــات نیــز نقــش ویژگیهــای جمعیتشــناختی کاربــر
1. Theory Of Reasoned Action
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را در نظــر گرفتهانــد .ایــن دســته از تحقیقــات بســیار انگشــت شــمار هســتند .ایــن دســتهبندی و

مطالعــات مربــوط بــه هــر دســته ب ـه همــراه نتایــج آنهــا در جــدول  ،1آورده شــده اســت.
جدول  .1خالصة مطالعات پیشین
دستهبندی

محقق

شرح مختصر پژوهش و نتایج

بررسی متغیرها و
عوامل زمینهساز
اعتماد و رفتار به
اشتراکگذاری
اطالعات

Dwyer, Hiltz, and

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

Almadhoun, Dominic,

در این پژوهش نویسندگان به بررسی تأثیر امنیت ،حریم خصوصی و
اعتماد بر اشتراکگذاری اطالعات و ایجاد روابط جدید پرداختند .نتایج
بررسی آنها نشان داد که حریم خصوصی ادراکشده و اعتماد به سایر
اعضای شبکة اجتماعی بهطور قابل توجهی در ارتباط با اشتراکگذاری
اطالعات است.

)Lin, and Liu (2012

این مطالعه از متغیرهای نگرانیهای حریم خصوصی ،اعتماد و انگیزه
برای شرح فرایندی استفاده میکند که منجر به آشکارکردن اطالعات و
شدت استفاده از سرویسهای شبکة اجتماعی میشود .در این تحقیق نیز
رابطه بین اعتماد و آشکارسازی اطالعات تأیید شد.

)Passerini (2007

)and Woon (2011

Salehan,
Mousavizadeh
Kashipaz and Xu
)(2013

Gupta and Dhami
)(2015

Sukhu, Zhang, and
)Bilgihan (2015
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در این پژوهش موضوع اعتماد و عوامل پیشبینیکننده و پیامدهای
آن در شبکههای اجتماعی بررسی شده است .به این منظور سه دسته
عوامل شامل ویژگیهای وبسایت ،ویژگیهای محیطی و ویژگیهای
شخصی بهعنوان عوامل پیشبینیکنندة اعتماد در نظر گرفته شده است.
یافتهها نشان میدهد که اعتماد یک عامل پیشبینیکنندة مهم برای
اشتراکگذاری اطالعات است.
این پژوهش تأثیر امنیت ،اعتماد و دغدغههای حریم خصوصی بر تمایل
به اشتراکگذاری اطالعات در «فیسبوک» را بررسی کرده است .نتایج
نشان داد که امنیت و حریم خصوصی بر اعتماد تأثیر داشته و تأثیر حریم
خصوصی بر اعتماد قویتر است .بهعالوه ،امنیت و اعتماد ادراکشده
بر اشتراکگذاری اطالعات تأثیرگذار هستند ،اما بین حریم خصوصی و
اشتراکگذاری اطالعات رابطهای وجود ندارد.
در این پژوهش عوامل پیشبینیکنندة قصد مسافران برای مشارکت
در تبادل اطالعات مرتبط با سفر در شبکههای اجتماعی بررسی شد.
یافتهها نشان داد که اعتماد و سرگرمی جزء عوامل مؤثر بر قصد
اشتراکگذاری اطالعات هستند ،در حالی که رابطهای میان سهولت
دسترسی و قصد به اشتراکگذاری اطالعات یافت نشد.
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حقیقی و منتظر
()1394

در این پژوهش ،ضمن ارائة مدلی برای عوامل اثرگذار بر اعتماد کاربران
شبکههای اجتماعی برخط ،به کمک روش الکترة فازی به رتبهبندی
آنها در پنج طبقه پرداخته شده است .نتایج این تحقیق نشان داد که
ویژگیهای وبگاه ،ویژگیهای فناورانه ،ویژگیهای امنیتی ،ویژگیهای
فردی-اجتماعی و ویژگیهای فرهنگی کاربر در صدر عوامل اثرگذار
بر اعتماد کاربران قرار دارند .در این تحقیق ویژگیهای امنیتی شامل
یکپارچگی ،محرمانگی و دسترسپذیری است.

کاظمی ،وحیدی مطلق در این پژوهش ،متغیرهای تأثیرگذار بر اشتراک دانش در جوامع مجازی
به دو گروه دستهبندی شدهاند :گروه اول شامل فاکتورهای مفهومی
و وحیدی مطلق
یعنی هنجارهای تبادل دانش و اعتماد بین فردی است و گروه دوم
()1393
به فاکتورهای فردی اختصاص یافته که عبارتاند از :خودکارآمدی
اشتراک دانش ،مزیت مرتبط درکشده و سازگاری درکشده.
بنابراین ،در این تحقیق نیز اعتماد عامل زمینهساز اشتراک دانش شناخته
شده است.

بررسی نگرش
و قصد رفتاری
کاربران نسبت
به استفاده یا
اشتراکگذاری
اطالعات
(تئوری عمل
منطقی)

کریمی ،سپندارند و
حقشناس
()1391

این پژوهش به بررسی تأثیر ادراک مشتریان از امنیت و اعتماد بر
استفاده از سیستم پرداخت الکترونیکی پرداخته است .نتایج نشان داد
که متغیرهای فرایندهای تراکنش و حفاظت فنی بر امنیت ادراکشده و
متغیرهای فرایندهای تراکنش و بیانیة امنیت بر اعتماد ادراکشده و متغیر
اعتماد ادراکشده بر میزان استفاده و متغیر امنیت ادراکشده بر اعتماد
ادراکشده اثر مثبت و معنادار دارند.

ابزری و همکاران
()1390

نویسندگان در این پژوهش به رتبهبندی عوامل مؤثر بر اعتمادسازی
در محیط اینترنت با استفاده از تکنیک ( )AHPپرداختند .نتایج نشان
داد که عوامل مؤثر بر اعتماد بر اساس میزان اهمیت عبارتاند از.1 :
عوامل مربوط به تکنولوژی شامل حفظ حریم خصوصی ،امنیت و
کیفیت وبسایت .2 .عوامل نهادی  .3کیفیت اطالعات  .4کیفیت مبادلة
الکترونیکی  .5ویژگیهای رفتاری خریداران اینترنتی و  .6قابلیتهای
شرکت.

Shin 2010

این پژوهش تأثیر امنیت ،حریم خصوصی و اعتماد را بر نگرش و
قصد رفتاری استفاده از شبکة اجتماعی مورد بررسی قرار داده است.
یافتهها نشان میدهد که امنیت و حریم خصوصی ادراکشده بهعنوان
متغیرهای زمینهساز و مقدم اعتماد هستند و هر سه متغیر بر روی نگرش
و قصد استفاده از شبکة اجتماعی تأثیر دارند.
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Hajli and Lin 2016

این پژوهش به بررسی تأثیر متغیرهای کنترل اطالعات ادراکشده و
ریسکهای مرتبط با حریم خصوصی بر نگرش و قصد رفتاری و در
نهایت ،بر رفتار به اشتراکگذاری اطالعات و همچنین تأثیر متغیر
جنسیت بر نگرش افراد پرداخته است .نتایج نشان میدهد که تأثیر کنترل
اطالعات ادراکشده و ریسکهای مرتبط با حریم خصوصی بر نگرش
کاربران برای زنان بیشتر از مردان است.

)Liou et al. (2015

نویسندگان در این پژوهش به بررسی عوامل تأثیرگذار بر رفتار
بهاشتراکگذاری اطالعات از طریق دو دستة کلی عوامل شامل
فاکتورهای تعامل اجتماعی و فاکتورهای فردی و تأثیر آنها بر اعتماد
به اعضا و اعتماد به وبسایت و در مرحلة بعد نقش واسطهای تمایل به
دادن /گرفتن اطالعات بین اعتماد و رفتار بهاشتراکگذاری اطالعات
پرداختهاند .نتایج این تحقیق نشان داد که فاکتورهای فردی بهطور
مستقیم بر روی اعتماد به وبسایت و اعضا و همچنین ،اعتماد به اعضا
و اعتماد به وبسایت مستقیماً روی تمایل به دادن و گرفتن اطالعات
تأثیر دارند .بهعالوه ،تمایل به دادن اطالعات مستقیماً روی رفتار
بهاشتراکگذاری تأثیر دارد ،در حالیکه تمایل به گرفتن اطالعات این
رفتار را ایجاد نمیکند.

 Salehan, Kim and Kooاین پژوهش به بررسی ابعاد رفتار بهاشتراکگذاری اطالعات شخصی
)(2016
و عوامل تأثیرگذار بر آن پرداخته است .با استفاده از دیدگاه تئوری
عمل منطقی ،متغیرهای نگرش نسبت به اشتراکگذاری اطالعات،
اعتماد اجتماعی و اعتماد به سرویسهای شبکة اجتماعی در نظر
گرفته شدند .یافتههای آنها نشان داد که اعتماد اجتماعی و اعتماد به
سرویسهای شبکة اجتماعی اثر معناداری بر نگرش کاربران نسبت به
اشتراکگذاری اطالعات دارد و این متغیر نیز بهنوبة خود بر دو بعد رفتار
به اشتراکگذاری اطالعات شخصی تأثیرگذار است.
بررسی نقش
ویژگیهای
جمعیتشناختی
کاربر در زمینة
اعتماد و رفتار
بهاشتراکگذاری
اطالعات

Dhawan, Singh and
)Goel (2014

Riquelme and Román
)(2014
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این پژوهش اثر جنسیت ،سن و شغل کاربر بر نگرش و آگاهی و رفتار
کاربران شبکة اجتماعی را مورد بررسی قرار میدهد .نتایج این بررسی
نشان داد که زنان در شبکههای اجتماعی فعالتر هستند ،مردان بیشتر
اطالعات شخصی خود را به اشتراک میگذارند و تنظیمات حریم
خصوصی کمتری را اعمال میکنند .همچنین ،نوجوانان زیر  20سال
زمان بیشتری را در شبکة اجتماعی میگذرانند.
این مطالعه روابط بین اعتماد آنالین و حریم خصوصی و امنیت را
تحلیل میکند و توضیح میدهد که چگونه ویژگیهای مشتریان
(جنسیت ،سن ،تحصیالت و برونگرایی) تأثیر امنیت و حریم خصوصی
بر اعتماد را تعدیل میکنند .نتایج تحقیق نشان داد که تأثیر حریم
خصوصی و امنیت بر اعتماد در خردهفروشی آنالین برای مردان ،افراد
با سن کمتر ،تحصیالت بیشتر و برونگرایی کمتر ،قویتر است.
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Malik, Hiekkanen and

در این پژوهش نقش دو متغیر سن و جنسیت بر اشتراکگذاری
در «فیسبوک» بررسی شده است .یافتهها نشان میدهد که زنان و
کاربران جوانتر بهطور قابل توجهی دربارة حریم خصوصی و اشتراک
تصاویرشان دغدغه دارند ،کاربران گروههای سنی باالتر در استفاده از
سایت ،بهاشتراکگذاری تصویر و در نظر گرفتن اقدامات حفاظتی کمتر
فعال هستند و علیرغم نگرانیهای حریم خصوصی ،کاربران جوان
«فیسبوک» در مقایسه با کاربران مسنتر سطح اعتماد باالتری به شبکة
اجتماعی دارند.

دامغانیان و
سیاهسرانی کجوری
()1391

نویسندگان در این پژوهش رابطة امنیت ادراکشده و اعتماد به
بانکداری اینترنتی از دیدگاه مشتریان زن شعب بانک صادرات را بررسی
کردهاند .امنیت ادراکشده در پژوهش حاضر با سه بعد آن یعنی اعتبار،
اطمینان و حریم خصوصی شناخته میشود .نتیجه ،تحقیق آنها نشان
داد که امنیت ادراکشده تأثیری مستقیم ،مثبت و معنادار بر اعتماد به
بانکداری اینترنتی دارد.

)Nieminen (2016

همانطــور کــه در جــدول  ،1نشــان داده شــده ،هــر یــک از پژوهشهــای یادشــده بُعــد
خاصــی از موضــوع مــورد بررســی را در نظــر گرفتهانــد و آن را در مطالعــة خــود تشــریح کردهانــد.
مطالعــات اشارهشــده در دو گــروه نخســت تــاش میکننــد عوامــل زمینهســاز اعتمــاد و عوامــل

مؤثــر بــر نگــرش و قصــد رفتــاری نســبت بــه بهاشــتراکگذاری اطالعــات را مــورد بررســی قــرار

ل جنســیت،
دهنــد .در گــروه ســوم ،پژوهشهایــی قــرار دارنــد کــه ویژگیهــای کاربــران از قبی ـ 

ســن ،تحصیــات ،شــغل و غیــره در محیطهــای آنالیــن را بررســی نمودهانــد .امــا توجــه همزمــان

بــه هــر ســه بُعــد در تحقیقــات گذشــته لحــاظ نشــده و در ایــن حــوزه بررســیها بســیار انــدک
اســت .مقالــة موجــود ایــن شــکاف تحقیقاتــی را بررســی کــرده اســت .در زمینــة مطالعــات داخلــی

نیــز بیشــتر تحقیقــات بــر روی عوامــل زمینهســاز اعتمــاد آنالیــن تأکیــد دارنــد و توجــه بــه تأثیــر
اعتمــاد بــر اشــتراک اطالعــات و توجــه بــه ســایر ابعــاد کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .بــر

همیــن اســاس ،ایــن مطالعــه اعتمــاد را بهعنــوان مفهــوم اصلــی مطــرح میکنــد؛ یعنــی بهعنــوان

متغیــری پــس از امنیــت و حریــم خصوصــی ادراکشــده و بهعنــوان متغیــر پیشــین بــرای تمایــل بــه

گرفتــن و دادن اطالعــات و رفتــار بــه بهاشــتراکگذاری اطالعــات.
 .2-2توسعة فرضیههای تحقیق

بــرای بررســی ســؤالهای پژوهــش ،در ایــن قســمت بــه بیــان فرضیههــای تحقیــق و مــدل

مفهومــی پرداختــه شــده اســت.
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 .1-2-2امنیت

از زمــان ظهــور اینترنــت ،حریــم خصوصــی و امنیــت بهعنــوان عناصــر اساســی شــناخته شــدند

کــه کســبوکارهای آنالیــن بایــد بهمنظــور ایجــاد اعتمــاد در مشــتریان آنهــا را مــورد توجــه

قــرار دهنــد و اغلــب بــه آنهــا بهعنــوان عوامــل مقــدم بــر اعتمــاد اشــاره شــده اســت (Bart and et

 .)al. 2005; Urban, Amyx and Lorenzon 2009عــاوه بــر ایــن ،بــا ظهــور شــبکههای اجتماعــی

بحــث اعتمــاد ،امنیــت و حریــم خصوصــی در ایــن حــوزه نیــز بــهشــدت مــورد توجــه قــرار گرفتــه
است (Shin 2010; Gupta and Dhami 2015; Liou et al. 2015; Malik, Hiekkanen and Nieminen

.)2016

در شــبکههای اجتماعــی ،امنیــت بــه ادراک کاربــر در مــورد امنیــت اشــاره دارد ،کــه بــه

معنــای امنیــت ادراکشــده اســت و بــه ایــن صــورت تعریــف میشــود« :حــدی کــه کاربــر معتقــد
اســت اســتفاده از یــک شــبکة اجتماعــی ،بــدون ریســک اســت» ( .)Shin 2010امنیــت در فضــای

تعاملــی شــبکههای اجتماعــی تنهــا بــه شــاخصها و اقدامــات امنیتــی فنــی مربــوط نمیشــود
(« .)Carlos Roca, José García and Vega. 2009شــین و کیــم» معتقدنــد کــه احســاس امنیــت تــا

حــد زیــادی توســط احســاس کنتــرل کاربــران در یــک شــبکة اجتماعــی تعییــن میشــود (Shin

 .)and Kim 2008ایــن مطالعــه تأثیــر امنیــت ادراکشــده توســط کاربــران بــر اعتمــاد در شــبکههای

اجتماعــی را بــا یــک دیــد وســیعتر بررســی میکنــد کــه نهتنهــا شــامل جنبههــای فنــی از قبیــل

قابلیــت اعتمــاد و تأییــد اعتبــار میشــود ( ،)Flavián and Guinalíu 2006بلکــه همچنیــن ،شــامل
احســاس کلــی کاربــر از امنیــت و خــوب بــودن یــک شــبکة اجتماعــی اســت.
 .2-2-2حریم خصوصی

بــر اســاس مطالعــات قبلــی ،حریــم خصوصــی در زمینــة شــبکههای اجتماعــی میتوانــد

بهعنــوان «کنتــرل بــر جریــان اطالعــات شــخصی ،شــامل انتقــال و تبــادل اطالعــات» تعریــف شــود
( .)Boyd 2002; 2008حفاظــت از حریــم خصوصــی کاربــر ،یکــی از اهــداف اصلــی بــرای یــک

شــبکة اجتماعــی اســت ( .)Dwyer, Hiltz and Passerini 2007کاربــران شــبکههای اجتماعــی بــه
میزانــی کــه احســاس کننــد شــبکهای از حریــم خصوصــی آنهــا محافظــت میکنــد ،روی احســاس
امنیــت و اعتمــاد آنهــا بــه آن شــبکة اجتماعــی ،تأثیرگــذار اســت.

 .3-2-2حریم خصوصی و امنیت

در برخــی مطالعــات ،حریــم خصوصــی و امنیــت بهعنــوان دو ســازة جداگانــه در نظــر گرفتــه
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نشــدهاند ( ،)Jin and Park 2006; Martín and Camarero 2008; Chen and Dibb 2010امــا بیــن

حریــم خصوصــی و امنیــت برخــی تفاوتهــای مهــم وجــود دارد کــه بایــد بــر اســاس آنهــا ایــن
دو را بهعنــوان متغیرهــای جداگانــه در نظــر گرفــت .بهعــاوه ،در برخــی مطالعــات شــواهد قــوی

وجــود دارد کــه ایــن دو متغیــر بــر یکدیگــر نیــز تأثیرگــذار هســتند (Belanger, Hiller and Smith

 .)2002; Schlosser, White and Lloyd 2006; Hu et al. 2010; Riquelme and Román 2014بهعنوان

مثــال ،دغدغــة بیشــتر بــرای حریــم خصوصــی بهطــور مســتقیم نســبت بــه امنیــت شــبکة اجتماعــی
نگــرش منفــی ایجــاد میکنــد و کاربرانــی کــه در مــورد امنیــت آنالیــن آگاهــی ندارنــد ،در مــورد
افشــای اطالعــات شــخصی در طــول اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی نگــران هســتند.

 .4-2-2تمایل به گرفتن و دادن اطالعات

در محیطهــای آنالیــن دو نــوع رفتــار در مــورد بهاشــتراکگذاری وجــود دارد :گرفتــن

اطالعــات و دادن اطالعــات .گرفتــن اطالعــات شــامل فراینــد جویــا شــدن ،جسـتوجو یــا پرســش
در مــورد اعضــای جامعــه یــا جس ـتوجو درون محتــوای اطالعاتــی بــهاشــتراک گذاشتهشــده در

جامعــه بــرای بهدســت آوردن موضــوع مــورد عالقــه یــا حتــی فراینــد یادگیــری در مــورد مســائل
اســت .دادن اطالعــات شــامل پاســخگویی بــه ســؤاالت دیگــر اعضــا یــا اظهــار نظــر داوطلبانــه
اســت .بنابرایــن ،از دیــدگاه بهاشــتراکگذاری اطالعــات ،قصــد دادن یــا گرفتــن اطالعــات بــه

یــک انــدازه حیاتــی اســت (.)Kang and Shin 2008

گرفتــن اطالعــات در شــبکههای اجتماعــی موبایــل میتوانــد شــامل دریافــت نظــرات

دیگــران ،مشــاهدة پروفایــل و اطالعــات ســایر کاربــران ،جسـتوجو بــرای مطلبــی خــاص در یــک
گــروه یــا کانــال خــاص و دادن اطالعــات بهصــورت اظهــار نظــر بــرای مطالــب و پُســتهای

دیگــران ،ارائــة اطالعــات شــخصی از طریــق پروفایــل و مشــارکت در بحثهــای گروهــی و غیــره

باشــد.

 .5-2-2رفتار بهاشتراکگذاری اطالعات

وبســایتهای شــبکة اجتماعــی امــکان اشــتراک انــواع مختلــف اطالعــات از قبیــل ایدههــا،

تصاویــر و فیلمهــا را تنهــا بــا چنــد کلیــک بــه کاربــران خــود میدهنــد (Salehan, Mousavizadeh

 .)Kashipaz and Xu 2013در شــبکههای اجتماعــی کاربــران میتواننــد دانــش شــخصی را بــا

اســتفاده از خدمــات مختلــف انتقــال داده ،پروفایلهــای شــخصی ،نظــرات ،پیامهــای خصوصــی،
بالگهــا ،فیلمهــای چندرســانهای و پیامهــا را بــه اشــتراک بگذارنــد ( .)Liou et al. 2015نتیجــه

253

پاییز  | 1397دورة  | 34شمارة 1

اینکــه دسترســی بــه اطالعــات و بهاشــتراکگذاری آن ،انگیزههــای مهمــی بــرای بــرای پیوســتن

افــراد بــه شــبکههای اجتماعــی هســتند.
 .6-2-2اعتماد

اعتمــاد ،بهعنــوان تمایــل یــک فــرد یــا گــروه بــه بیحفــاظ گذاشــتن (یــا افشــا کــردن)

خــود در برابــر عملیــات گــروه یــا فــرد دیگــر تعریــف میشــود؛ بــا ایــن انتظــار کــه گــروه دیگــر
علیرغــم توانایــی نظــارت یــا کنتــرل بــر گــروه اعتمادکننــده ،اقدامــات خاصــی در ایــن زمینــه

انجــام نخواهــد داد (.)Dwyer 2007

اعتمــاد ،عــدم قطعیــت موجــود در یــک محیــط مجــازی را کاهــش میدهــد کــه ایــن

منجــر بــه شــکلگیری روابــط بیــن فــردی شــده و خلــق ،تبــادل ،جســتوجو ،جمــعآوری و
بهاشــتراکگذاری اطالعــات را تســهیل میکنــد (.)Wu and Sukoco 2010; Chai and Kim 2010

بــر همیــن اســاس ،تمایــل اعضــای یــک جامعــه بــرای بهدســت آوردن اطالعــات ،بــر اعتمــاد

بــه وبســایت و دیگــر اعضــا مبتنــی اســت ( .)Ridings, Gefen and Arinze 2002در مقایســه بــا

بهدســت آوردن و جســتوجوی اطالعــات ،ارائــة اطالعــات مســتلزم آشکارســازی و افشــا در

مــورد خــود فــرد اســت .بنابرایــن ،اعضــای جامعــه رفتــار آشکارســازی نخواهنــد داشــت مگــر

اینکــه بــه جامعــه اعتمــاد داشــته باشــند (Schoorman, Mayer and Davis 2007; Wu and Sukoco

 .)2010بنابرایــن ،در یــک محیــط مبتنــی بــر اعتمــاد ،وجــود اعتمــاد بیــن افــراد نهتنهــا قصــد و

تمایــل بهاشــتراکگذاری اطالعــات را افزایــش میدهــد ،بلکــه ،احســاس وظیفــه در قبــال درگیــر

شــدن یــا شــرکت در رفتــار بهاشــتراکگذاری را نیــز توســعه میدهــد (.)Zhang et al. 2010
 .7-2-2تمایل به دادن و گرفتن اطالعات و رفتار بهاشتراکگذاری اطالعات

تئــوری عمــل منطقــی نشــان میدهــد کــه عملکــرد فــرد در یــک رفتــار خــاص ،بــا قصــد

رفتــاری بــرای انجــام آن رفتــار تعییــن میشــود و قصــد رفتــاری بهطــور مشــترک توســط نگــرش
فــرد و هنجارهــای ذهنــی مشــخص میشــود ( .)Ajzen and Fishbein 1980بهتریــن پیشبینیکننــدة

رفتــار ،قصــد رفتــاری اســت کــه نمایــش ذهنــی آمادگــی فــرد بــرای انجــام یــک رفتــار معیــن اســت
و بهعنــوان یــک مقدمــة بیواســطة رفتــار در نظــر گرفتــه میشــود .ایــن تئــوری بــرای تبییــن

مقاصــد و رفتــار کاربــران ،بهطــوری گســترده در تحقیقــات سیســتم اطالعاتــی ،ماننــد Mykytyn,

) and Harrison (1993); Liker and Sindi (1997); Wu (2003); Bock et al. (2005اســتفاده و تأییــد
اعتبــار شــده اســت .اخیــرا ً نیــز ایــن تئــوری بهطــوری موفقیتآمیــز بــرای تعییــن پیششــرط قصــد
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رفتــاری اســتفاده از شــبکة اجتماعــی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت ( .)2011 Chang and Zhuدر
زمینــة شــبکة اجتماعــی ،افــراد اگــر قصــد رفتــاری بیشــتری از دیگــران بــرای بهاشــتراکگذاری

اطالعــات در شــبکة اجتماعــی داشــته باشــند ،احتمــال بیشــتری هســت کــه اطالعــات را بــه اشــتراک
بگذارنــد .در نتیجــه ،چارچــوب تحقیــق در ایــن مطالعــه ،ارتبــاط بیــن قصــد رفتــاری و رفتــار واقعــی
را از طریــق گســترش و اعتبارســنجی رابطــة بیــن تمایــل بــه گرفتــن و دادن اطالعــات بــا رفتــار

بهاشــتراکگذاری اطالعــات بررســی میکنــد.
 .8-2-2جنسیت

مطابــق بــا دیگــر شــکلهای ارتباطــات بــا واســطة کامپیوتــر ،تفاوتهــای جنســیتی در زمــان

اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی نیــز بــه میــان میآیــد (.)Malik, Hiekkanen and Nieminen 2016

برخــی مطالعــات نشــان میدهــد کــه زنــان در مــورد حریــم خصوصــی آنالیــن و مســائل امنیتــی

بیشــتر از مــردان نگــران هســتند و دغدغــه دارنــد (Gauzente 2004; San Martín and Jiménez

 .)2011بــر ایــن اســاس ،در نــگاه اول بــه نظــر میرســد کــه زنــان ممکــن اســت بیــش از مــردان

بــر ادراکات امنیــت و حریــم خصوصــی تأکیــد کننــد .بــا ایــن حــال ،همچنــان برخــی یافتههــای

متناقــض در مطالعــات پیشــین مشــاهده میشــود .بــرای مثــال ،برخــی مطالعــات تفاوتهــای
جنســیتی قابــل توجهــی در مــورد نگرانیهــای امنیــت و حریــم خصوصــی آنالیــن پیــدا نکردهانــد
( .)Kolsaker Payne 2002; Lightner 2003; Cyr and Bonanni 2005عــاوه بــر ایــن ،تحقیقات قبلی

نشــان میدهــد کــه برخــی از رفتارهــای آنالیــن مرتبــط بــا زنــان ،در تناقــض بــا نگرانیهــای حریــم

خصوصــی ذکرشــده در مــورد آنهاســت .بــرای مثــال ،نتایــج تحقیــق «اســترن» نشــان میدهــد
کــه زنــان احتمــاالً بیشــتر اطالعــات شــخصی خــود را در اینترنــت افشــا میکننــد (.)Stern 2004

همچنیــن ،نتایــج تحقیــق دیگــری حاکــی از ایــن اســت کــه تأثیــر حریــم خصوصــی و امنیــت بــر

اعتمــاد در خردهفروشــی آنالیــن بــرای مــردان قویتــر اســت (.)Riquelme and Román 2014

بهعــاوه ،اغلــب تحقیقــات ذکرشــده بــه بررســی تأثیــر جنســیت بــر نگرانیهــای حریــم

خصوصــی و امنیــت در محیطهــای آنالیــن و در زمینــة تجــارت الکترونیکــی پرداختهانــد و در
زمینــة شــبکة اجتماعــی بجــز مــوارد اندکــی کــه قبـ ً
ا اشــاره شــد و آن هــم در مــورد میــزان نگرانــی
و دغدغــة حریــم خصوصــی اســت ،ایــن متغیــر و نقــش تعدیلکننــدة آن بــر اعتمــاد در زمینــة

شــبکة اجتماعــی مــورد بررســی دقیــق قــرار نگرفتــه اســت.

بــر اســاس مطالــب مطرحشــده در قســمتهای قبلــی میتوانیــم فرضیههــای زیــر را مطــرح

کنیــم:
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فرضیــة  :1امنیــت ادراکشــده تأثیــر مثبتــی بــر اعتمــاد کاربــران در شــبکههای اجتماعــی موبایــل
دارد.

فرضیــة  :2حریــم خصوصــی ادراکشــده تأثیــر مثبتــی بــر اعتمــاد کاربــران در شــبکههای اجتماعــی
موبایل دارد.

فرضیــة  :3حریــم خصوصــی ادراکشــده تأثیــر مثبتــی بــر امنیــت ادراکشــدة کاربــران در
شــبکههای اجتماعــی موبایــل دارد.

فرضیــة  :4اعتمــاد تأثیــر مثبتــی بــر تمایــل بــه گرفتــن اطالعــات در شــبکههای اجتماعــی موبایــل
دارد.

فرضیة  :5اعتماد تأثیر مثبتی بر تمایل به دادن اطالعات در شبکههای اجتماعی موبایل دارد.
فرضیــة  :6اعتمــاد تأثیــر مثبتــی بــر رفتــار بهاشــتراکگذاری اطالعــات در شــبکههای اجتماعــی
موبایــل دارد.

فرضیــة  :7تمایــل بــه گرفتــن اطالعــات تأثیــر مثبتــی بــر رفتــار بهاشــتراکگذاری اطالعــات در
شــبکههای اجتماعــی موبایــل دارد.

فرضیــة  :8تمایــل بــه دادن اطالعــات تأثیــر مثبتــی بــر رفتــار بهاشــتراکگذاری اطالعــات در
شــبکههای اجتماعــی موبایــل دارد.

فرضیــة  :9تأثیــر مثبــت امنیــت ادراکشــده بــر اعتمــاد در شــبکههای اجتماعــی موبایــل بــرای
مــردان قویتــر از زنــان اســت.

فرضیــة  :10تأثیــر مثبــت حریــم خصوصــی ادراکشــده بــر اعتمــاد در شــبکههای اجتماعــی موبایــل
بــرای مــردان قویتــر از زنــان اســت.

مدل مفهومی تحقیق در شکل  ،1نشان داده شده است.
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ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺷﻜﻞ  ،1ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﻌﺪﻳﻞﻛﻨﻨﺪة ﺟﻨﺴﻴﺖ

H9
ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ دادن

H8

H4

اﻃﻼﻋﺎت
رﻓﺘﺎر ﺑﻪاﺷﺘﺮاكﮔﺬاري

H6

اﻃﻼﻋﺎت

H1

اﻣﻨﻴﺖ

اﻋﺘﻤﺎد

ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ

H5

اﻃﻼﻋﺎت

H7

H10

H3
H2

ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ

تحقیقﺗﺤﻘﻴﻖ
مفهومیﻣﻔﻬﻮﻣﻲ
ﺷﻜﻞ .1ﻣﺪل
شکل .1مدل

 .3روش ﭘﮋوﻫﺶ

 .3روش پژوهش ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﺣﻴﺚ ﻫﺪف ،ﻛﺎرﺑﺮدي و از ﻧﻈﺮ ﺷﻴﻮة ﮔﺮدآوري دادهﻫـﺎ از ﻧـﻮع ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ-
نــوعو
ﺳـﻬﻮﻟﺖ
ﻣﻨﻈـﻮر
شــیوةﺷـﺪه اﺳـﺖ.
نظــراﺳـﺘﻔﺎده
ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ
هــدف ،اﻃﻼﻋﺎت از
حیــثﮔﺮدآوري
اﺳﺖ .ﺟﻬﺖ
پژوهــشﻴﻤﺎﻳﺸﻲ
ﭘ
هــا از
گــردآوریﺑـﻪداده
کاربــردی و از
حاضــر از
اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﻤﻊآوري و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن ،ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﺔ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺑـﻪﺻـﻮرت ﻳـﻚ

توصیفی-پیمایشــی اســت .جهــت گــردآوری اطالعــات از پرسشــنامه اســتفاده شــده اســت.

رﺑﺎت در ﺗﻠﮕﺮام ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ.
ﺟﺎﻣﻌﺔ آﻣﺎري در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﻛﺎرﺑﺮان ﺷﺒﻜﺔ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺗﻠﮕـﺮام در »داﻧﺸـﮕﺎه ﻓﺮدوﺳـﻲ ﻣﺸـﻬﺪ«
طراحــی
تلگــرام
ربــات در
اﺳﺎﺗﻴﺪ،یــک
صــورت
گردیــد.ﺠﺎ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳـﻲ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .از آﻧ
ﻛﺎرﻣﻨﺪان(
ﻛﺎرﻛﻨﺎن و
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن،
مــورد نظــر به)ﺷﺎﻣﻞ

بهمنظــور ســهولت و افزایــش ســرعت جمــعآوری و افزایــش تعــداد پاســخدهندگان ،پرسشــنامة

فردوســی
«دانشدرـ »ـگاه
تلگــرام در
اجتماعــی
درـران
کاربـ
مطالعــه،
اﺷﺘﺮاكــن
ـاری در ای
جامعــة آمـ
ﻃﺮاﺣﻲ
ﺗﻠﮕﺮام«
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻴﺰ
ﻫﺴﺘﻴﻢ و
ـبکةاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺷﺒﻜﻪشـﻫﺎي
اﻃﻼﻋﺎت
ﮔﺬاري
رﻓﺘﺎر ﺑﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ »
دﻫﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ
ﭘﺎﺳﺦ
ـاتید،اﻓﺮاد
اﺳﺖ،
ﺗﺠﺮﺑﺔمطالعــه
دارايایــن
داﺷﺘﻪکوــه در
ﻋﻀﻮﻳﺖآنجــا
ﺗﻠﮕﺮامـ«ـتند .از
ـدان) هس
ﺷﺒﻜوﺔ کارمنـ
درــان
کارکن
ـجویان،
دانشـ
ﺷﺪهاسـ
مشــهد» (شــامل
در اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﻟﺤﺎظ ﺳﻦ ،ﺗﺤﺼﻴﻼت و ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺧﺎﺻﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ،
در حــال بررســی رفتــار بهاشــتراکگذاری اطالعــات در شــبکههای اجتماعــی هســتیم و پرسشــنامه
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي در دﺳﺘﺮس اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﺳـﺖ .ﻗﺒـﻞ از ارﺳـﺎل و دادن ﻟﻴﻨـﻚ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺑـﻪ
نیــز در «تلگــرام» طراحــی شــده اســت ،افــراد پاســخدهنده بایــد در شــبکة اجتماعــی «تلگــرام»

اﻓﺮاد ﻧﻴﺰ ،اﺑﺘﺪا ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻓﺮد در »ﺗﻠﮕﺮام« ﭘﺮﺳﻴﺪه ﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﻀﻮﻳﺖ و ﻣﻨﺎﺳـﺐﺑـﻮدن از
تحصیــات و
ســن،
لحــاظ
باشــند و از
ﭘﺎﺳﺦدر
فعالیــت
تجربــة
دارای
داشــته و
ﺗـﺎ
ﺮاﺣـﻲ ﺷـﺪه ﻛـﻪ
ﻧﺤـﻮي ﻃ
رﺑـﺎت ﺑـﻪ
شــبکهاﻳـﻦﻛـﻪ
ایــنﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
دﻫﺪ .ﺑﺎ
ﺳﺆاﻻت
ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ
عضویــت ﻓﺮد
وﺟـﻮداسـ
ﻣﻔﻘـﻮديــترس
ـای در دس
ﻫـﻴﭻههـ
ﮔـﺮدد ،نمون
پژوهشﻲــگر از
اﻃﻼﻋـﺎتـن،
ـدارد .بنابرایـ
وجــود نـ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲخاصـ
جنســیت محدودیــت
ـتفادهو
ﻧـﺪارد
دادة
ﺛﺒـﺖ ﻧﻤـ
ﺳـﺆاﻻت،
ـیﻫﻤﺔ
ﻛﺎﻣﻞ
45
اﻳـﻦ
ﮔﺮدﻳـﺪ .از
آور
ﻛﺎﻣﻞافـﺛﺒﺖ
پرسشﺑﻪـﻃﻮر
ـکﻧﻬﺎﻳﻲ،
ﻧﻤﻮﻧﺔ
ﺗﻌـﺪاد ،در
ـت فــرد
عضویـ
ـدايســابقة
ﺟﻤﻊابتـ
ـراد ونیــز،
ـنامه بــه
ﻋﻨﻮان لینـ
ﻧﻔﺮ وﺑﻪ دادن
190ــال
اﻃﻼﻋﺎت ارس
کــرده اســت .قبــل از
درﺻﺪ از ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن زن و  55درﺻﺪ ﻣﺮد ﺑﻮدﻧﺪ .وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن در
«تلگــرام» پرســیده شــد و در صــورت عضویــت و مناسـببودن از فــرد خواســته شــد تــا بــه ســؤاالت
ﺟﺪول  ،2آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.

پاســخ دهــد .بــا توجــه بــه اینکــه ربــات بهنحــوی طراحــی شــده کــه تــا پاســخگویی کامــل همــة
ﺟﺪول  .2وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن

ســؤاالت ،اطالعــات ثبــت نمیگــردد ،هیــچ دادة مفقــودی وجــود نــدارد و اطالعــات  190نفــر
ﻣﺘﻐﻴﺮ

آﻳﺘﻢ

ﺗﻌﺪاد

درﺻﺪ

 45درصــد از
جم ـعآوری گردیــد.
103از ایــن تعــداد55 ،
بهعنــوان نمونــة نهایــی ،بهطــور کامــل ثبــت و ﻣﺮد

ﺟﻨﺴﻴﺖ
87شــناختی پاســخ45دهندگان در
ویژگیهــای جمعیت
پاســخدهندگان زن و  55درصــد مــرد بودنــد .زن

جــدول  ،2آورده شــده اســت.
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جدول  .2ویژگیهای جمعیتشناختی پاسخدهندگان
متغیر

آیتم

تعداد

درصد

جنسیت

مرد

103

55

زن

87

45

 18-25سال

42

22

 26-30سال

56

29

 31-35سال

51

27

 36-40سال

20

11

باالتر 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

سن

میزان تحصیالت

تعداد کل
 .1-3ابزار گردآوری دادهها

پرسشــنامة ایــن پژوهــش ،بــا در نظــر گرفتــن مؤلفههــای بهکاررفتــه در پژوهشهــا و

پرسشــنامههای مــورد اســتفاده در ایــن زمینــه طراحــی شــدهاســت .بــرای طراحــی ســؤاالت مربــوط

بــه امنیــت ،حریــم خصوصــی و اعتمــاد از پژوهــش ) Shin (2010و ) ،Liou et al. (2015و در مــورد

ســؤاالت مربــوط بــه اشــتراکگذاری اطالعــات از پژوهشهــای )Salehan, ،Hajli and Lin (2016

) Mousavizadeh Kashipaz and Xu (2013و ) Liou et al. (2015و بــرای ســؤاالت مربــوط بــه

تمایــل بــه گرفتــن و دادن اطالعــات از مطالعــة ) Liou et al. (2015اســتفاده شــده و در برخــی مــوارد
بــرای ایجــاد تناســب بــا زمینــة مــورد مطالعــه ،تغییــرات جزیــی اعمــال شــده اســت .در بخــش اول

پرسشــنامه ســؤاالت جمعیتشــناختی مطــرح شــده اســت .در بخــش دوم 24 ،ســؤال جهــت ســنجش
متغیرهــای تحقیــق ارائــه شــده اســت .پــس از ترجمــة ســؤاالت و بومیســازی ،بــرای تعییــن روایــی
محتوایــی پرسشــنامه ،ســؤاالت توســط برخــی اســاتید و صاحبنظــران در زمینــة امنیــت اطالعــات

کنتــرل شــد .همچنیــن ،جهــت ســنجش روایــی از روایــی همگــرا و واگــرا توســط نرمافــزار بهــره
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تأثیر حریم خصوصی ،امنیت و اعتماد ادراکشده بر رفتار بهاشتراکگذاری اطالعات در  | ...حسینی سنو و مظاهری

گرفتــه شــد .بهمنظــور بــرازش پایایــی ،آلفــای «کرونبــاخ» و پایایــی ترکیبــی مــورد اســتفاده قــرار

گرفــت و ضریــب آلفــای «کرونبــاخ» بــرای تمــام ســازههای پژوهــش بیشــتر از  ./7اســت (جــدول
ا موافــق تــا کامـ ً
 .)4درایــن تحقیــق ،از مقیــاس  5نقطـهای «لیکــرت» ،در طیفــی بیــن کامـ ً
ا مخالــف
اســتفاده شــدهاســت.

 .4تجزیه و تحلیل یافتهها

در تحقیقاتــی کــه هــدف ،آزمــون مــدل خاصــی از رابطــه بیــن متغیرهاســت ،میتــوان از

تحلیــل مــدل معــادالت ســاختاری اســتفاده نمــود .در ایــن مطالعــه جهــت بــرازش مــدل مفهومــی

ه کمــک نرمافــزار Smart PLS
تحقیــق و آزمــون فرضیههــا از روش حداقــل مربعــات جزئــی 1بــ 

اســتفاده شــده اســت .همچنیــن ،بهمنظــور بررســی نقــش تعدیلگــر متغیــر جنســیت بــر رابطــه بیــن

امنیــت و حریــم خصوصــی ادراکشــده و اعتمــاد از روش تحلیــل گروهــی اســتفاده شــده اســت.

روش  PLSبــرای ارزیابــی مدلهــای معــادالت ســاختاری ،ســه قســمت را تحــت پوشــش قــرار

میدهــد .1 :بخـــش مربــوط بــه مــدل اندازهگیــری (مــدل بیرونــی) .2 ،بخــش ســاختاری (مــدل

درونــی) و  .3بخــش مــدل کلــی (مــدل اندازهگیــری و ســاختاری (داوری و رضــازاده .)88 ،1392
 .1-4ارزیابی مدل اندازهگیری (مدل بیرونی)

مــدل بیرونــی در روش  PLSبــا مــدل اندازهگیــری در معــادالت ســاختاری مطابقــت میکنــد.

بــرای بررســی بــرازش مــدل اندازهگیــری  PLSاز پایایــی شــاخص ،روایــی همگــرا و روایــی واگــرا
اســتفاده میشــود.

 .1-1-4پایایی شاخص

در  ،PLSپایایــی شــاخص خــود توســط ســه معیــار مــورد ســنجش قــرار میگیــرد )1 :آلفــای

«کرونبــاخ» )2 ،پایایــی ترکیبــی ،و  )3ضرایــب بارهــای عاملــی .ایــن شــاخصها در جــدول  3و 4
ارائــه شــدهاند .در پژوهــش حاضــر ،بجــز ســؤاالت  18و  ،24تمامــی ســؤاالت دارای بــار عاملــی

بـــیش از  0/5بودنــد .بنابرایــن ،ایــن دو ســؤال از لیســت ســؤاالت حــذف شــدند و بدیهــی اســت
کــه ســؤاالت حذفشــده در ادامــة رونــد تجزیــه و تحلیــل ب ـهکار نرفتهانــد .مطابــق جــدول ،ســایر

شــاخصها بــرای تمامــی متغیرهــا در ســطح مناســب قــرار دارنــد.

)1. partial least squares (PLS
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 .2-1-4روایی همگرا

روایــی همگــرا دومیــن معیــاری اســت کــه بــرای بــرازش مدلهــای اندازهگیــری در روش
 PLSبـهکار بــرده میشــود و میــزان همبســتگی یــک ســازه بــا شــاخصهای خــود را نشــان میدهــد.
هرچــه ایــن همبســتگی بیشــتر باشــد ،بــرازش نیــز بیشــتر اســت« .فورنــل و الرکــر» معیــار میانگیــن
واریانــس استخراجشــده ( )AVEرا بــرای ســنجش روایــی همگــرا معرفــی کردهانــد (Fornell and
 .)Larcker 1981مقادیــر مرتبــط بــا ایــن شــاخص نیــز در جــدول  ،4آورده شــده اســت .همانطــور
کــه مشــاهده میشــود ،ایــن شــاخص نیــز بــرای تمامــی متغیرهــا در ســطح مناســب قــرار دارد.
جدول  .3ضرایب بار عاملی

1

متغیر

شاخص

بار عاملی

متغیر

شاخص

بار عاملی

امنیت ادراکشده

PS11

0/90

تمایل به گرفتن اطالعات

Get12

0/88

PS2
PS3

حریم خصوصی ادراکشده

اعتماد

0/85
0/83

PS4

0/68

PP14

0/77

PP2

0/72

PP3

0/85

0/77

Get2

0/84

Get3

تمایل به دادن اطالعات

3

Give1

0/90

Give2

0/93

IS15

0/78

IS3

0/69

PP4

0/89

IS4

0/79

TR16

0/79

IS5

0/61

TR2

0/89

IS6

0/76

TR3

0/90

IS7

0/65

رفتار بهاشتراکگذاری
اطالعات

جدول  .4نتایج سه معیار آلفای کرونباخ ،ضریب پایایی ترکیبی و روایی همگرا
میانگین واریانس
ضریب آلفای کرونباخ ضریب پایایی
ترکیبی ( )CR>0.7استخراجی ()AVE>0.5
()Alpha>0.7

متغیرهای مکنون
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حریم خصوصی ادراکشده

0/83

0/88

0/65

امنیت ادراکشده

0/83

0/89

0/67

3. desire to give information

2. desire to get information

1. perceived security

6. trust

5. information sharing behavior

4. perceived privacy

تأثیر حریم خصوصی ،امنیت و اعتماد ادراکشده بر رفتار بهاشتراکگذاری اطالعات در  | ...حسینی سنو و مظاهری

میانگین واریانس
ضریب آلفای کرونباخ ضریب پایایی
ترکیبی ( )CR>0.7استخراجی ()AVE>0.5
()Alpha>0.7

متغیرهای مکنون

اعتماد

0/82

0/89

0/73

تمایل به گرفتن اطالعات

0/78

0/87

0/69

تمایل به دادن اطالعات

0/81

0/91

0/84

رفتار به اشتراکگذاری اطالعات

0/81

0/86

0/51

 .3-1-4روایی واگرا

معیــار مهمــی کــه بــا روایــی واگــرا مشــخص میگــردد ،میــزان رابطــة ســازه بــا شــاخصهایش

در مقایســة رابطــة آن ســازه بــا ســایر سازههاســت؛ بهطــوری کــه روایــی واگــرای قابــل قبــول یــک

مــدل حاکــی از آن اســت کــه یــک ســازه در مــدل تعامــل بیشــتری بــا شــاخصهای خــود دارد تــا

بــا ســازههای دیگــر (داوری و رضــازاده  .)81 ،1392روایــی واگــرا وقتــی در ســطح قابــل قبــول
اســت کــه میــزان  AVEبــرای هــر ســازه بیشــتر از واریانــس اشــتراکی بیــن آن ســازه و ســازههای

دیگــر در مــدل باشــد ( .)Fornell and Larcker 1981نتایــج بررســی روایــی واگــرا در جــدول ،5
نشــان داده شــده اســت.

جدول  .5روایی واگرا
تمایل به
گرفتن
اطالعات

حریم
تمایل به دادن
خصوصی
اطالعات
ادراکشده

امنیت
ادراکشده

رفتار به
اشتراکگذاری اعتماد
اطالعات

تمایل به گرفتن اطالعات 0/83
تمایل به دادن اطالعات

0/41

0/92

حریم خصوصی
ادراکشده

0/37

0/40

0/81

امنیت ادراکشده

0/68

0/66

0/47

0/82

رفتار بهاشتراکگذاری
اطالعات

0/47

0/70

0/44

0/70

0/71

اعتماد

0/55

0/62

0/62

0/78

0/69

0/86

مطابــق جــدول  ،5مقــدار جــذر میانگیــن واریانــس اســتخراجی متغیرهــای مکنــون در پژوهــش

از مقــدار همبســتگی میــان آنهــا بیشــتر اســت و میتــوان اظهــار داشــت کــه روایــی واگــرای مــدل

در حــد مناســبی اســت.
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 .2-4برازش مدل ساختاری (مدل درونی)

پــس از بررســی بــرازش مدلهــای اندازهگیــری نوبــت بــه بــرازش مــدل ســاختاری پژوهــش

میرســد .بخــش مــدل ســاختاری بــر خــاف مدلهــای اندازهگیــری ،بــه ســؤاالت (متغیرهــای

آشــکار) مربــوط نیســت و تنهــا متغیرهــای پنهــان همــراه بــا روابــط میــان آنهــا بررســی میشــود
(داوری و رضــازاده  .)141 ،1392شــاخصهای بــرازش مــدل درونــی شــامل ضریــب تعییــن
) ،R2 (R Squaresو معیــار  Q2اســت R2 .معیــاری اســت کــه نشــان از تأثیــر یــک متغیــر بــرونزا بــر

یــک متغیــر درونزا دارد .معیــار  Q2قــدرت پیشبینــی مــدل را مشــخص میســازد.
جدول  .6شاخصهای برازش مدل درونی پژوهش
شاخص برازش

ضریب R2

معیار Q2

حد مطلوب شاخص

 0/33 ،0/19و 0/67
ضعیف ،متوسط ،و قوی

 0/15 ،0/02و ./35
ضعیف ،متوسط ،و قوی

امنیت ادراکشده

0/22

0/15

اعتماد

0/69

0/50

تمایل به دادن اطالعات

0/40

0/32

تمایل به گرفتن اطالعات

0/31

0/22

رفتار بهاشتراکگذاری اطالعات

0/60

0/30

سازه

بــا توجــه بــه مــدل مفهومــی و جــدول فــوق ،میتــوان گفــت کــه مقادیــر  R2مربــوط بــه ســه

متغیــر درونزای اعتمــاد ،تمایــل بــه دادن اطالعــات و رفتــار بهاشــتراکگذاری اطالعــات باالتــر از

حــد متوســط و مقادیــر  R2ســازههای امنیــت ادراکشــده و تمایــل بــه گرفتــن اطالعــات پایینتــر
از حــد متوســط اســت .بــا توجــه بــه جــدول فــوق ،مقــدار  Q2بــرای تمــام ســازهها در حــد باالتــر از

متوســط و قــوی بــوده و بــرازش مناســب مــدل ســاختاری تأییــد میشــود.
 .3-4برازش مدل کلی
 .1-3-4معیار ()GOF

مــدل کلــی شــامل هــر دو بخــش مــدل اندازهگیــری و ســاختاری اســت و بــا تأییــد بــرازش

آن ،بررســی بــرازش در یــک مــدل کامــل میشــود .نتایــج مربــوط بــه بررســی بــرازش مــدل کلــی
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ﻣﺪل ﻛﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮ دو ﺑﺨﺶ ﻣﺪل اﻧﺪازهﮔﻴﺮي و ﺳﺎﺧﺘﺎري اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺑﺮازش آن ،ﺑﺮرﺳﻲ
ﺑﺮازش در ﻳﻚ ﻣﺪل ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲﺷﻮد .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮازش ﻣﺪل ﻛﻠﻲ در ﺟﺪول  ،7ﻣﺸـﺎﻫﺪه
تأثیر حریم خصوصی ،امنیت و اعتماد ادراکشده بر رفتار بهاشتراکگذاری اطالعات در  | ...حسینی سنو و مظاهری
ﻣﻲﺷﻮد.
ﺟﺪول .7ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮازش ﻣﺪل ﻛﻠﻲ

اﻣﻨﻴﺖ ادراكﺷﺪه

ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ اداركﺷﺪه

GOF

0/65 0/65 0/67

GOF

اﻋﺘﻤﺎد

Communality
0/67
Communality

ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ دادن اﻃﻼﻋﺎت

سازهها

0/730/73

0/84
0/84

ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت

امنیت
ادراکشده

حریم خصوصی
ادارکشده

اعتماد

تمایل به دادن
اطالعات

اﻃﻼﻋﺎت

ﺳﺎزهﻫﺎ

جدول .7بررسی برازش مدل کلی

رﻓﺘﺎر ﺑﻪ اﺷﺘﺮاكﮔﺬاري

در جــدول  ،7مشــاهده میشــود.

رفتار به
تمایل به گرفتن
اشتراکگذاری
اطالعات
اطالعات

00/51
/51

00/70
/70

തതതଶത ==0/
ටതതതതതതതതതതതതതതതതതതത
ܴ  ൈݕݐ݈݊ܽଓݑ݉݉ܥ
0/ 55
ﺮازش ﻗﻮ
ﺑ
قویي55
برازش

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻘﺪار  0/25 ،0/01و  0/36ﻛﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺿـﻌﻴﻒ ،ﻣﺘﻮﺳـﻂ و ﻗـﻮي ﺑـﺮاي

بــا توجــه بــه ســه مقــدار  0/25 ،0/01و  0/36کــه بهعنــوان مقادیــر ضعیــف ،متوســط و قــوی

بــرای  GOFمعرفــی شــده اســت ( )Wetzels, Odekerken-Schröder and Van Oppen 2009و

حصــول مقــدار  ،0/ 55بــرازش بســیار مناســب مــدل کلــی آن تأییــد میشــود.
 .2-3-4آزمودن فرضیهها

مــاک تأییــد فرضیــه بــه ایــن صــورت اســت کــه ضرایــب مســیر مثبــت و ضریــب معنــاداری

باالتــر از  1/96باشــد .انــدازة ضریــب مســیر نشــاندهندة قــدرت و قــوت رابطــه بیــن دو متغیــر
نهفتــه اســت .برخــی پژوهشــگران بــر ایــن باورنــد کــه ضریــب مســیر بزرگتــر از  0/1یــک میــزان

مشــخص از تأثیــر در مــدل را نشــان میدهــد .در جــدول زیــر نتایــج بررســی فرضیههــا ارائــه شــده
اســت:

جدول  .8نتایج آزمون فرضیهها
ضریب
مسیر

آمارة t

سطح
معناداری

نتیجة آزمون

H1

امنیت ادراکشده ← اعتماد

0/619

9/917

>0/05

پذیرش فرضیه

H2

حریم خصوصی ادراکشده ← اعتماد

0/335

4/225

>0/05

پذیرش فرضیه

H3

حریم خصوصی ادراکشده ← امنیت ادراکشده

0/472

4/722

>0/05

پذیرش فرضیه

H4

اعتماد ← تمایل به گرفتن اطالعات

0/553

4/630

>0/05

پذیرش فرضیه

H5

اعتماد ← تمایل به دادن اطالعات

0/629

6/536

>0/05

پذیرش فرضیه

H6

اعتماد ← رفتار بهاشتراکگذاری اطالعات

0/374

2/724

>0/05

پذیرش فرضیه

تمایل به گرفتن اطالعات← رفتار بهاشتراکگذاری
اطالعات

0/087

0/974

>0/05

رد فرضیه

فرضیه رابطة فرضشده

H7
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فرضیه رابطة فرضشده
H8

تمایل به دادن اطالعات← رفتار بهاشتراکگذاری
اطالعات

ضریب
مسیر

آمارة t

سطح
معناداری

نتیجة آزمون

0/431

2/894

>0/05

پذیرش فرضیه

بهمنظــور بررســی نقــش تعدیلگــر متغیــر جنســیت بــر رابطــة بیــن امنیــت و حریــم خصوصــی

ادراکشــده و اعتمــاد از روش تحلیــل گروهــی اســتفاده شــده اســت .روش گروهــی زمانــی مــورد

اســتفاده قــرار میگیــرد کــه متغیــر تعدیلگــر یــک متغیــر طبقــهای اســت؛ ماننــد جنســیت کــه

یــک متغیــر طبقـهای دوارزشــی اســت .در ایــن روش ابتــدا دادههــای مربــوط بــه هــر ارزش را جــدا
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ ،اﻣﻨﻴﺖ و اﻋﺘﻤﺎد ادراكﺷﺪه ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺑﻪ اﺷﺘﺮاكﮔﺬاري اﻃﻼﻋﺎت در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ :ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺪﻳﻞﻛﻨﻨﺪه

ﻣﻈﺎﻫﺮيبــار بــرای ارزش اول و بــار دیگــر بــرای ارزش دوم اجــرا میشــود.
ـدلو یــک
میکننــد و ســپس ،مـ
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ | ﺣﺴﻴﻨﻲ ﺳﻨﻮ

بــه ایــن ترتیــب ،دو ضریــب مســیر بــرای دو اجــرای مــدل در نرمافــزار «اســمارت پــیالاس»

1

دو اﺟﺮاي ﻣﺪل در ﻧﺮماﻓﺰار »اﺳﻤﺎرت ﭘﻲآلاس« 1ﺑﻪدﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .ﺑﺮ ﻫﻤـﻴﻦ اﺳـﺎس ،در ﻣﺮﺣﻠـﺔ

بهدســت خواهــد آمــد .بــر همیــن اســاس ،در مرحلــة اول ایــن پژوهــش ،مــدل را بــا اســتفاده از
اول اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻣﺪل را ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از دادهﻫـﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣـﺮدان و در ﻣﺮﺣﻠـﺔ دوم ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از

ـة
ﻓﺮﻣﻮلـان،1درﺑـﻪنمونـ
ـوطازبــه زنـ
ـای مربـ
ﺪه ودادههـ
ـتفادهﺷ از
آﻣﺎريدوم بــا
مرحلــة
در در
ـردان و
دادهﻫﺎمربيــوط بـ
دادههــای
دﺳـﺖ
اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ
ﭘﮋوﻫﺶاسـاﺟﺮا
ﻧﻤﻮﻧﺔ
ﻣﺮﺑﻮطـه مﺑﻪـ زﻧﺎن

اســتفاده از فرمــول  ،1بهدســت آمــده و در جــدول ،9
نتایــج
اجــرا،9شــده
پژوهــش
آمــاری
ﺷﺪهبــااﺳﺖ:
ﻧﻤﺎﻳﺶو داده
ﺟﺪول
آﻣﺪه و در
نمایــش داده شــده اســت:

�����

ﻓﺮﻣﻮل 1
فرمول :1

مفروضات فرمول تحلیل گروهی:

�������
�������
�
�
��
����� �
� � ����� �
�������
�������
�� ��

��

ﮔﺮوﻫﻲ:نزا بر متغیر درونزا در گروه مردان؛
ﺗﺤﻠﻴﻞمتغیر برو
ﻓﺮﻣﻮل مسیر
ﻣﻔﺮوﺿﺎت عاملی
 :R1ضریب بار

ﻣﺮدان؛
ﺑﺮونبرزا ﺑﺮ
متغیرﻣﺘﻐﻴﺮ
مسیرﻣﺴﻴﺮ
ﻋﺎﻣﻠﻲ
ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎر
:R1 :R2
ﮔﺮوهزنان؛
درونزادردرگروه
ﻣﺘﻐﻴﺮدرونزا
متغیر
برونزا
عاملی
ضریب بار
 :R2ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺮونزا ﺑﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ درونزا در ﮔﺮوه زﻧﺎن؛
 :n1تعداد مردان در نمونة آماری تحقیق؛
 :n1ﺗﻌﺪاد ﻣﺮدان در ﻧﻤﻮﻧﺔ آﻣﺎري ﺗﺤﻘﻴﻖ؛
 :n2تعداد زنان در نمونة آماری تحقیق؛
 :n2ﺗﻌﺪاد زﻧﺎن در ﻧﻤﻮﻧﺔ آﻣﺎري ﺗﺤﻘﻴﻖ؛
 :S1مقــدار خطــای اســتاندارد مربــوط بــه ضریــب اثــر متغیــر بــرونزا بــر متغیــر درونزا
 :S1ﻣﻘﺪار ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺿـﺮﻳﺐ اﺛـﺮ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺑـﺮونزا ﺑـﺮ ﻣﺘﻐﻴـﺮ درونزا درﮔـﺮوه

درگــروه مــردان؛
ﻣﺮدان؛

زﻧﺎن؛در
ﮔﺮوهنزا
متغیـدرـر درو
ﻣﺘﻐﻴﺮزا بــر
ـر بـﺑﺮـرون
ـر متغی
ـب اثـ
ـوطﺑﻪبــه
اﺳﺘﺎﻧﺪارد مربـ
ﺧﻄﺎياســتاندارد
خطــای
ـدار
 :S2مقـ
درونزا
ﺑﺮونـزا
ﻣﺘﻐﻴﺮ
ضریـاﺛﺮ
ﺿﺮﻳﺐ
ﻣﺮﺑﻮط
ﻣﻘﺪار
:S2
گــروه زنــان.

ﺟﺪول  .9ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺪﻳﻞﮔﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ

ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد

ﻣﺴﻴﺮ

اﻣﻨﻴﺖ ادراكﺷﺪه
← اﻋﺘﻤﺎد
ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ
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ادراكﺷﺪه ←
اﻋﺘﻤﺎد

ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺴﻴﺮ

ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﮔﺮوه

ﮔﺮوه

ﮔﺮوه

ﮔﺮوه

ﮔﺮوه

ﮔﺮوه

ﻣﺮدان

زﻧﺎن

ﻣﺮدان

زﻧﺎن

ﻣﺮدان

زﻧﺎن

0/012

0/041

0/786

0/312

103

87

0/033

0/052

0/792

0/225

103

87

اﺛﺮ
ﺗﻌﺪﻳﻠﻲ

ﺗﺄﻳﻴﺪ /رد

 Smart PLSﺗﺄ1.ﻳﻴﺪ
2,23

2,03

ﺗﺄﻳﻴﺪ

تأثیر حریم خصوصی ،امنیت و اعتماد ادراکشده بر رفتار بهاشتراکگذاری اطالعات در  | ...حسینی سنو و مظاهری

جدول  .9بررسی نقش تعدیلگر متغیر جنسیت
خطای استاندارد

تعداد نمونه

ضریب مسیر

اثر
تعدیلی

تأیید/
رد

تأیید
تأیید

مسیر

گروه
مردان

گروه
زنان

گروه
مردان

گروه
زنان

گروه
مردان

گروه
زنان

امنیت ادراکشده ← اعتماد

0/012

0/041

0/786

0/312

103

87

2.23

حریم خصوصی ادراکشده ← 0/033
اعتماد

0/052

0/792

0/225

103

87

2.03

از آنجــا کــه مقــدار  tبهدس ـتآمده از  1/96بیشــتر اســت ،بنابرایــن میتــوان نتیجــه گرفــت

کــه در ســطح اطمینــان  95درصــد ،متغیــر جنســیت رابطــة میــان امنیــت و حریــم خصوصــی
ادراکشــده بــر اعتمــاد را تعدیــل میکنــد .بهعــاوه ،یافتههــا نشــان میدهــد کــه تأثیــر امنیــت و

حریــم خصوصــی بــر اعتمــاد بــرای مــردان قویتــر اســت.
 | 13 xx Xدورة  | xxﺷﻤﺎرة x

بهمنظــور تعییــن شــدت اثــر متغیــر تعدیلگــر از ضریــب  f2اســتفاده شــده اســت کــه در
 | 13 xx Xدورة  | xxﺷﻤﺎرة x

فرمــول  2مشــاهده میشــود .ایــن فرمــول را ) Henseler and Fassott (2010, 732بــا اســتفاده از

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد .اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل را ) Henseler and Fassott (2010 ,732ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣـﻮل اﻧـﺪازه اﺛـﺮ

یکنــد؛
فرمــول انــدازه اثــر «کوهــن» 1معرفــی نمودهانــد کــه شــدت اثــر تعدیلــی متغیــر را محاســبه م
»ﻛﻮﻫﻦ« 1ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺪت اﺛﺮ ﺗﻌﺪﻳﻠﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛـﻪ

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد .اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل را ) Henseler and Fassott (2010 ,732ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣـﻮل اﻧـﺪازه اﺛـﺮ
1
ﻛﻨﺪــزان
درونـرزامی
ﻣﺘﻐﻴﻴـﺮشـ
ـه
ـیت چـ
راﺑﻄﻪجنس
ﻣﺘﻐﻴﺮمثـراـل
دوارزشــی
ﭼﻪ اسـ
ﻛﻪــر
متغی
ﻧﻤﻮدهــه
ـد ک
کنـ
ـخص می
ـی »مشـ
یعنـ
ـدتزااثـو
ﺑـﺮون
ﻣﻴﺰان
ـمیاﺛﺮي ﺑﺮ
ﺷﺪت
ﺟﻨﺴﻴﺖ
ﻣﺜﻞ
دوارزﺷﻲ
اﺳﻤﻲ
ﻣﺘﻐﻴﺮ
ﻛﻮﻫﻦ«
ﻛـﻪ
ـریﻣبـﻲ
ﻣﺸﺨﺺ
ﻳﻌﻨﻲ
ﻛﻨﺪ؛
ﺑـﻴﻦـ ﻣدوﻲ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺗﻌﺪﻳﻠﻲ
اﺛﺮ
ﺷﺪت
اﻧﺪ
ﻣﻌﺮﻓﻲ
ـرای
دومبـ
ارزشزابـوـار
ـک
ﺑـﺮاي یـ
ـدل
دﻳﮕـﺮمـ
ـد،
راﺑﻄﻪـاره
ﻣﺮدان(اشوـ
ﻣﻴﺰانـه
ـور کـ
ارزشن
ﺷﺪتهما
دارد.
زا
ﻣﺪلو درو
زا
ـرو،ن
اﺷﺎرهـ
متغییــر ب
دو
دارد.ـه بیـ
رابطـ
ﺑـﺎر
اول )
ﭼﻪﺑﺮاي
ﺟﻨﺴﻴﺖنﺑﺎر
ﻳﻚ
ﺷﺪ
اﺳﻤﻲﻛﻪ
ـنﻃﻮر
ﻫﻤﺎن
زا
درون
ﺑـﺮون
ﻣﺘﻐﻴﻴـﺮ
ﺑـﻴﻦشـدو
اﺛﺮيطـﺑﺮ
ﻣﺜﻞ
دوارزﺷﻲ
ﻣﺘﻐﻴﺮ
دﺳﺖ
ﺗﻌﻴﻴﻦ
ـپس،ﺑﺎ
اﺳﺖ و
ارزش
دو
ﻣﺪلـﺑﺎ
ﻛﻪـﻫﻢ
ﻫﻤﺎنﻳﻚ
ﺳﭙﺲ،
)زﻧﺎن(
دوم
ارزش
ﺑـﺎر
ﻣﺮدانی(ﺳﻪو
ﺷﺪهواولسـ)
ارزش
ﺑﺎر
ﻣﺠﻤﻮعﻳﻚ
ﺷﺪ،بـﻣﺪل
اﺷﺎره
مجمــوع
ﺑـﺮايــا
ـدلﺑﻪ ب
دﻳﮕـﺮمـ
ﺿﺮﻳﺐــم
ـار ه
کبـ
ـان)
اﺟﺮاـ
ﺑﺮاي(زن
دوم
ارزش
ـرای
ـر
دیگ
ـار
ﺑﺎرب
ﻃﻮر و
ـردان)
دارد( .مـ
ارزش واول

ﮔﺮﻓﺘﻪ
ضریــبدوﺗﻌﺪﻳﻞ
ﻣﺘﻐﻴﺮ
ﺷﺪت اﺛﺮ
شــده زﻳﺮ
ﻓﺮﻣﻮل
ﻃﺮﻳﻖ
آﻣﺪه و) از
دﺳﺖ
طریــق ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻪ
از ﺿﺮﻳﺐ
اﺳﺖﺑﺎ.وﺳﻪ
اﺳﺖ و
اﻧﺠﺎمﺷﺪه
اﺟﺮا
ﻣﺠﻤﻮع
ﻣﺤﺎﺳﺒﺔبــاﻣﺪل ﺑﺎ
ﻫﻢ
ﻳﻚ ﺑﺎر
اجــراﺳﭙﺲ،
زﻧﺎن( و
فرمــول زیــر
آمــده
دســت
ارزشﮔﺮبــه
تعییــن
ســه
اســت و
ارزش
دو

ـت.ﮔﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﻌﺪﻳﻞ
ـام اﺛﺮ
ﺷﺪت
ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ
آﻣﺪهشـو از
ﻣﺘﻐﻴﺮ اسـ
گرفتــه
ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ انجـ
تعدیلگــر
ﻃﺮﻳﻖ متغیــر
ـدت اثــر
محاســبة

ﻓﺮﻣﻮل 2

��������� ������� ����� �� � ������������ ���� ����� �� � ������������ ���� ����� ��
= f
� ������������ ���� ����� ��� ������������ ���� ����� �� ���
��������� ������� ����� �� � ������������ ���� ����� �� � ������������ ���� ����� ��

فرمول :2
ﻓﺮﻣﻮل 2

2

� ������������ ���� ����� ��� ������������ ���� ����� �� ���

2

= f

لگر
متغیر
شدتاﺛﺮاثر
تعدیﮔﺮ
ﺗﻌﺪﻳﻞ
ﻣﺘﻐﻴﺮ
تعیینﺷﺪت
فرمولﺗﻌﻴﻴﻦ
مفروضاتﻓﺮﻣﻮل
ﻣﻔﺮوﺿﺎت
2

ﻣﺘﻐﻴﺮﺗﻌﺪﻳﻞ
ﺗﻌﻴﻴﻦﻣﺘﻐﻴﺮ
ﺷﺪت اﺛﺮ
درونﮔﺮزا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮدان
ﻓﺮﻣﻮل: Rﺗﻌﻴﻴﻦﺿﺮﻳﺐ
ﻣﻔﺮوﺿﺎتmodel
�with moderator�1

�model2with moderator�1
�: R model with moderator�2

2

زﻧﺎنﺑﻪ ﻣﺮدان
ﻣﺮﺑﻮط
دادهﻫﺎي
اﺳﺘﻔﺎده
درونزا ﺑﺎ
:R
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
دادهازﻫﺎي
اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﺘﻐﻴﺮزا ﺑﺎ
ﺗﻌﻴﻴﻦدرون
ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮ
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ

ﻫﺎﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺎن
داده
اﺳﺘﻔﺎده
درونزا ﺑﺎ
: R2 model with
2
�moderator�2
ﻛﻞازداده
اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﺘﻐﻴﺮزا ﺑﺎ
ﺗﻌﻴﻴﻦدرون
ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮ
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ

model without moderator

∶R

model without moderator

ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮازش

2

 ∶ Rﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ درونزا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻞ دادهﻫﺎ
ﺟﺪول  .10ﺷﺪت اﺛﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﻌﺪﻳﻞﮔﺮ

ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺷﺎﺧﺺ

ﺟﺪول  .10ﺷﺪت اﺛﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﻌﺪﻳﻞﮔﺮ

ﻣﻄﻠﻮب 0ﺷﺎﺧﺺ
ﺣﺪ/35 ،0
ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮازش /15 ،0/02
ﺿﺮﻳﺐf2
ﺿﺮﻳﺐf2

ﻣﺘﻮﺳﻂ ،،و
ﻗﻮي0/35
،0/15
ﺿﻌﻴﻒ0/02 ،

ﺿﻌﻴﻒ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ،و ﻗﻮي

اﻣﻨﻴﺖ ادراكﺷﺪه ← اﻋﺘﻤﺎد

اﻣﻨﻴﺖ ادراكﺷﺪه ← اﻋﺘﻤﺎد

0/47

0/47

ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از ﺷﺪت ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻗﻮي اﺛﺮ ﺗﻌﺪﻳﻠﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﺳﺖ.

ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ

ادراكﺷﺪه ← اﻋﺘﻤﺎد
1. Cohen
ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ
ادراكﺷﺪه ← اﻋﺘﻤﺎد

0/34

0/34
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جدول  .10شدت اثر متغیر تعدیلگر
شاخص برازش حد مطلوب شاخص
ضریب f2

0/35 ،0/15 ،0/02
ضعیف ،متوسط ،و قوی

امنیت ادراکشده ← اعتماد

حریم خصوصی ادراکشده ← اعتماد

0/47

0/34

که نتایج حاکی از شدت نسبتاً قوی اثر تعدیلی متغیرهاست.
 .5نتیجهگیری

در ســالهای اخیــر شــناخت عوامــل مؤثــر بــر اعتمــاد و رفتــار بهاشــتراکگذاری اطالعــات

در شــبکههای اجتماعــی بــه یــک مســئلة مهــم تبدیــل شــده اســت .در همیــن راســتا ،پژوهــش

حاضــر تأثیــر متغیرهــای امنیــت ،حریــم خصوصــی و اعتمــاد بــر تمایــل و رفتــار بهاشــتراکگذاری

کاربــران شــبکههای اجتماعــی موبایــل را مــورد بررســی قــرار داده اســت .در پرســش اول ایــن
پژوهــش بهدنبــال ایــن بودیــم کــه عوامــل زمینهســاز و پیشــین اعتمــاد در شــبکههای اجتماعــی را

شناســایی و بررســی کنیــم .بــر ایــن اســاس ،در ایــن مطالعــه دو متغیــر امنیــت و حریــم خصوصــی
ادراکشــده بهعنــوان متغیرهــای مجــزا و زمینهســاز اعتمــاد در نظــر گرفتــه شــدند و در نهایــت ،بــه
ایــن نتیجــه رســیدیم کــه هــر دو متغیــر ،تأثیــر مثبــت و معنــاداری بــر اعتمــاد دارنــد .بهعــاوه ،تأثیــر

امنیــت ادراکشــده بــر اعتمــاد قویتــر از تأثیــر حریــم خصوصــی ادراکشــده بــر اعتمــاد اســت.
ایــن یافتههــا بــا نتایــج تحقیقــات قبلــی ،ماننــد Shin (2010); Riquelme and Román (2014); Gupta

) and Dhami (2015در یــک راستاســت.

در پرســش دوم ،محقــق بــه دنبــال بررســی ایــن بــود کــه تأثیــر حریــم خصوصــی ،امنیــت

و اعتمــاد ادراکشــده بــر تمایــل بــه اشــتراکگذاری اطالعــات و در نهایــت ،بــر رفتــار

بهاشــتراکگذاری اطالعــات چگونــه اســت .یافتههــا نشــان میدهــد کــه تأثیــر اعتمــاد بــر هــر

دو متغیــر تمایــل بــه گرفتــن و دادن اطالعــات مثبــت و معنــادار اســت .همچنیــن ،اثــر اعتمــاد بــر
تمایــل بــه دادن اطالعــات بیشــتر از تمایــل بــه گرفتــن اطالعــات اســت کــه ایــن یافتههــا در راســتا

و همجهــت بــا مطالعــة ) Liou et al. (2015اســت .بهعــاوه ،نتایــج پژوهــش نشــان میدهــد کــه
تأثیــر اعتمــاد و تمایــل بــه دادن اطالعــات بــر رفتــار اشــتراکگذاری ،مثبــت و معنــادار اســت.

در ایــن مطالعــه تأثیــر تمایــل بــه گرفتــن اطالعــات بــر رفتــار بهاشــتراکگذاری اطالعــات قابــل

توجــه نبــود .ایــن نتایــج حاکــی از آن اســت کــه تنهــا کاربرانــی کــه تمایــل بــه دادن اطالعــات
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دارنــد رفتــار بهاشــتراکگذاری اطالعــات از خــود نشــان میدهنــد .بهعبــارت دیگــر ،اعتمــاد

شــکلگرفته در شــبکة اجتماعــی از طریــق تمایــل بــه دادن اطالعــات منجــر بــه تأثیــر واقعــی در
رفتــار بهاشــتراکگذاری میشــود .ایــن یافتههــا نیــز بــا پژوهــش ) Liou et al. (2015همخوانــی

دارد .نتیجــة مهــم دیگــر ایــن اســت کــه اثــر متغیــر اعتمــاد بــر رفتــار بهاشــتراکگذاری اطالعــات

از طریــق متغیرهــای تمایــل بــه گرفتــن و دادن اطالعــات تحــت تأثیــر قــرار میگیــرد .عــاوه بــر
ایــن ،تأثیــر اعتمــاد بــر رفتــار بهاشــتراکگذاری اطالعــات از طریــق تمایــل بــه دادن اطالعــات ،از

اثــر مســتقیم متغیــر اعتمــاد بــر آن بیشــتر اســت.

در پرســش ســوم ،بــه دنبــال یافتــن ایــن بودیــم کــه آیــا جنســیت کاربــر بــر میــزان اعتمــاد او بــه
شــبکههای اجتماعــی تأثیــر دارد یــا خیــر؟ معمــوالً بــه نظــر میرســد کــه زنــان بیشــتر از مــردان بــر

ادراکات امنیــت و حریــم خصوصــی تأکیــد کننــد؛ امــا طبــق یافتههــای ایــن تحقیــق تأثیــر امنیــت

و حریــم خصوصــی بــر اعتمــاد ،بــرای مــردان قویتــر اســت .البتــه ،برخــی یافتههــای قبلــی از

جملــه ) Riquelme and Román (2014نیــز نشــان دادهانــد کــه ادراکات حریــم خصوصــی و امنیــت
در تعییــن اعتمــاد آنالیــن در حــوزة تجــارت الکترونیــک ،بــرای مــردان نســبت بــه زنــان نقــش

مهمتــری بــازی میکنــد و یافتههــای مــا در راســتای ایــن تحقیقــات اســت .در زمینــة شــبکههای

اجتماعــی یــک توضیــح قابــل قبــول بــرای ایــن تناقــض مشاهدهشــده در میــان زنــان در مــورد

امنیــت و حریــم خصوصــی ایــن اســت کــه نگرانیهــای حریــم خصوصــی و امنیــت کاربــران

میتوانــد توســط عوامــل دیگــری تحــت تأثیــر قــرار بگیــرد .بــرای مثــال ،ممکــن اســت در مــورد
ایــن کاربــران و جامعــة خــاص ،برخــی عوامــل دیگــر مثــل عــدم اطــاع ،دانــش و تجربــة کافــی
از ویژگیهــای امنیتــی و حریــم خصوصــی شــبکههای اجتماعــی موبایــل یــا تمایــل بــه گذرانــدن

زمــان بیشــتر در شــبکه و یــا جذابیــت بیشــتر شــبکه بــرای زنــان و یــا حتــی تمایــل بیشــتر زنــان بــرای
برقــراری روابــط اجتماعــی در محیطهــای آنالیــن ،نگرانیهــای حریــم خصوصــی کاربــران را
زیــر پــا بگــذارد .نکتــة دوم اینکــه ممکــن اســت گاهــی رفتــار بهاشــتراکگذاری اطالعــات

تبدیــل بــه یــک حالــت خــودکار و بــر اســاس عــادت میشــود؛ بهخصــوص هنگامــی کــه کاربــران

بــه اســتفاده از فناوریهــای اجتماعــی عــادت کردهانــد .بنابرایــن ،ایــن یافتههــا نشــان میدهــد کــه
بــه رغــم نگرانــی امنیــت و حریــم خصوصــی ادعاشــده در زمــان اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی،
بــه نظــر میرســد زنــان روی جنبههــای ارتباطــی یــا ســرگرمی در شــبکه و آن هــم بــر اســاس

عــادت تمرکــز بیشــتری دارنــد تــا جنبههــای مرتبــط بــا امنیــت و حریــم خصوصــی.

در نهایــت ،یافتههــای ایــن پژوهــش مدلــی را معرفــی میکنــد کــه شــامل عوامــل کلیــدی
267

پاییز  | 1397دورة  | 34شمارة 1

مؤثــر بــر اعتمــاد و رفتــار بهاشــتراکگذاری اطالعــات در شــبکههای اجتماعــی اســت و تفــاوت
آن بــا تحقیقــات پیشــین تمرکــز بــر متغیــر جنســیت بهعنــوان متغیــر تعدیلگــر ،بررســی مــدل

در زمینــة 1شــبکههای اجتماعــی موبایــل و توجــه بــه ابعــاد بیشــتر از طریــق تقســیم متغیــر تمایــل
بهاشــتراکگذاری اطالعــات بــه دو متغیــر تمایــل بــه دادن و تمایــل بــه گرفتــن اطالعــات اســت.

در جمعبنــدی میتــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه علیرغــم رشــد ســریع و جذابیــت روزافــزون

شــبکههای اجتماعــی و مزایــای ســودمندی کــه بــرای کاربــران ارائــه میکننــد ،یکــی از مشــکالتی
کــه از زمــان پیدایــش ایــن شــبکهها ایجــاد شــده ،نگرانیهــای کاربــران در مــورد امنیــت و حفــظ

حریــم خصوصــی اســت .بنابرایــن ،توجــه بــه مســائل مربــوط بــه امنیــت و اعتمــاد در ایــن شــبکهها
اجتنابناپذیــر بــوده و لــذا ،توجــه بــه دســتاوردهای ایــن تحقیــق میتوانــد در ایــن راســتا راهگشــا

باشــد.

اگرچــه ایــن مطالعــه رویکــرد جدیــدی بــرای بررســی رفتــار بهاشــتراکگذاری اطالعــات

و تأثیــر امنیــت و حریــم خصوصــی بــر اعتمــاد ارائــه نمــود ،بــا ایــن حــال ،ماننــد هــر مطالع ـهای

چنــد محدودیــت دارد .از نظــر نمونهگیــری ،ممکــن اســت نیــاز باشــد در تحقیقــات آینــده نمونــة

بزرگتــر و شــرکتکنندگان مختلفــی مــورد توجــه قــرار گیرنــد .بهعــاوه ،ایــن مطالعــه روی

کاربــران شــبکههای اجتماعــی «تلگــرام» تأکیــد دارد ،در حالــیکــه ممکــن اســت سیاســتهای
امنیتــی و ادراک کاربــران از امنیــت و حریــم خصوصــی در شــبکههای اجتماعــی مختلــف،
متفــاوت باشــد .بنابرایــن ،تحقیقــات آتــی میتوانــد روی شــبکههای اجتماعــی موبایــل از قبیــل

«تلگــرام»« ،اینســتاگرام»« ،الیــن» و  ...بهصــورت مجــزا و در نهایــت ،مقایســة نتایــج در ایــن شــبکهها

متمرکــز شــود .محدودیــت دیگــر ایــن اســت کــه نمونــة مــا فاقــد تنــوع فرهنگــی اســت .از آنجــا کــه

انــواع فرهنگهــای مختلــف میتواننــد اعتمــاد را بــه روشهــای مختلــف تفســیر کننــد ،نتایــج مــا

ممکــن اســت فاقــد قــدرت تعمیــم بــه ســایر فرهنگهــا باشــد .تحقیقــات آتــی میتوانــد بــه ســایر

فرهنگهــا توجــه کننــد یــا نمونــة متنوعتــری را بــرای بررســی تأثیــر فرهنــگ بــر اعتمــاد مــورد

اســتفاده قــرار دهنــد.

عــاوه بــر مطالــب ذکرشــده در قســمت محدودیتهــا ،مــوارد زیــر بــرای مطالعــات بعــدی

پیشــنهاد میشــود:

پیشــنهاد میشــود در کارهــای آتــی ،تأثیــر عوامــل دیگــری از قبیــل اعتمــاد بــه ســایر اعضــای
1. context
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شــبکه ،ســهولت دسترســی ،ســرگرمی ،منافــع ادراکشــده و تعامــات اجتماعــی بــر تمایــل بــرای
بهاشــتراکگذاری اطالعــات نیــز بررســی شــود .بهعــاوه ،تأثیــر متغیرهــای دیگــری از قبیــل

ســن و تحصیــات و میــزان برونگرایــی میتوانــد بهعنــوان متغیــر تعدیلگــر بررســی گــردد .بــه

پژوهشــگران توصیــه میشــود نقــش متغیــر جنســیت در جامعههــای دیگــر را بررســی نماینــد تــا

یافتههــای حاضــر بهصــورت دقیقتــر تأییــد گــردد .در تحقیقــات آتــی پیشــنهاد میشــود عوامــل

زمینهســاز دیگــری بــرای اعتمــاد در نظــر گرفتــه شــود .از جملــه ،ویژگیهــای شــبکة اجتماعــی

مثــل کیفیــت وبســایت یــا برنامــة کاربــردی ،بهعــاوة اعتمــاد را میتــوان بــه دو قســمت تفکیــک

نمــود :اعتمــاد بــه اعضــا و اعتمــاد بــه شــبکة اجتماعــی .در مطالعــات آینــده میتــوان تأثیــر متقابــل

حریــم خصوصــی و امنیــت را نیــز بررســی نمــود.

در پایــان ،بــا توجــه بــه اهمیــت بحــث اعتمــاد و اشــتراکگذاری اطالعــات ،برخــی

مفاهیــم و پیامدهــای عملــی و مدیریتــی مهــم ارائــه میگــردد .شــبکههای اجتماعــی چالشهــای

بســیار مهمــی در مــورد نگهــداری و حفــظ اطالعــات شــخصی کاربــران ایجــاد کردهانــد؛ زیــرا
آنهــا کاربــران را تشــویق میکننــد کــه اطالعــات زیــادی در مــورد زندگــی شــخصی خــود بــه

اشــتراک بگذارنــد .ســرقت هویــت و تجــاوز بــه حریــم خصوصــی مشــکالت مهمــی هســتند کــه

ارائهدهنــدگان شــبکههای اجتماعــی الزم اســت از آنهــا جلوگیــری کننــد .بــه همیــن منظــور،
ارائهکننــدگان ایــن ســرویسها میتواننــد خطــرات حریــم خصوصــی و امنیــت را بــا انجــام

اقداماتــی ،هــم از طریــق ویژگیهــای طراحــی مثــل تنظیمــات حریــم خصوصــی و هــم از طریــق

سیاســتهای حریــم خصوصــی کاهــش دهنــد .بــر همیــن اســاس ،بایــد بــرای همــة کاربــران و

بهخصــوص زنــان و افــرادی کــه اطالعــات کمتــری نســبت بــه حریــم خصوصــی و امنیــت در

شــبکههای اجتماعــی دارنــد ،سیاســتهای امنیتــی و حریــم خصوصــی بهصورتــی قابــل درک
و آســان در دســترس قــرار گیــرد و در آن شــرح داده شــود کــه شــبکة اجتماعــی یــا ســازمان

چگونــه از اطالعــات کاربــر اســتفاده میکنــد .ارائهدهنــدگان ایــن ســرویسها میتواننــد بــا در

معــرض دیــد قــرار دادن بیانیههــا و تضمینهــای حریــم خصوصــی و بــا آشــکارکردن رویّههــای

جمـعآوری اطالعــات گام مهمــی در راســتای افزایــش احســاس امنیــت و اعتمــاد کاربــران بردارنــد.

بهعنــوان مثــال ،میتــوان در هــر بــار اســتفاده از ایــن ســرویسها یکــی از ایــن مــوارد بهصــورت

یــک نکتــة کوچــک بــرای کاربــران بــه نمایــش درآیــد .ایــن امــر تــدوام اشــتراکگذاری
اطالعــات در شــبکه را بهبــود داده و منجــر میشــود بــه اینکــه کاربــران کنتــرل بیشــتری بــر

اطالعــات خــود داشــته باشــند .در نتیجــه ،ایــن اعتمــاد بــرای ســازمانها و شــرکتهای درگیــر در
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شــبکههای اجتماعــی فرصتــی ایجــاد میکنــد کــه در کس ـبوکار خــود ارزش بهدســت آورنــد.

هنگامــی کــه کاربــران ســطح باالتــری از کنتــرل و ســطح پایینتــر خطــرات حریــم خصوصــی
را ادراک کننــد ،تمایــل بیشــتری بــه اشــتراکگذاری اطالعــات در صفحــات یــا گروههــای

شــرکتها و ســازمانها خواهنــد داشــت .شــرکتها و ســازمانها نیــز تعامــات بیشــتر و ارتباطــات

بهتــری بــا مشــتریان دارنــد و اطالعــات مفیدتــری بــرای اســتراتژیهای کسـبوکار خــود بهدســت

میآورنــد .بهعبــارت دیگــر ،شــبکههای اجتماعــی تنهــا بــرای روابــط دوســتی و تعامــات

دوســتانه مــورد اســتفاده قــرار نمیگیرنــد ،بلکــه همچنیــن ،میتــوان از طریــق تبلیغــات و مدلهــای
تراکنــش مختلــف از ایــن پلتفرمهــا درآمــد کســب کــرد .بنابرایــن ،بــا تقویــت بحــث اعتمــاد و

بهخصــوص افزایــش تمایــل افــراد بــرای گرفتــن اطالعــات ،میتــوان از فضــای اعتمــاد ایجادشــده

در شــبکههای اجتماعــی بــرای بازاریابــی و تبلیغــات نیــز اســتفاده کــرد.
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سید امین حسینی سنو

متولــد  ،1345دارای مــدرک دکتــری شــبکههای کامپیوتــری از دانشــگاه

ﻋﻠﻮماســتادیار گــروه مهندســی
حاضــر
علــوم مالــزی ( )USMاســت .ایشــان در حــال
ﺳﻴﺪ اﻣﻴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﺳﻨﻮ ،ﻣﺘﻮﻟﺪ  ،1345داراي ﻣﺪرك دﻛﺘﺮي ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي از داﻧﺸﮕﺎه
مرکــز فنــاوری اطالعــات و
رئیــس
مشــهد و
دانشــگاه
ﻓﺮدوﺳﻲ
داﻧﺸﮕﺎه
فردوســیﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
کامپیوتــراﺳﺘﺎدﻳﺎر
ﻣﺎﻟﺰي ) (USMاﺳﺖ .اﻳﺸﺎن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
اﺷﻴﺎــت اشــیا و امنیــت شــبکه
اﻳﻨﺘﺮﻧﺖاینترن
ارتباطــی،
های
ـت .شـ
داﻧﺸﮕﺎهاسـ
دانشــگاه
ارتباطــات
ارﺗﺒﺎﻃﻲ،
ـبکﻫﺎهي
ﺷﺒﻜﻪ
اﺳﺖ.
ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﻣﺸﻬﺪ و رﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و
ﭘﮋوﻫﺸﻲ
اﺳﺖ.ههــای پژوهشــی وی اســت.
ويعالق
جملــه
و اﻣﻨﻴﺖ ﺷﺒﻜﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻗﻪﻫﺎي از

ﺳﻴﺪ اﻣﻴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﺳﻨﻮ ،ﻣﺘﻮﻟﺪ  ،1345داراي ﻣﺪرك دﻛﺘﺮي ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي از داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
الهام مظاهری
ﻣﺎﻟﺰي ) (USMاﺳﺖ .اﻳﺸﺎن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ

متولــد  ،1363دارای کارشناســی ارشــد مدیریــت فنــاوری اطالعــات اســت.

ﻣﺸﻬﺪ و رﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ .ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ،اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﻴﺎ

اﺳﺖ.ـون دانشــجوی دکتــری رشــتة مدیریــت فنــاوری اطالعــات در
ويماکنـ
ـان ه
و اﻣﻨﻴﺖ ﺷﺒﻜﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻗﻪﻫﺎي ایشـ
ﭘﮋوﻫﺸﻲ
دانشــگاه فردوســی مشــهد اســت .دادهکاوی ،کالن داده ،شــبکههای اجتماعــی
و هوشــمندی کســبوکار از جملــه عالقههــای پژوهشــی وی اســت.

اﻟﻬﺎم ﻣﻈﺎﻫﺮي ،ﻣﺘﻮﻟﺪ  ،1363داراي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ .اﻳﺸﺎن
ﻫﻢاﻛﻨﻮن داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي رﺷﺘﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت در داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ اﺳﺖ.
دادهﻛﺎوي ،ﻛﻼن داده ،ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪي ﻛﺴﺐوﻛﺎر از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻗﻪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ
وي اﺳﺖ.
اﻟﻬﺎم ﻣﻈﺎﻫﺮي ،ﻣﺘﻮﻟﺪ  ،1363داراي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ .اﻳﺸﺎن
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