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إدارة اخلصوصية عرب مواقع التواصل االجتماعى بالتطبيق 

 على موقع فيسبوك

 "دراسة فى المفهوم والممارسة"

 غادة صالح الدين النشارد.

 مقدمة: 

ة هامة للتواصل االجتماعي 2004ُمنذ إطالقه فى عام  ، شكَّل موقع فيسبوك منصَّ

الذى –جدًّا استطاع الموقع بين البشر فى مختلف أنحاء العالم؛ فخالل سنوات قليلة 

كان الهدف الرئيسي من تأسيسه إتاحة التواصل بين طالب جامعة هارفارد 

. وبفضل (1)اجتذاب ماليين المستخدمين من دول وجنسيات وثقافات شتي -األمريكية

التطوير المستمر فى إمكاناته المتصلة بالمحتوي والتكنيك، نجح الموقع فى الوصول 

 .(2)طينيإلى ما يربو على المليار أغلبهم من المستخدمين النشبعدد مستخدميه 

ما يتيحه لمستخدميه من خواص تتعلق بنشر محتوى كل وقد تميز موقع فيسبوك ب

ر )ثابت أو متحرك( وعرض الحالة الشخصية، وإنشاء ألبومات  ي أو مصوَّ نص ِّ

ن خرين فيها والتعليق المتبادل عبر شبكات الصداقآلخاصة، ومشاركة ا ة التى تتكوَّ

 emotions مشاعر، وإبداء اإلعجابات وغيرها من رموز التعبير عن المن خالله

ا. فضال عن إمكانية إجراء محادثات فردية أو جماعية بشكل  التى تمت إضافتها مؤخرًّ

 إلى غير ذلك مما يحرص فيسبوك على إضافته وتحديثه باستمرار. ،خاص

واصل التى وفَّرها موقع فيسبوك قد أثارت غير أن هذه اإلمكانات الهائلة للت

مخاوف عدَّة، لعل أهمها وأكثرها إلحاًحا ما يتصل بخصوصية المستخدمين عبر 

اإللكتروني؛ فما يقوم المستخدم بنشره أو مشاركته أو إبدائه يصبح متاًحا  هنطاق

خرين بالضرورة، حتى وإن ملك الفرد القدرة على تخصيص المحتوى والبيانات آلل

األصدقاء  تحديد من يحق لهم اإلطالع عليها. إذ ما يضمن أال يقوم مستخدم منو

رات وملفات الصور والبيانات الشخصية بإعادة مشاركتها المصرح لهم برؤية اإلشعا

عن عمد أو يؤذي خرين غير مصرح لهم باألمر نفسه، سواء كان الفعل آلأو نشرها 

 .عمدعن 

وإذا كان استخدام فيسبوك وغيره من وسائل التواصل االجتماعي يعني بشكل أو 

بآخر مشاركة جانب أو جزء من حياتنا الخاصة مع أشخاص آخرين، فإن االنتشار 

الواسع لفيسبوك يجعل موضوع الخصوصية فيه يأخذ أهمية كبرى، وهى أهمية 
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 أصبح المستخدمون تتعاظم وتتزايد فى ظل تنامى التهديدات والمخاطر التى

راء وبيانات، ومن ثم معلومات وآ ما يفصحون عنه من لها من جراء ونيتعرض

مع الوسائل والتطبيقات لخصوصية ضرورة من ضرورات التعامل صارت إدارة ا

اإللكترونية الحديثة ذات الصلة باإلنترنت، وفى المقدمة منها مواقع التواصل 

 رتها فى الوقت الراهن.االجتماعي التى صار فيسبوك يشغل صدا

من هنا جاءت هذه الدراسة البحثية لتسعي إلى تسليط الضوء على ممارسات 

 الخصوصية عبر مواقع التواصل االجتماعي ممثلة فى موقع فيسبوك.  

 مشكلة الدراسة: 

 Markكتب مارك زوكربيرج  2010فى الثامن من يناير عام 

Zuckerberg عندما ر التالى: شعامؤسس موقع فيسبوك على حسابه الخاص اإل"

هه لى الكثير من الناس فى غرفة إقامتي بجامعة هارفارد، كان بدأت  السؤال الذى وجَّ

)لماذا يجب أن أضع معلوماتى على اإلنترنت عموًما؟ لماذا يجب أن يكون لى حساب 

، فقد اختفى التدوين على موقعك؟(. لكن اآلن وبعد مرور خمس أو ست سنوات

بطريقة مثيرة، ومعه كل الخدمات المختلفة التى يتشارك الناس عبرها المعلومات". 

وكان بهذا يقصد ما جرى لتوجهات الناس العاديين من تغيرات بفعل تنامى مواقع 

 الشبكات االجتماعية بحيث صاروا أكثر ميالً لإلفصاح عبرها.

ة، ليس فقط لمشاركة يراحة حقيق"لقد حقَّق الناس  :ويضيف زوكربيرج

معلومات أكثر ومن نوعيات مختلفة، ولكن أيًضا لمشاركة بحرية أكبر ومع أشخاص 

أكثر". وكان يشير بهذا التعليق إلى أن الخصوصية لم تعد عرفا اجتماعيًّا، وأنها 

 تطورت بمضي الزمن.

وظ الراهن الذى آل إليه واقع مستخدمي فيسبوك من ميل ملح هذا الموقف

لإلفصاح عبر مواقع التواصل االجتماعي عن أفكارهم ومعارفهم واتجاهاتهم 

تنامي مطرد فى جوانب  بل وحتى أمورهم الشخصية قد توازى معه ومشاعرهم

التهديد والمخاطرة التى يمكن أن يقودهم إليه هذا اإلفصاح، وهو ما شكَّل بدوره 

 ئمين على موقع فيسبوك، الذينا للقاوإنما إيضً  فقط معضلة ليس أمام المستخدمين

األخيرة بإضافة المزيد من إمكانيات التحكم فى  ةقاموا بدورهم خالل السنوات الخمس

 ىالخصوصية، بما يجعل المستخدمين أكثر شعوًرا باألمان، ومن ثم ال تتالشضبط 

 لديهم رغبة اإلفصاح ومشاركة البيانات والمعلومات.

ي وألن الموازنة بين األمرين ليست  سهلة، تسعي هذه الدراسة لتقص ِّ

مفهوم الخصوصية لدى مستخدمي موقع فيسبوك، وذلك من خالل الوقوف على 

مدى وعيهم بإعدادات األمان على الموقع، وحدود إفصاحهم من خالله، ووضوح 

مخاطر هذا اإلفصاح لديهم، وإلى أى مدى تؤثر خبراتهم السابقة على موقفهم منها، 

 فيسبوك.    اهاتهم نحووعالقة كل هذا باتج
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 أهمية الدراسة: 

المفهوم الذى تتناوله وهو الخصوصية  خطورةتكتسب الدراسة أهميتها من 

موقع فيسبوك، فانتشار ممارسة  على مواقع التواصل االجتماعي بالتطبيق على

األعمار والجنسيات  من مختلف بين المستخدمين اإلفصاح عبر موقع فيسبوك

إدارة إلعدادات ، وما يقترن بهذه الممارسة من واالقتصادية والمستويات التعليمية

األمان عبر الموقع نفسه، الزمهما بالضرورة خوف متناٍم من مخاطر انتهاكات 

ومن هنا تكتسب الدراسة المستخدمين خالل عملية استخدامه، هدد ، وما يالخصوصية

لمفهوم خرين رؤية حديثة ، حيث توفر للباحثين اآلنظرىأهميتها فى شقها ال

 الخصوصية عبر مواقع التواصل االجتماعى.

 ها من المستخدمينلدراسة الحالية على تزويد قرائفتساعد اأما تطبيقيًّا 

، ما يكسب بتصور رصدى لواقع ممارسة الخصوصية عبر موقع فيسبوك والمهتمين

    لمخاطرها، ومن ثمَّ ترشيدًا لممارساتهم عبره.استخدامهم له وعيًّا بالوسيلة وإدراًكا 

 أهداف الدراسة: 

 تتمثل أهداف الدراسة الحالية فيما يلي:

رصد مفهوم الخصوصية لدى المبحوثين عينة الدراسة من حيث إلمامهم  -1

الذاتي عبره ووعيهم بإعدادات األمان على فيسبوك وممارستهم اإلفصاح 

 بمخاطره.

يساعد الباحثين والدراسة تقديم إطار تفسيري لممارسة الخصوصية على فيسبوك  -2

 المتغيرات الحاكمة والمؤثرة على هذه الممارسة.   على رؤية

 الدراسات السابقة: مراجعة 

شهدت السنوات األخيرة قفزة واسعة ونوعية فى مجال الدراسات التى صبَّت 

، وقد كان موقع فيسبوك فى (3)(SNSعلى مواقع الشبكات االجتماعية )اهتمامها 

صدارة هذه المواقع باعتباره األكثر شهرة واندماًجا فى الحياة والممارسة اليومية 

وقد أثيرت فى هذه الدراسات تساؤالت بخصوص طريقة تقديم الذات  د،لماليين األفرا

 (4)على اإلنترنت وما يتصل بها من أمور تتعلق بخصوصية المستخدمين

وفيما يلى تستعرض الباحثة الدراسات التى ركَّزت على الخصوصية على 

موقع فيسبوك، وذلك من خالل تتبع المتغيرات ذات الصلة بمفهوم الخصوصية فى 

 ه الدراسات، وذلك على النحو التالي:هذ

شكَّلت الخصائص العمرية لمستخدمى فيسبوك ُمتغيًرا هاًما وذو داللة عند 

دراسة إدارة الخصوصية، وقد ركزت أغلب الدراسات على فئتى المراهقين )خاصة 

من ذلك دراسة  والشباب )السيما طلبة الجامعات(، أطفال المدارس(
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 l.Papathanassopoulos et a (2016)(5)  كيفية إدارة طلبة جامعة  تناولتالتى

االجتماعي مع المستخدمين أثينا لخصوصيتهم على موقع فيسبوك خالل تفاعلهم 

واعتمدت على منهج المسح الميداني بتطبيق استمارة االستبيان مقننة على  األخرين،

راوحت أعمارهم طالب، وت 291عينة من الطلبة النظاميين بجامعة أثينا بلغ حجمها 

وخلُصت الدراسة إلى أن الطالب يستفيدون من وسائل حماية  سنة، 26و 18بين 

اقات موقع فيسبوك، كما أن الموقع يسهم فى تعزيز السيالخصوصية التى يوف ِّرها 

كذلك فمستوى العالقة يؤث ِّر على الطريقة التى يتواصل  االجتماعية الموجودة مسبقًا،

وكشفت الدراسة أن مستخدمى فيسبوك يشعرون أنهم قادرون  ،بها المستخدمون سويًّا

ومع ذلك، فإنهم  لخصوصية لحماية بياناتهم الشخصية،على استخدام معظم إعدادات ا

ة التى تعتبر مسئوليتهم يشعرون بالقلق إزاء الكشف عن معلوماتهم الشخصي

على لكن على الرغم من هذه المخاوف، فإنهم يشعرون بالسيطرة  األساسية،

وتنتهى الدراسة إلى االعتقاد  الل الخواص التى يوف ِّرها الموقع،خصوصيتهم من خ

أنه حتى لو كان الطالب يدركون أنهم يفصحون عن بياناتهم الشخصية، فإن هذا ال 

 يسبَّب قدًرا كبيًرا من الشعور باألمن لديهم.

وهناك دراسات تناولت الخصوصية من منظور جماعي وليس فردى، من 

التى استعرضت التكنيكات  Baruh and Popescu (2017)(6)دراسة  ذلك

واألساليب المتاحة أمام األفراد لحماية خصوصياتهم وإدارتها السيما فى ظل الكم 

وهدفت  خر بها مواقع الشبكات االجتماعية،الهائل من البيانات الهائلة التى صارت تز

ئدة القائمة على اإلدارة الشخصية الدراسة إلى بيان أن أنظمة حماية الخصوصية السا

فقط فى  لم تفشل ”notice and choice“ للخصوصية على طريقة "الحظ واختر" 

ولتحقيق  ا قلَّلت من الخصوصية كخيار جمعي،حماية الخصوصية الفردية، وإنَّما أيضً 

هذا الهدف طرحت الدراسة كيف أن االستراتيجيات الفردية الممكنة لحماية 

واالعتماد الكلي على   (avoidance)وهما االنسحاب من الموقع–الخصوصية 

ربما تسبَّبت فى  -(assimilationطريق حماية الخصوصية التى يوف ِّرها الموقع )

وتختم الدراسة بمناقشة كيف يمكن ، ت الخصوصية المتاحة للمجتمع ككلتقليل خيارا

 أن يوف ِّر البعد الجماعي للخصوصية بدائل أكثر أهمية لحماية الخصوصية.

التى أشارت  Sarigol et al. (2014)(7)وفى السياق نفسه هناك دراسة 

إلى أن مشكلة دراسة الخصوصية اإللكترونية تتمثَّل فى اختزالها فى القرارات الفردية 

معلومات شخصية على مواقع الشبكات االجتماعية، على الرغم من  بإخفاء أو كشف

أهمية فهم دور مواقع الشبكات االجتماعية فى إفشاء بيانات شخصية لم يكشفها 

كما خلصت  افة استخدام األفراد هذه المواقع،المستخدم طواعية، السيما فى ظل كث

لتواصل االجتماعي يتناسب أن ميل األفراد لإلفصاح الذاتي على مواقع ا إلى الدراسة

فصاح، وإن انتشار عدوى اإلفصاح عن آلخرين أيًضا لإلطرديًّا مع ميل المستخدمين ا

المعلومات والبيانات الخاصة يدفع من لديهم ميل لإلخفاء إلى التراجع عن موقفهم 
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مليون حساب شخصي على  3أُجريت الدراسة التطبيقية على  آلخرين،ومسايرة ا

 ليكتروني لجمع البيانات وتحليلها،ام الباحثون بتتبعها عبر تطبيق إموقع فيسبوك ق

واستطاع الباحثون تطوير ملفات إلكترونية من خالل ما يكشفه المبحوثون عن أنفسهم 

من بيانات وتفضيالت، هذه الملفات ساعدتهم على فهم التوجهات الجنسية 

 للمستخدمين. 

دراك مفهوم الخصوصية ضمن ختالف بين المراهقين وغيرهم فى إأما اإل

إلى  oydBMarwick and  (2014)(8) السياق االجتماعي، فقد أشارت دراسة 

نتباه ينصرف إلى سلوكيات الخصوصية على موقع فيسبوك لدى صغار أن معظم اإل

السن، فى الوقت الذى فشلت النظريات الحالية للخصوصية فى إدراك الطرق التى 

كذلك  ئها،االجتماعية ممارسات مشاركة المعلومات وإفشاتُغي ِّر بها مواقع الشبكات 

ر لمواقعهم فالنماذج التقليدية للخصوصية تتعامل مع المستخدمين كأفراد دون اعتبا

التي تمكن الناس من  االجتماعيةكما أن قدرة التكنولوجيات  ضمن السياق االجتماعي،

وعلى الخصوصية، على تحول دون السيطرة الفردية  اآلخرينتبادل المعلومات من 

الرغم من ذلك، فإن تقنيات وسائل التواصل االجتماعي تتبع في المقام األول النماذج 

وأُجريت هذه الدراسة المعلومات، التقنية للخصوصية التي تفترض التحكم الفردي في 

مراهق، وبطريقة المالحظة بالمشاركة التى  166بطريقة المقابلة شبة المقننة مع 

والية أمريكية كجزء من بحث إثنوجرافي إلكتروني أشمل. وَخلُصت  17أجريت فى 

اية بأهمية الدراسة إلى أن المراهقين ليسوا أقل من غيرهم من الفئات العمرية در

رة. كما  بقدرت ممارستهم لها الخصوصية، حتى وإن إتسم أكبر من الثقة غير الُمبرَّ

 .اقترحت نموذًجا شارًحا للخصوصية على اإلنترنت

دراسة مسحية على عدد من  Wilson et. al. (2012)(9)وأجري 

لت نتائجها إلى  الدراسات التى تناولت مفهوم الخصوصية على موقع فيسبوك، وتوصَّ

الً جذريًّا فى تقييمهم لخصوصيتهم بمرور  أن اتجاهات المستخدمين شهدت تحوَّ

فهوم الخصوصية على فقد اتَّضح أن المستخدمين أصبحوا أكثر التفاتًا لمالوقت، 

ل يمكن تفسيره جزئيًّا فى ضوء التهديدات المتزايدة الناتجة  فيسبوك، وأن هذا التَّحوَّ

 Dataهذه المعلومات  نع تنقيبعن اإلفصاح عن معلومات شخصية؛ مثل ال

Crawling   ،ومع ذلك فقد أظهرت الدراسات تفاوتًا بينمن جانب أطراف مجهولة 

فمثالً  فراد وسلوكيات الخصوصية المرصودة،مخاوف الخصوصية التى يبديها األ

ن المستجيبين الذين أبدوا مخاوف كبيرة بشأن إمكانية معرفة الغرباء أماكن  16% مِّ

صفحاتهم الشخصية على موقع إقامتهم ودراستهم أفصحوا عن هذه المعلومات على 

د األكبر لمخاوف المستخدمين وأرجعت الدراسة هذا التفاوت إلى  فيسبوك، أن الُمحد ِّ

ض النتهاك الخصوصية بأكثر من  في يتمثَّل بشكل أساسي االحتمالية الُمدركة للتعرُّ

 تأثير توقُّع االنتهاك
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وهناك دراسات سعت إلى إظهار الروابط بين الخصوصية على اإلنترنت 

فمن  Mariza Georgalou (2016)(10)وإدراك الهوية الشخصية مثل دراسة 

الخطاب اإلثنوجرافي عبر اإلنترنت بالتركيز على  خالل توظيف المنهج

discourse-centred online ethnography  وهو النَّهج الذى يمزج(

اإلثنوجرافيا عبر اإلنترنت مع تحليل الخطاب(، سعت الدراسة الستكشاف كيفية تأثير 

قيقًا لهذه الغاية فقد قامت وتح يقة تقديم الذات عبر موقع فيسبوك،الخصوصية على طر

الباحثة بتحليل مجموعة من الحاالت والتعليقات والروابط والصور والمقابالت مع 

وسلَّطت النتائج الضوء على إبداع المستخدمين واهتمامهم  ونانيين،خمسة مستخدمين ي

ن جانب والرموز اللغوية  بالمزاوجة بين اإللمام بالخصائص اإللكترونية للوسيلة مِّ

 لممارسات النصيَّة من جانب آخر فى إدارة خصوصيتهم وتعزيز هويتهموا

وفيما يخص تأثير أمن المعلومات على الخصوصية جاءت دراسة 

Tamara Dinev  (2014)(11)  التى أكَّدت أنه على تعدَّد األوجه الملموسة

للخصوصية، تبقى خصوصية المعلومات الشغل الشاغل ألغلب الباحثين 

ت لصوخ خصوصية مرادفة لخصوصية المعلومات،حتى صارت الاالجتماعيين، 

الدراسة إلى أنه فى الوقت الذى يعتقد األفراد أنهم يحمون ويهتمون بخصوصيتهم، 

كذلك فاألفراد وحتى المنظمات بل   يفعلون هذا على نحو صحيح وكامل،فإنهم ال

راألفرا ال يفهمون الخصوصية على نحو دقيق،والحكومات  د الخصوصية أيًضا يقد ِّ

ات المترتبة على افتقاد ويريدونها لكنهم ال يعرفون بشكل جيد المخاطر والتبع

، على مواطني سبع دول أوروبية بالتطبيقالدراسة وقد اُجريت هذه  الخصوصية،

 حيث تم توظيف المنهج الكيفى فى دراسة مفهوم الخصوصية لديهم.

التى أحدثها تطور التأثيرات  Beth Rogers (2003)(12)وتطرقت دراسة 

التسويق اإللكتروني على خصوصية األفراد على اإلنترنت، حيث وجدت أن العقبات 

التشريعية التى كانت تعترض الشركات التجارية فى الوصول للعمالء إلكترونيًا قد 

، بحيث أصبح متاًحا لها الحصول على بيانات العمالء الحاليين زال أكثرها

اصل االجتماعي، وموافاتهم بإعالنات تجارية توافق والمحتملين من مواقع التو

خياراتهم وتفضيالتهم، بما يجعل خصوصية األفراد منقوصة حتى مع ما يوف ِّره 

فيسبوك من إمكانيات تجاهل اإلعالنات أو إخفاؤها وعدم ظهورها ُمجددًّا؛ حيث تظل 

م وإنما سمعة عناصر األمان غير متوافرة بالشكل الكافي، بما يضر ليس فقط المستخد

 الشركات والموردين أيًضا.

أما فيما يتعلق بتأثير الثقافة السائدة على فهم الخصوصية وممارستها، فقد 

لتوضح  wa Fu-Hai Liang, Fei Shen, King (2017)(13)جاءت دراسة 

االختالفات الثقافية في إعدادات الخصوصية واإلفصاح عن الذات للموقع الجغرافي 

على تويتر، حيث أن الخصوصية ظاهرة محددة ثقافيًا، وعلى الرغم من ذلك فإن 

مواقع التواصل االجتماعي تمارسها على الصعيد العالمي، ومن هنا جاءت أهمية 
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 100مليون حساب تويتر من أكثر من  3.3 على الدراسة، وقد تم تطبيق الدراسة

ة، وقد توصلت الدراسة إلى أن وضع الخصوصية في المجتمعات الجماعية وعجمم

أكثر فعالية في تشجيع الكشف الذاتي؛ في حين يبدو أنها أقل أهمية بالنسبة 

للمستخدمين في المجتمعات الفردية، كما أظهرت الدراسة أن انتشار اإلنترنت أيًضا 

لكشف لخصوصية وتحديد الموقع الجغرافي لهاًما في التنبؤ بكل من اعتماد ا عامالً 

جد الدراسة أي عالقات مباشرة بين القيم الثقافية والكشف الذاتي. ومع ذلك، لم ت

 الذاتي.

 Payal Arora & Laura Scheiberوفى نفس السياق هناك دراسة 

Pontifícia Universidade Católica (2017)(14 )ناولت التصورات حول التى ت

الخصوصية وسلوكيات الخصوصية على اإلنترنت بين الشباب ذوي الدخل المنخفض 

مشارًكا تتراوح أعمارهم بين  22في البرازيل والهند، وقد أجريت دراسة حالة على 

عاما، والذين يعيشون في أماكن هامشية في مدينتين في البرازيل، ومشارًكا  27و 14

لضواحي الخارجية )المناطق شبه الحضرية( في الهند، يعيشون في مناطق ا

هوم وتوصلت هذه الدراسة إلى أن فى كال البلدين قد كافح الشباب لتحديد مف

ن هناك اختالفًا عميقًا بين الشباب الهندي الخصوصية، وقد كشفت الدراسة أ

ين ليوالبرازيلى عندما يتعلق األمر بمخاوف وممارسات الخصوصية، حيث أن البراز

 من االنترنت على عكس الهنود. أكثر حذًرا وغير واثقين

إلى التأثيرات  et.al  Michael A Beam (2017)(15)وتطرقت دراسة 

الناتجة من تنوع األصدقاء على الفيسبوك وزيادة قراءة األخبار عبر اإلنترنت 

 مواقعومشاركتها على إدارة األفراد للخصوصية على الفيسبوك، حيث أن مستخدمي 

قراءة األخبار ومشاركتها ومناقشتها عبر االنترنت  التواصل االجتماعي يستطيعون

مع أشخاص آخرين كأفراد العائلة أو زمالء العمل أو األصدقاء .... وغيرهم، وهذا 

يؤثر على إدارة األفراد للخصوصية معلوماتهم على فيسبوك، وقد تم إجراء دراسة 

المتحدة األمريكية، وقد اتضح أن األشخاص  مستخدم انترنت فى الواليات 771على 

مشاركتها مع اآلخرين هم أكثر انفتاًحا األخبار على الفيسبوك ويقومون ب الذين يقرأون

 فى ممارسات إدارة الخصوصية.

 Philipp K. Masur and Michaelوفى السياق نفسة هناك دراسة 

Scharkow (2016)(16 )على مواقع  التى أشارت إلى أن التفاعل واالتصال

التواصل االجتماعى يزيد من مخاطر انتهاكات الخصوصية، حيث قامت هذه الدراسة 

بالتحقيق فى مدى افصاح مسخدمي شبكات التواصل االجتماعى عن معلوماتهم 

الشخصية في تحديثات الحالة أو محادثات الدردشة،  ولتحقيق في ذلك تم تطبيق 

عن طريق عينة كرة الثلج، وقد توصلت مستخدم وتم اختيارهم  316الدراسة على 

ت وقنوات االتصال حيث أنهم بتصنيف المعلوما ن يقومونالدراسة إلى أن المستخدمي

باالفصاح عن المعلومات التى تعد بعيدة جدًا عن أي معلومة خاصة وقد تم  يقومون
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مراقبة هذا السلوك بدرجات متفاوتة خالل الدراسة، كما أن المعلومات التى يفصح 

ر حميمية من المعلومات التى عنها المستخدمون فى محادثات الدردشة تكون أكث

 الفصاح عنها فى تحديثات   الحالة.اب يقومون

  Dye-Ayesha L Bevan  &Ufuomaوتناولت دراسة 

Akpojivi(2016)(17) ن قبل العالقة بين الكشف عن المعلومات في الفيسبوك م

 281( عاًما، وقد تم إجراء الدراسة على 30 – 12بين ) طالب  تترواح أعمارهم

كلما  هطالبًا فى جامعتين بمقاطعة غوتنغ بجنوب أفريقيا، وقد توصلت الدراسة إلى أن

  .قدرتهم على االفصاح الذاتى على الفيسبوك تثقة األعضاء فى الموقع زاد تزاد

  Pooja Pradeep  &Sujataوفى نفس السياق هناك دراسة 

amSrir(2016)(18) اهقين لمواقع سعت إلى التعرف على استخدام المر التى

التواصل االجتماعي في مومباى وخبراتهم وتصوراتهم، وقد تم تطبيق الدراسة على 

ذه الدراسة أن ( سنة، وقد اوضحت ه18-13مراهقًا تتراوح أعمارهن بين ) 121

هم المراهقين ساعدتهم ى إدارة الخصوصية لدى أبنائشرافهم علمشاركة الوالدين وإ

ن أن لهم تجارب على االنترنت، كما أوضح المراهقو على التحكم فى السلوك الخطير

 أكثر إيجابية مع مواقع التواصل االجتماعى.

التى هدفت Semiral Oncu (2016)(19 )جاءت دراسة  هوفى السياق نفس

إلى معرفة عادات الفيسبوك بين المراهقين وتأثيرات تصورات الدعم االجتماعي 

وأجهزة الكمبيوتر اللوحي على هذه العادات، وقد أجريت هذه الدراسة على المراهقين 

الذين هم أكثر عرضة للقيام بأنشطة الفيسبوك وأقل أمنًا، وتمثلت عينة الدراسة فى 

المتوسطة والثانوية في تركيا، وقد أظهرت نتائج الدراسة  طالبا في المدارس 4261

أن المراهقين الذين لديهم المزيد من الكمبيوتر اللوحي والكفاءات والمعتقدات إلى 

كانوا أكثر عرضة لالنخراط في أنشطة محفوفة بالمخاطر، ولكن قد أدى دعم األسرة 

لمخاطر، ولذلك تدعو إلى الحد بشكل كبير من احتمال حدوث سلوكيات محفوفة با

الدراسة إلى تعزيز دعم األسرة ومراقبة عادات الكمبيوتر اللوحي، وإلى ضرورة 

 تثقيف المراهقين حول تهديدات الشبكات االجتماعية والخصوصية.

دراسة مسحية على عدد من Marko M Skoric, et.al (2016)(20 )أجرى 

، وذلك بهدف توفير 2013 إلى 2007البحوث التجريبية المنشورة في الفترة من 

استنتاجات قوية حول العالقة بين استخدام وسائل التواصل االجتماعي ومشاركة 

دراسة تناولت العالقة بين استخدام مواقع التواصل  22المواطنين، وقد تم تحليل 

والمشاركة، وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك عالقة إيجابية بين استخدام  ياالجتماع

والمشاركة سواء كانت هذه المشاركة مشاركة سياسية أو  يصل االجتماعمواقع التوا

مشاركة مدنية أو مشاركة فى رأس المال االجتماعي، وكما اتضح أيًضا عدم وجود عالقة 

 بين استخدام مواقع التواصل االجتماعي كاداة للهوية أو الترفية ومشاركة المواطنين.
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 Shanahan James Vogel, -Mina Tsayوتطرقت دراسة 

لتأثيرات استخدام الفيسبوك على تصورات الخصوصية وسلوك  ( 21)(2016)

سنوات من عام  5اإلفصاح الذاتي، وقد تم إجراء استبيان على شبكة االنترنت لمدة 

شخص، وقد وجد أن  2789ين إلى حوثبوصل عدد الم، و2015إلى عام  2010

ر على الخصوصية طاالستخدام للفيسبوك زاد لديهم احساس المخا ياالشخاص كثير

استخدام الفيسبوك، كما ظهر تراجع فى العالقة السلبية  يعلى عكس االشخاص قليل

 بين مخاوف الخصوصية واالفصاح عن الذات عبر الزمن.

ومن الدراسات التى تتناول سلوك الخصوصية في سياق استخدام الشبكات 

 Mary Helen Millham & David Atkinاإلنترنت دراسة االجتماعية عبر 

ً يحكم سلوك الخصوصية في سياق ( 22)(2016) حيث قدمت هذه الدراسة نموذجا

الشبكات االجتماعية عبر اإلنترنت بين جيل األلفية، وتقيم هذه الدراسة استخدام 

شمل التركيز األفراد الذين هم األكثر نشاًطا على اإلنترنت )المواطنون الرقميون( وي

الخاص معتقدات خصوصية المشاركين؛ كيف يقيمون معلوماتهم الشخصية 

والخاصة؛ وما هي المخاطر التي ينظرون إليها من حيث الكشف عن هذه المعلومات 

على الشبكات االجتماعية عبر اإلنترنت، وقد اعتمدت هذه الدراسة على نظرية إدارة 

ات عن عمل استقصاء على االنترنت شارك خصوصية االتصاالت، وقد تم جمع البيان

نتائج  فيدفردًا من جامعة حكومية فى شرق الواليات المتحدة األمريكية، وت 697فيه 

إلى  كات االجتماعية على االنترنت تشيرالشب نحو هذه الدراسة أن اتجاهات االفراد

بمعنى آخر كلما أعطي الفرد قيمة كبيرة  األفرادسلوكيات الخصوصية لهذه 

للمعلومات الشخصية والخاصة كلما كان أقل ميالً للكشف واالفصاح عن هذه 

 المعلومات على الشبكات االجتماعية على االنترنت.

على االنترنت عن طريق عرض  ك دراسات تناولت كيفية حماية النفسوهنا

نموذج ثالثى من تجارب سلبية عن الخصوصية على االنترنت لتوضيح كيفية حماية 

 ,Hongliang Chenالبيانات على االنترنت، ومن هذه الدراسات دراسة 

Christopher E. Beaudoin,  and Traci Hong (2016)(23 ) حيث تم اختبار

لخصوصية السلبية عبر اإلنترنت إلى الدافع نموذًجا من ثالث خطوات من تجارب ا

لحماية الخصوصية عبر اإلنترنت لسلوكيات حماية الخصوصية عبر اإلنترنت على 

فرداً من مستخدمى االنترنت وشبكات التواصل االجتماعى فى  528عينة قوامها 

عاًما فأكثر، وقد أوضحت هذه الدراسة أن  18الواليات المتحدة وكانت أعمارهم من 

ً كانوا أكثر عرضا فيما يتعلق  للتجارب السلبية ةلمستخدمي االصغر سنا

لذلك هم أكثر وعيًا باألفصاح عن المعلومات عبر االنترنت وأكثر  بالخصوصية،

اعتمادًا على أساليب حماية الخصوصية على االنترنت، وكذلك أتضح أن األشخاص 

عن المعلومات عبر اإلنترنت  وعيًا باإلفصاح رذوي المستويات التعليمية العليا أكث

 وأكثر اعتمادًا على أساليب حماية الخصوصية.
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أما عن الدراسات التى تناولت هوية الخصوصية الشخصية فهناك دراسة 

Tabitha L. James et.al, (2016)(24 ) التى أشارت إلى أن التغيرات التكنولوجية

استخدام االنترنت،  يمكن أن تؤثر على توقع الفرد للخصوصية، وذلك للتكيف مع

ولذلك سعت هذه الدراسة إلى اكتشاف هوية الخصوصية الداخلية لألفراد لدراسة 

السلوكيات الشخصية في سياق اإلنترنت، وقد أجرت الدراسة عدة اختبارات تجريبية 

تم إجراء االختبارات  2007، حيث فى عام 2008و 2007للمسح في عامي 

 386تم إجراء هذه االختبارت على  2008ى عام فردًا، أما ف 183التجريبية على 

فردًا، وقد توصلت الدراسة إلى أن اعتقاد األفراد بحقهم في التحكم في معلوماتهم يؤثر 

على ممارساتهم في الكشف عن هذه المعلومات، وأن إيمان األفراد بحقهم في التحكم 

ترنت، كما أظهرت في التفاعل يؤثر على ممارساتهم في مشاركة المعلومات عبر اإلن

النتائج عدم وجود عالقة بين عنصر إدارة التفاعل في هوية الخصوصية الشخصية 

وسلوك التفاعل عبر اإلنترنت، ولكن توجد عالقة بين إدارة التفاعل وتبادل المعلومات 

 عبر اإلنترنت، كما تشير النتائج إلى أن سلوك التفاعل أكثر تعقيدا في سياق اإلنترنت.

سات تناولت اختالف مفهوم الخصوصية والقلق بشأنها بين منتج وهناك درا

 Yumi Jung & Emilee Raderالمنشور ومستهلكه، ومن هذه الدراسات دراسة 

بمشاركة  حيث تشير هذه الدراسة إلى أن مستخدم الفيسبوك الذي يقوم( 25)(2016)

لديهم القدرة على ركة صدقاء، فإن األشخاص الذين يرون هذه المشامنشوًرا ما مع األ

ر عن لكن هل لدى القارئ فهم مختلف لإلشعا، ونسخ اإلشعار وإعادة مشاركته

بطرق تتنافى مع نوايا المبدع اإلشعار  المنشئ، فإنه من الممكن أن يستخدم هذا

المحتوى )المنتجون(  ااألصلي، ولذلك هدفت هذه الدراسة لمعرفة ما إذا كان منشئو

سبوك لديهم مستويات مماثلة من يذين لديهم أصدقاء في فوالقراء )المستهلكون( ال

القلق بشأن الخصوصية حول كيفية استخدام اآلخرين للمعلومات في مشاركات 

محددة، وكيف تتأثر اهتماماتهم المتعلقة بالخصوصية حول ما إذا كان الجمهور 

ريت هذه المتخيل يتكون من )األصدقاء، أصدقاء األصدقاء، الجمهور العام(، وقد أج

مستخدًما فردي  82زوًجا من أصدقاء الفيسبوك، ليصبح المجموع  41الدراسة على 

من الفيسبوك وتم اختيار هذه العينة عن طريق عينة كرة الثلج، وقد أظهرت نتائج هذه 

 المتعلق الدراسة أن كال من المنتجين والمستهلكين لديهم مستويات مماثلة من القلق

 لكين يهتمون بخصوصية المنتجين.الخصوصية، وأن المستهب

وفيما يتعلق بإدارة المعلومات الخاصة بالتجارب المؤلمة جاءت دراسة 

Joshua R. Pederson and Rachel M. McLaren (2015)(26 ) التى سعت

إلى معرفة كيف يدير أعضاء الشبكة الشخصية المعلومات المتعلقة بالخبرات المؤلمة، 

إدارة خصوصية االتصاالت كإطار نظري لتحليل  وقد استخدمت الدراسة نظرية

موضوعي لردود االفصاح عن التجارب المؤلمة وحول كيفية إدارة المعلومات 

المتعلقة بتجربة مؤلمة، وكان الهدف من هذه الدراسة هو استكشاف كيف يمكن 
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للمفصحين عن التجارب المؤلمة تطوير الملكية المشتركة مع أعضاء الشبكة 

يف يمكن للمالكين المشاركين إدارة حدود الخصوصية المحيطة بهذه الشخصية، وك

من دورات  اختيارهمطالبًا جامعيا تم  190 المعلومات، وقد تم تطبيق الدراسة على

لجوء بعض األشخاص  إلى جامعة ميدوسترن، وتوصلت هذه الدراسة ىاالتصال ف

 للحفاظ على خصوصية المعلومات. أو الكذب أحيانًا لتجنب المحادثات 

التى سعت إلى التعرف على  (27)(2015) األميرة سماح فرج وهناك دراسة

توجهات الجمهور المصري نحو متغيرين قد يتناقضا مع بعضهما البعض، أال وهما 

كل من متغيري اإلفصاح عن الذات عبر مواقع التواصل االجتماعي، وتحديداً عبر 

اظ على الخصوصية الشخصية للمستخدمين، وذلك في ظل فيس بوك، ومتغير الحف

 ،مجموعة أخرى من المتغيرات الوسيطة المؤثرة على طبيعة العالقة بين المتغيرين

وخلصت إلى أن الخصوصية والبوح رهينان لمجموعة من األنماط والمعايير 

والدوائر االجتماعية التي تحدد حجم ما يمكن أن يبوح به الفرد وحجم إدراكه 

 للمخاطر المترتبة على ذلك من عدمها 

 Jenniferأما عن فعالية إدارة خصوصية المستخدمين فقد جاءت دراسة 

argittaiJiyoung Suh & Eszter H (2015)(28 )ر يثأالتى هدفت إلى معرفة ت

جوانب استخدام فيسبوك على كيفية مشاركة األشخاص للمعلومات عبر اإلنترنت، 

وأيًضا هدفت إلى تحليل مشاركات  الشباب على الفيسبوك من خالل أجهزة مختلفة 

ومواقع مختلفة، وقد تم ذلك من خالل عقد مقارنة بين الجمهور المستهدف مع 

ذكوًرا  13إناث و 17شخًصا منهم  30الجمهور الفعلي حيث تم إجراء مقابالت مع 

إلى  3( عاًما، وتراوحت تجاربهم مع الفيسبوك من 25، 18تراوحت أعمارهن بين )

سنوات، وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن المشاركين يعربون عن الثقة في قدرتهم  8

وأن معظم المشاركين يعتبرون أن  على إدارة معلوماتهم على موقع الفيسبوك،

 األجهزة غير المتنقلة أكثر موثوقية ومالءمة لالستخدام من األجهزة المحمولة.

 Evert Van den Broeck, Karolien Poels, and Michelأجرى 

Walrave (2015)(29)  فرد من مستخدمي مواقع التواصل  508دراسة مسحية على

عاًما لمعرفة العالقة بين العمر  65إلى  18االجتماعى تتراوح أعمارهن بين 

واالهتمام بالخصوصية والحماية على مواقع التواصل االجتماعى، حيث تم تقسيم 

وقد  عينة الدراسة إلى ثالث مراحل عمرية وهى: المراهقين، الشباب، كبار السن،

توصلت الدراسة إلى أن هناك تباينات واضحة بين اهتمام الخصوصية وحماية هذه 

الفئات العمرية حيث أن مجموعة كبار السن أكثر قلقا بشأن خصوصيتهم بالمقارنة مع 

مرحلة المراهقين ومجموعة الشباب، كما اظهرت الدراسة أن المراهقين والشباب 

 مجموعة كبار السن.عن صية أكثر عرضة للخطر من حيث حماية الخصو
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تناولت الفوارق بين مفهوم وتصوارت الخصوصية بين  وهناك دراسات

 Wouter M. P. Steijn & Anton Vedderالكبار والصغار، وتعد دراسة 

من هذه الدراسات، حيث تناولت االختالفات المتعلقة بالخصوصية التي ( 30)( 2015)

أضافت هذه الدراسة المراهقين أيًضا، وقد تم توجد غالبًا بين الشباب والكبار، وقد 

فردًا من بينهم  1002على  ات المقدمة من خالل استبيان موزعالحصول على البيان

مراهقين وشباب وكبار، وقد توصلت الدراسة إلى أن مفاهيم الخصوصية التي توجد 

 لدى مراهقون تختلف بالفعل عن تلك التي يحتفظ بها الشباب والكبار .

 Tal Soffer and Anat Cohenهناك دراسة  لسياق نفسهوفى ا

التى أشارت إلى مفهوم الخصوصية عند المراهقين حيث قامت هذه  (31)(2014)

مراهقًا في ستة بلدان حيث تمثلت  1428الدراسة بإجراء دراسة استكشافية على 

في  مراهقًا من ثالث مدارس في ثالث مناطق جغرافية مختلفة 385العينة كالتالى: 

مراهقًا من خمس مدارس في  247مراهقًا من مدرسة نوكيا في فنلندا؛  177إسرائيل؛ 

 222من المراهقين من مدرستين في نامور بلجيكا؛  261منطقة برلين في ألمانيا؛ و

مراهقًا من  136من المراهقين من مدرستين مختلفتين في مقاطعة النمسا السفلى؛ و

قة لودز في بولندا؛ وقد اتضح أن المراهقين يهتمون أربع مدارس ثانوية عامة في منط

جدًا بالخصوصية ويعارضون أى نشاط على شبكة االنترنت تحدى مصالحهم 

بين اهتمام المراهقين  اشديدً  االشخصية، وقد أظهرت هذه الدراسة تناقضً 

فعلى الرغم من هذا االهتمام  ؛بخصوصيتهم وأفعالهم على مواقع التواصل االجتماعي

إال أن أكثر من نصف عينة الدراسة شاركوا كلمة المرور مع شخص آخر، كما أن 

قالع عن استخدام مواقع التواصل االجتماعي طالب أوضحوا أنهم لن يستطيعوا اإلال

 معلومات.الرغم معرفتهم بعدم وجود أمن على 

ور التكنولوجي، فقد أما فيما يخص فكرة أن الخصوصية تختفي مع التط

إلى تحديد أهداف الخصوصية  David Lewis Coss (2013)(32)هدفت دراسة 

الفردية على شبكة اإلنترنت، حيث تم إجراء هذه الدراسة على مرحلتين المرحلة 

األولى اهتمت بفهم قيم األفراد وأهداف الخصوصية االلكترونية، وفى هذه المرحلة 

لتحديد قيم الخصوصية الفردية فيما يتعلق بتكنولوجيا تم استخدام نهج فكر التركيز 

تطوير فهم أهداف الخصوصية اإللكترونية وقد تم ذلك من خالل وذلك ل نترنتاال

هم اد فيما يتعلق بالخصوصية الخاصة بفردًا لتحديد قيم األفر 90إجراء مقابالت مع 

تدقيق فى يم إطار للعلى شبكة اإلنترنت، أما المرحلة الثانية فقد اهتمت بوضع وتصم

كما خلصت الدراسة إلى ستة أهداف رئيسية لضمان الخصوصية االلكترونية، 

الخصوصية اإللكترونية وهى )زيادة الثقة مع مزود الخدمات اإللكترونية، تعظيم 

ضوابط إدارة الهوية، تعظيم مسئولية إدارة المعلومات، زيادة فهم األفراد لوظائف 

ى أقصى حد، تعظيم حماية حقوق الخصوصية، الحفاظ على الخدمات اإللكترونية إل

سالمة البيانات(، وقد توصلت هذه الدراسة إلى أنه كلما زاد فهم الفرد أو المنظمة 
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اد الثقة لديهم دنترنت لحماية خصوصياتهم ستزحول الخدمات التى تقدمها شبكة اإل

 بأن معلوماتهم الشخصية على شبكة االنترنت محمية بشكل كافي.

سلوك إدارة الخصوصية FU LIN-SHUAI (2013)(33 )وتناولت دراسة 

المجتمعات االفتراضية، حيث سعت الدراسة إلى التحقيق في كيفية توافق عضو  ىف

الذين يتفاعلون مع اآلخرين من خالل  شخاصز من األالمجتمع الظاهري )تجمع مركَّ 

وقد تم تطبيق هذه  شبكة اإلنترنت( مع التهديدات لخصوصيته في مجتمع ظاهري،

، وتبين هذه الدراسة أن وضع فردًا من أفراد المجتمع الظاهري 358الدراسة على 

تصور أكثر اكتماالً للخصوصية في المجتمعات االفتراضية يجب أن يأخذ في 

االعتبار كل من المعلومات وخصوصية اإلقليم، وأن اإلفصاح الخاص بالمعلومات 

 ن متكامالن إلدارة الخصوصية.والتنسيق اإلقليمي هما سلوكا

تناولت تطوير   Ki Jung Lee (2013)(34)هناك دراسة  وفى السياق نفسه

وتحليل نماذج إدارة الخصوصية في الشبكات االجتماعية على االنترنت، حيث 

ً جوهري اً أشارت هذه الدراسة إلى أن هناك تناقض بين الطريقة الطبيعية لتجربة  ا

ة خصوصية المستخدم وتصميم الخصوصية القابلة لالستخدام في الشبكات االجتماعي

ن يتوقعون تجربة إدارة الخصوصية كما يفعلون على االنترنت، حيث أن المستخدمي

 ث فى مناسبات متنوعة تؤدي إلى انتهاكفي الحياة الحقيقية ولكن هذا ال يحد

ى سبيل المثال: المحادثة المنشورة، والكشف العام عن معلوماتهم خصوصيتهم، فعل

الشخصية، والحدود المفتوحة لمجموعات اجتماعية متميزة داخل شبكتهم االجتماعية، 

ولذلك سعت هذه الدراسة إلى فهم كيفية اتخاذ الناس قرارات إدارة خصوصيتهم فى 

ديد بناء البحوث وتطوير الشبكات االجتماعية على االنترنت، وذلك من خالل تح

نماذج من سلوك إدارة الخصوصية للمستخدم، واختبار البناء والنماذج على أساس 

خصوصية االتصاالت، ت هذه الدراسة على نظرية إدارة وقد اعتمد .فرضيات هادفة

السمات الجماعية أقل عرضة  ىوقد توصلت هذه الدراسة إلى أن المستخدمين ذو

توجد فروق  حين أنه ال ىشبكات االجتماعية على االنترنت فإلدارة الخصوصية في ال

المستخدمين أكثر عرضة إلدارة الخصوصية  بين المستخدمين الذكور واإلناث، وأن

عندما يتعلق سياق إدارة الخصوصية بزيادة عدم الرغبة في التواصل واإلفصاح 

 الذاتي األكثر نشاًطا.

قانونى، ومن هذه الدراسات وهناك دراسات تناولت الخصوصية من منظور 

التشريع التى استعرضت تعديل Rebekah Abigail Pure (2013)(35 )دراسة 

الدور الذي تلعبه توقعات الخصوصية في الحماية الدستورية ب الخاص الرابع

للخصوصية الشخصية بشكل عام، حيث أنه من أجل الحماية القانونية للخصوصية 

ه المحاكم يجب أن يكون لدى الشخص ما تسميع، الشخصية بموجب التعديل الراب

"توقع معقول للخصوصية". ولكي يعتبر توقع الخصوصية في سياق معين معقوالً، 

يجب على المجتمع أن يعتبر هذا التوقع معقوال، لم يستكشف أي بحث تجريبي ما 
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وقد تم تطبيق  الً للخصوصية في سياقات اإلنترنت،يعتبره المجتمع توقعًا معقو

فيسبوك في الواليات المتحدة ممن تتراوح  ونشخًصا يستخدم 1156اسة على  الدر

( عاًما، وقد توصلت هذه الدراسة إلي أن الناس لديهم توقعات 86و 18أعمارهم بين )

أقل بالخصوصية عندما يعتقدون أن معلوماتهم يمكن مالحظتها بسهولة أكبر، وأن فى 

طبيعة توقعات الخصوصية معقدة،  شبكات التواصل االجتماعى على وجه الخصوص

وأن بعض سلوكيات حماية الخصوصية )تنفيذ إعدادات الخصوصية( تؤثر على 

توقعات الخصوصية وحول مدى إمكانية وصول مستخدمي الشبكات االجتماعية 

اآلخرين إلى معلوماتهم الشخصية، وأن سلوكيات حماية الخصوصية األخرى )قراءة 

ثر على توقعات الخصوصية بشأن المعلومات التي سياسات خصوصية الموقع( تؤ

يتوقع الناس أن يكون موظفو إنفاذ القانون قادرين على الوصول إليها في شبكات 

 التواصل االجتماعى.

وفيما يتعلق بسياسات الخصوصية للمحتوى المشترك في مواقع الشبكات 

 ,Anna C. Squicciarini,  Mohamed Shehabاالجتماعية فهناك دراسة 

Joshua Wede (2010)(36)  التى أشارت إلى أن الشبكات االجتماعية تعد شكال من

أشكال التعبير الذاتي للمستخدمين وتساعدهم على التواصل االجتماعي ومشاركة 

المحتوى مع مستخدمين آخرين، وعلى الرغم من أن مشاركة المحتوى تمثل أحد 

حالية، إال أنها ال توفر أية آليات لإلدارة السمات البارزة لمواقع الشبكات االجتماعية ال

الجماعية إلعدادات الخصوصية للمحتوى المشترك، ولذلك سعت هذه الدراسة إلى 

نفاذ الجماعي لسياسات الخصوصية على البيانات المشتركة، اإلتقديم نموذج مشكلة 

إلى فكرة حيث أنه يقترح فى هذا النموذج حالً يوفر طرقا آلية لتبادل الصور استنادا 

موسعة لملكية المحتوى، كما أنه تحرر المستخدمين من عبء اختيار تفضيالت 

 الخصوصية يدويًا لكل صورة .

وهناك دراسات سعت إلى تعريف مفهوم دورة حياة الخصوصية من منظور 

وقد ساهمت هذه الدراسة فى Dawn N. Jutla (2010)(37 )المستخدم مثل دراسة 

الخصوصية على االنترنت والتكنولوجيا، وتؤكد هذه الدراسة نظرية التصنيف إلدارة 

على أن معرفة المستخدمين لقضايا الخصوصية واالستعداد للعمل على حماية تغيير 

الخصوصية مع مرور الوقت يطرح تحديات مختلفة وفرص متغيره في بيئة 

ا االنترنت، وأن حماية الخصوصية تتطلب استراتيجيات وأدوات مختلفة، ولكنه

متداخلة أحيانا في كل دورة من مراحل دورة الحياة، وأن تستمر حماية خصوصية 

المستخدم إلى ما ال نهاية، وبالتالي فإن المراحل سوف تدور أو تتكرر باستمرار 

 طوال حياتها / حياته.

استكشاف إفصاحات Jeffrey Todd Child (2007)(38 )وتناولت دراسة 

خصوصية وإدارتها بين المدونين الشباب البالغين، المدونات وكذلك تطوير قواعد ال

حيث أن مدونات الويب يمكن أن يضع الناس في الحاالت التي يمكن لآلخرين بسهولة 
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 ؛التأكد من معلومات هامة عنهم فقط من خالل قراءة إفصاحات المدونات الشخصية

الدراسة على ال تضمن تدابير السالمة المناسبة، وتم جمع بيانات هذه  اتإذ المدون

 237مفردة أما المرحلة الثانية على  176مرحلتين المرحلة االولى تم تطبيقها على 

خصوصية أكثر العلى قواعد  هذه الدراسة إلى أن النساء حافظن مفردة، وقد توصلت

 من الرجال. 

 اإلطار النظري للدراسة: 

طر النظرية الموظَّفة فى دراسة إدارة الخصوصية على مواقع بالبحث فى األُ 

تتعامل مع الخصوصية دون مراعاة  األُطرالتواصل االجتماعي، اتضح أن هذه 

ي وتطبيقاته فى الواقع الفوارق الجوهرية بين مفهوم الخصوصية فى الواقع الفعل

مع اإلنسان  لب نظريات إدارة الخصوصية تنطلق من التعاملأغكذلك ف االفتراضي،

المتفاعل مع سياق اجتماعي قد ال تكون  لمعروفة ال الفردالفرد ذى البيئة الُمحدَّدة وا

 أبعاده وحدوده واضحة له بالكامل كالسياق التفاعلي على اإلنترنت.

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى توزعت النماذج النظرية للخصوصية بين 

ز على البعد التقني من حيث إلمام مستخدم فيسبوك بإعدادت األمان  نماذج ترك ِّ

ار أن ، وأخري تهتم بالبعد الشخصي الذي يٌقصد به تحديد المستخدم لما يخت(39)عليه

ر إخفاء  .(40)هيُفصح عنه وما يقر ِّ

وفى محاولة لتجاوز هذه العقبات، جاء نموذج "الخصوصية اإللكترونية 

Networked privacy الذى صاغه كل من "Marwick and Boyd  فى دراستهم

 لتقديم فهم أشمل لمفهوم الخصوصية ال يقف عند احيث سعي، (41)2014المنشورة عام 

حدود النظر إليه باعتباره أمر فردي تقني، وإنما يراه ضمن سياقه االجتماعي األوسع 

 والحاكم.

وانطلق نموذج الخصوصية اإللكترونية من فرضية أن فهم كيفية تحقُّق 

ر ىاإلنترنت يستدعي أن يراع الخصوصية على شبكة لها طبيعة  النموذج الُمفس ِّ

فالخصوصية على مواقع التواصل االجتماعي ال يمكن تأسيسها  الوسيلة وخصائصها،

وتوفيرها بشكل كامل عن طريق األفراد؛ ذلك أنها ال تعتمد بشكل كلي على خيارات 

فالسياق اإللكتروني يتم تحديده من خالل تركيبة  ستخدمين أو تحكُّمهم فى البيانات،الم

 technical mechanismsات الفنية واآللي audienceمؤلَّفة من الجمهور 

وألن السياقات تتبدَّل وتتداخل، فالخصوصية  social normsواألعراف االجتماعية 

قدارتهم ممارسة مستمرة ونشطة. ويعتمد تحقيق األفراد للخصوصية ليس فقط على 

فهمهم الكامل للسياق الذي يتعاملون فيه، وتأثير وإنَّما أيًضا على  التكنولوجية

سلوكيات اآلخرين، وتصورهم لحدود تفسير ما يعرضونه من معلومات، وامتالك 

المعارف والقدرات الالزمة للتأثير المباشر على كيفية تدفق المعلومات وتفسيرها 

يمتلك األفراد قدرة الفعل، فالجمهور وبعبارة أخرى يجب أن داخل هذا السياق. 
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اإللكتروني يُعق ِّد الخصوصية تحديدًا ألنهم يغي ِّرون المواقف االجتماعية بطرق يصبح 

 معها امتالك القوة والمعارف والمهارات أمًرا غير مضمون.

 (1شكل رقم )

دات الخصوصية اإللكترونية  ُمحد ِّ

 

ات الجمهور، كيديناميتستدعي الخصوصية اإللكترونية مجموعة من 

جتماعية، والوظائف الفنية التي تؤثر على عمليات الكشف عن اإلواألعراف 

وإذا كانت  اإللكتروني،المعلومات، واإلخفاء، والغموض، والتفسير لدي الجمهور 

عامة تُفهم أحيانًا على أنها محض إدارة للحدود، فإن الخصوصية صفة الخصوصية ب

االجتماعي هى مفاوضات مستمرة للسياقات فى النظام البيئى عبر مواقع التواصل 

ما يعنى أن الخصوصية  ت تُطمس وتنهار بشكل منتظم،الشبكي حيث السياقا

ا أو إخفاًء، فهى  اإللكترونية ال تتحقَّق ببساطة بمجرد التحكم فى المعلومات عرضًّ

أى  ذه المعلومات،ة التى تتدفق فيها هتتطلب سيطرة ذات مغزى على السياقات الشبكي

أن تحقيق الخصوصية يتطلب أن يمتلك المستخدمين فهًما لـ وتأثيًرا على تشكيل 

ويمكن أن يتم هذا من خالل التشارك في  ق الذى يجرى فيه تفسير المعلومات،السيا

 تأسيس بنية األنظمة، أو يمكن أن يتم بتضمين المعنى والسياق في المحتوى نفسه.

ى مواقع التواصل محاوالت تفحُّص الخصوصية ف فى نهاية المطاف فإن

التفاعلية الكامنة فى ممارسات الخصوصية، كما  االجتماعي تكشف  الديناميكيات

ر أن النموذج الفردي للخصوصي فاألفراد  ة ال يناسب تماًما السلوك البشري،تُظهِّ

 لشبكي،داخل سويًّا داخل المجتمع ايعيشون فى السياقات االجتماعية، وأفعالهم تت

ةالخصوصي

فهم 
السياق

سلوك 
اآلخرين

حدود 
رالتفسي

امتالك 
المعارف 
والقدرات
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ويَخلُص النموذج إلى أن االلتزام باألعراف االجتماعية خالل عملية تشارك البيانات 

 الوسيلة األفضل لحفظ الخصوصية اإللكترونية.

وهكذا فإن التعامل مع الخصوصية فى إطارها الشبكي يُسل ِّط الضوء على 

جميع الصعوبات الخاصة بتعريف أو حتى فهم السياقات االجتماعية بحكم أن ال

 يتشارك فى تأسيسها، كما أنها تتشكَّل بواسطة ما يتيحه الفيسبوك من إمكانات للفعل.

انتهاك  الطالبمن oydB Marwick an (42 )ولتوضيح ما سبق، طلب 

التعليق على صور قديمة قاعدة اجتماعية غير معلنة على اإلنترنت، فاختار البعض 

 يمكن أن يكون من األمور غير المحببةديمة غير أن التعليق على صور ق ألصدقائهم،

سبوك بصور قد تكون يبين طلبة الجامعات الذين يحتفظون فى ألبومات خاصة على ف

وبالرغم من أن هذه الصور قد تكون متاحة  حرجة للبعض وتعود لمرحلة المدرسة،مُ 

ى جال اإلهتمام العام عللكل أصدقاء فيسبوك، فإن فعل التعليق يعيدها من جديد إلى م

)فهذه الصور التى يُعاد نشرها  فعل التعليق يصبح عمالً ترويجيًا،أى أن  اإلنترنت،

ً ي أشخاتحو ربما تكون قد انتهت عالقتهم ولم يعودوا أصدقاء، أو أن بعضهم ظهر  صا

 ه الحاضر، وما إلى ذلك(. وبالتاليفى وضعية غير الئقة وال تتناسب مع وضع

سبوك لم تكن حول ما إذا كانت الصور عامة أو فقواعد المعلومات المعقدة في الفي

قد تعرضت  ديناميكيةإن حقيقة أن هذه ال ،خاصة، ولكن ما إذا كان يتم ترويجها أم ال

النتهاك الخصوصية تشير إلى كيفية ارتباط السياق والمعايير بالخصوصية على 

 اإلنترنت.  

ى حين تفترض التصورات التقنية والشخصية للخصوصية علوهكذا ف

اإلنترنت أن األفراد يمكن ويجب أن يديروا خصوصيتهم، فإن نموذج الخصوصية 

ًرا مختلفًا لفهم ممارسات  Networked privacyعلى اإلنترنت  م تصوُّ يقد ِّ

أيًضا فنموذج الخصوصية على اإلنترنت يتحدي  الخصوصية فى عصر الشبكات،

الذى يقترح أن  the access-control list modelنموذج قائمة التحكم بالوصول 

ن باإلطالع الخصوصية يمكن أن تُدار من خالل تحديد المعلومات المسموح لآلخري

المعلومات تمر بينما يفترض نموذج الخصوصية على اإلنترنت أن  عليها ومعرفتها،

ل عبر شبكة اإلنترنت، وأن الخصوصية يمكن بسهولة أن ين تهكها أى شخص ُمتَّصِّ

مانة الوحيدة لعدموتبقى األ بالمستخدم، ض  عراف والروابط االجتماعية الضَّ التَّعرُّ

فحتى إذا كان المستخدم يجعل صورة ما متاحة لثالثة أصدقاء  لمثل هذه االنتهاكات،

لة ما إذا كانوا بسهولة للكثيرين، وتتوقف مسأفقط، يمكن لهؤالء األصدقاء نشرها 

لصورة، ولكن باألساس على سيفعلون هذا أم ال ليس فقط على إمكانية دخولهم ل

 معاييرهم االجتماعية المشتركة وعالقاتهم بناشر الصورة.

اإلنترنت عن نظرية سالمة السياق نموذج الخصوصية على كذلك يختلف 

Contextual Integrity  رها الباحث األمريكي ، والتى Nissenbaumالتى طوَّ
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ي فيه نشر المعلومات، وأن تفترض أن بوسع الفرد أن يفهم بسهولة السياق الذى يجر

هذه السياقات ثابتة ومستقلة، وأن انتهاكات الخصوصية تحدث فقط بمجرد انتقال 

المعلومات إلى سياق مختلف بأعراف مغايرة متعلقة بالمعلومات. بينما يذهب نموذج 

اإلنترنت إلى أبعد حيث يقترح أن المشاركين على مواقع التواصل الخصوصية على 

تركون سويًّا فى بناء السياقات واألعراف المتعلقة بالمعلومات، وأن هذه االجتماعي يش

األخيرة عادة ما تتغير. كما أن هناك مستويات مختلفة من المهارة لفهم السياق 

وتغيراته وتحوالته وفقا لتبدُّل المعايير االجتماعية والقدرات التكنولوجية. عالوة على 

دة بشكل صارم، كما أن األعراف ليست ثابتة. بل هذا فالسياقات ليس بالضرورة ُمحدَّ 

 يتشارك األفراد فى تأسيس المواقف.

 كما أن نظرية سالمة السياق تفترض أن السياق معروف، بينما يأخذ نموذج

اإلنترنت فى االعتبار أن األفراد ربما يفسروا السياق بصعوبة، وأن الخصوصية على 

أن أشخاًصا آخرين قد يسيطرون على السياق  هذه السياقات ربما تتحرك أو تنهار، أو

بطرق تتجاوز صالحيات الفرد )مثل المراقبة أو تسريب المعلومات أو التنقيب فى 

 البيانات(.

ر على وتشير نظرية الخصوصية  ن الواجب إعادة تصوُّ اإلنترنت إلى أنه مِّ

أضرار الخصوصية. فبدال من التفكير فى أضرار الخصوصية من زاوية األفراد أو 

الجماعات، نحتاج إلى التفكير فيها من زاوية الشبكات أو العالقات بين الناس. وتُسل ِّط 

لصور مواقع التواصل االجتماعي الضوء على تشابك البيانات فى جوهرها. فا

الفوتوغرافية تتضمن أشخاص عديدين، والرسائل تدور بين مرسل ومستقبل، 

ويشارك الناس معلومات قد تخص اآلخرين. وال يمكن حل هذه التعقيدات من خالل 

نماذج الملكية التي تعتمد على الحقوق المشتركة. وبدالً من هذا تقتضى فعالية النماذج 

مات تتم مشاركتها فى عالم ُمتشابك اجتماعيًّا. احترام أن شبكات األفراد تتصل بمعلو

ففى عالم أصبحت الخصوصية عبر اإلنترنت ذات طابع عام، يجب أن تتكيف 

األنظمة القانونية والتقنية حول خصوصية المعلومات لتعكس بشكل أفضل واقع 

 المعلومات االجتماعية الشبكية. 

 منهج الدراسة:

ووظفت أسلوب المسح بالعينة، لمسح، اعتمدت الدراسة الحالية على منهج ا

 وذلك بتطبيق استمارة استبيان مقننة بغرض جمع البيانات من المبحوثين.

 :مجتمع الدراسة

مستخدمى موقع التواصل من فى المصريين يتحدد مجتمع الدراسة الميدانية 

حتى يكون باستطاعتهم ، سنة فأكثر 18ممن تبلغ أعمارهم  االجتماعى فيسبوك

عن أسئلة االستبيان، فضالً عن كونها الفئة العمرية التى يسمح لها موقع اإلجابة 

 فيسبوك بامتالك حساب عليه.



 فيسبوكإدارة الخصوصية عبر مواقع التواصل االجتماعى بالتطبيق على موقع 

 289                             عشر الرابعالعدد  –المجلة العلمية لبحوث اإلذاعة والتليفزيون 

 عينة الدراسة:

ويرجع هذا ، تنتمى عينة الدراسة الحالية إلى نوع العينات غير العشوائية

بمستخدمى موقع فيسبوك ينة ينة عشوائية فى ظل غياب قوائم معلصعوبة اختيار ع

  .(43)للباحثين االعتماد عليها فى سحب العينةيمكن 

مبحوث من مستخدمى  400قوامها  عينة حصصيةاالعتماد على تم قد و

موقع فيسبوك، وقد تم ملء االستمارت منهم إلكترونيًا بعد تصميم استمارة االستبيان 

لضمان الحصول على استجابة واحدة ال أكثر من كل  Survey Monkeyعلى موقع 

 .مبحوث

بداية من وفيما يخص زمن تطبيق استمارة االستبيان، فقد تم هذا خالل الفترة 

اكتمل العدد المطلوب للعينة وذلك بعد استبعاد بعض ديسمبر وبنهاية الشهر  1

 االستجابات لملئها من مستخدمين دون السن. 

 :الدراسة ةلعين الخصائص الديموغرافية

 (1جدول رقم )

 (400)ن=خصائص عينة الدراسة 
 % ك خصائص العينة

 النوع
 %52.5 210 ذكور

 %47.5 190 إناث

 السن

 %36.2 145 سنة 35ألقل من  18من 

 %33 132 سنة 50أقل من  35من 

 %30.8 123 سنة فأكثر 50

 المستوى التعليمي

 %8.8 35 أقل من المتوسط

 %10.3 41 تعليم متوسط

 %50.7 203 تعليم جامعى

 %30.2 121 عليادراسات 

 الحالة االجتماعية

 %38.2 153 أعزب

 %55.8 223 متزوج

 %6 24 مطلق/ أرمل

 الحالة المهنية

 %31.3 125 طالب

 %36.4 146 أعمل 

 %32.3 129 ال أعمل

المستوى االقتصادي 

 واالجتماعي

 %29.8 119 منخفض

 %42 168 متوسط

 %28.2 113 مرتفع

 %52.5النوع، توزعت عينة الدراسة بين ذكور بنسبة فيما يخص متغير 

 .%47.2وإناث بنسبة 
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فى فئة الشباب  %36.2وبالنسبة لمتغير السن، فقد كانت أكثرية العينة بنسبة 

 50أقل من  35سنة(، يليهم المبحوثون فى الفئة العمرية )من  35ألقل من  18)من 

( بنسبة سنة فأكثر 50العمرية من )، ثم أخيًرا المبحوثون فى الفئة %33سنة( بنسبة 

 من إجمالى العينة. 30.8%

من  %50.7وبالنسبة لمتغير المستوى التعليمي، فقد كان غالبية المبحوثين بنسبة 

ذوى التعليم الجامعي، يليهم المبحوثون ممن يستكملون دراستهم العليا أو أتموها 

عليم فوق المتوسط بنسبة ، ثم جاء المبحوثون الحاصلون على ت%30.2بالفعل بنسبة 

 من إجمالى عينة الدراسة. %8.8، وأخيًرا المبحوثون الحاصلون على 10.3%

وفيما يخص متغير الحالة االجتماعية، فقد بلغت نسبة المبحوثين المتزوجين بين 

، ثم المبحوثين ذوى %38.2، يليهم غير المتزوجين بنسبة %55.8عينة الدراسة 

 من إجمالى عينة الدراسة. %6أو مطلق بنسبة الحالة االجتماعية أعزب 

وبالنسبة لمتغير الحالة المهنية، فقد بلغت نسبة المبحوثين الذين يعملون 

 %31.3، ثم الطالب بنسبة %32.3، يليهم المبحوثون غير العاملين بنسبة 36.4%

 من إجمالى عينة الدراسة.

، فقد بلغت نسبة المبحوثين وأخيًرا فيما يخص متغير المستوى االقتصادي واالجتماعي

، ثم %29.8، يليهم المبحوثون ذوى المستوى المنخفض بنسبة %42ذوى المستوى المتوسط 

 من إجمالى عينة الدراسة. %28.2المبحوثون ذوى المستوى المرتفع بنسبة 

 متغيرات الدراسة وطرق القياس وإجراءات الصدق والثبات:

 (M=7.12, SD=1.356كثافة استخدام موقع فيسبوك: ) (1

ن خالل سؤالين، أولهما يقيس  عدد أيام الدخول على تم قياس هذا المتغير مِّ

، وتمثلت بدائل اإلجابة عنه فى يوم واحد أسبوعيًّا موقع فيسبوك أسبوعيًّا فى المتوسط

)يُعطى المبحوث درجة واحدة( ومن يومين لثالثة أيام أسبوعيًّا )يُعطى المبحوث 

درجات( ومن  3درجتين( ومن أربعة أيام لخمسة أيام أسبوعيًّا )يُعطى المبحوث 

 5ا )يُعطى المبحوث درجات( ويوميًّ  4خمسة أيام لستة أيام أسبوعيًّا )يُعطى المبحوث 

عدد ساعات استخدام موقع فيسبوك يوميًّا فى درجات(. بينما يقيس السؤال األخر 

، وتمثلت بدائل اإلجابة عنه فى أقل من ساعة يوميًّا )يُعطى المبحوث درجة المتوسط

 3واحدة( ومن ساعة ألقل من ساعتين )يُعطى المبحوث درجتين( وساعتين ألقل من 

درجات(.  4ساعات فأكثر )يُعطى المبحوث  3درجات( و 3مبحوث ساعات )يُعطى ال

عت علي النحو التالي:9 -2لتتراوح درجات المقياس بين )  (، توزَّ

 درجات(. 4-2استخدام منخفض ) -

 درجات(. 6-5استخدام متوسط ) -

 درجات(. 9-7استخدام مرتفع ) -
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 (M=24.65, SD=3.670مدى االنغماس فى موقع فيسبوك: ) (2

 المتغير من خالل ست عبارات هى على النحو التالى: تم قياس هذا

 يمثل الدخول على موقع فيسبوك نشاًطا مهًما أمارسه فى حياتي االعتيادية -1
 يوفر لى موقع فيسبوك صديًقا ألجا إليه فى أوقات فراغي -2

 يمكن أن أتوقف عن ممارسة عمل أقوم به كى أراجع أحدث ما ُنشر على فيسبوك -3

 ويشاركه أصدقائي على فيسبوك بشكل دورىأراجع ما ينشره  -4

 عادة ما أشترك فى النشاطات والنقاشات التى تجرى على فيسبوك -5

 أحرص على مراجعة اإلشعارات التى تصلنى أوال بأول -6
نها علي مقياس ليكرت الخماسي )موافق بشدة،  د المبحوث موقفه مِّ ويحد ِّ

اختيار كما يلى:  موافق، محايد، معارض، معارض جدًّا( وتم وضع درجة لكل

درجات(، )معارض  3درجات(، )محايد  4درجات(، )موافق  5)موافق بشدة 

(، 30 -6درجتان(، )معارض جدًّا درجة واحدة(، وتراوحت درجات المقياس بين )

عت علي النحو التالي:  توزَّ

 درجة(. 13-6انغماس منخفض ) -

 درجة(. 22-14انغماس متوسط ) -

 درجة(. 30-23انغماس مرتفع ) -

 اختبارات صدق المقياس وثباته:

 أوالً: صدق المقياس:

 Internalتم التحقق من صدق المقياس بحساب االتساق الداخلي للمقياس 

consistency حيث تم عمل مصفوفة االرتباطات ،Correlation Matrix  بين العبارات

الست المكونة لمقياس مدى االنغماس فى موقع فيسبوك الختبار مدى ارتباط العبارات ببعضها، 

 وداللة هذا االرتباط، تم الحصول على النتائج التي يجملها الجدول التالي:

 (2جدول رقم )
 6عبارة  5عبارة  4عبارة  3عبارة  2عبارة   العبارات

 1عبارة 
 **295. **344. **404. **385. **503. معامل بيرسون

 000. 000. 000. 000. 000. مستوي المعنوية

 2عبارة 
 **423. **363. **453. **513.  معامل بيرسون

 000. 000. 000. 000.  مستوي المعنوية

 3عبارة 
 **319. **354. **436.   معامل بيرسون

 000. 000. 000.   مستوي المعنوية

 4عبارة  
 **409. **455.    معامل بيرسون

 000. 000.    مستوي المعنوية

 5عبارة 
 **439.     معامل بيرسون

 000.     مستوي المعنوية

 0.01** دال عند مستوى معنوية 
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كما تم إجراء مصفوفة ارتباطات أخرى بين كل عبارة والدرجة الكلية 

 نتائج االرتباطات على النحو التالي:لمقياس مدى االنغماس فى موقع فيسبوك، وكانت 

 (3جدول رقم )

مدى االنغماس فى موقع االرتباط بين عبارات المقياس والدرجة الكلية لمقياس 

 فيسبوك
 مستوى المعنوية االرتباط بالمقياس الكلي رقم العبارة

1 0.662** 0.000 

2 0.319** 0.001 

3 0.680** 0.000 

4 0.747** 0.000 

5 0.498** 0.000 

6 0.594** 0.000 

 0.01** دال عند مستوى معنوية 

ً داالً بالدرجة  يتضح من بيانات الجدول أن كل العبارات مرتبطة ارتباطا

، وهو ما 0.01الكلية للمقياس، وأن هذه االرتباطات دالة عند مستوى معنوية أقل من 

 يؤكد صدق المقياس.

 ثانياً: ثبات المقياس:

لثبات مقياس مدى االنغماس فى موقع فيسبوك،  Alphaتم حساب معامل 

(، وهي قيمة ثبات عالية يمكن في ضوئها قبول نتائج 0.732حيث بلغت قيمته )

 المقياس.

 (M=23.27, SD=4.302فهم إعدادات األمان: ) (3

 تم قياس هذا المتغير أيًضا عن طريق ست عبارات هى على النحو التالى:

 وقت مبكر الستخدامي فيسبوك كنت على وعي بإعدادات األمان منذ -1

أحرص على التحكم بشكل جيد فى إعدادات األمان الخاصة بى على  -2
 فيسبوك

أعيد النظر عادة فى إعدادات األمان الخاصة بي على فيسبوك كى أحمى  -3
 خصوصيتى

 يمكن أن أصف فهمي إلعدادات األمان على فيسبوك بغير الكافي -4

على فيسبوك أمر ال يشغلنى تحديد من له حق رؤية مشاركاتى وبوستاتي  -5
 كثيًرا

 أفتقد الدافع إلعطاء االهتمام الكافي إلعدادات األمان الخاصة بي -6
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نها علي مقياس ليكرت الخماسي )موافق بشدة،  د المبحوث موقفه مِّ ويحد ِّ

موافق، محايد، معارض، معارض جدًّا( وتم وضع درجة لكل اختيار كما يلى: 

درجات(، )معارض  3درجات(، )محايد  4درجات(، )موافق  5)موافق بشدة 

. أما فى 3إلى  1درجتان(، )معارض جدًّا درجة واحدة(، هذا فى العبارات من 

(، 30 -6فقد تم عكس التكويد. وتراوحت درجات المقياس بين ) 6إلى  4العبارات من 

عت علي النحو التالي:  توزَّ

 درجة(. 13-6فهم منخفض ) -

 درجة(. 22-14فهم متوسط ) -

 درجة(. 30-23رتفع )فهم م -

 اختبارات صدق المقياس وثباته:

 أوالً: صدق المقياس:

 Internalتم التحقق من صدق المقياس بحساب االتساق الداخلي للمقياس 

consistency حيث تم عمل مصفوفة االرتباطات ،Correlation Matrix  بين

المكونة لمقياس فهم إعدادات األمان الختبار مدى ارتباط العبارات  ةالعبارات الست

 ببعضها، وداللة هذا االرتباط، تم الحصول على النتائج التي يجملها الجدول التالي:

 (4جدول رقم )

 6عبارة  5عبارة  4عبارة  3عبارة  2عبارة   العبارات

 1عبارة 
 **263. **313. **302. **320. **367. معامل بيرسون

 000. 000. 000. 000. 000. مستوي المعنوية

 2عبارة 
 **327. **312. **453. **460.  معامل بيرسون

 000. 000. 000. 000.  مستوي المعنوية

 3عبارة 
 **326. **466. **566.   معامل بيرسون

 000. 000. 000.   مستوي المعنوية

 4عبارة  
 **485. **520.    معامل بيرسون

 000. 000.    مستوي المعنوية

 5عبارة 
 **544.     معامل بيرسون

 000.     مستوي المعنوية

 0.01** دال عند مستوى معنوية 
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كما تم إجراء مصفوفة ارتباطات أخرى بين كل عبارة والدرجة الكلية 

 لمقياس فهم إعدادات األمان، وكانت نتائج االرتباطات على النحو التالي:

 (5رقم )جدول 

 فهم إعدادات األماناالرتباط بين عبارات المقياس والدرجة الكلية لمقياس 
 مستوى المعنوية االرتباط بالمقياس الكلي رقم العبارة

1 0.701** 0.000 

2 0.744** 0.000 

3 0.700** 0.000 

4 0.651** 0.000 

5 0.665** 0.000 

6 0.701** 0.000 

 0.01** دال عند مستوى معنوية 

ً داالً بالدرجة  يتضح من بيانات الجدول أن كل العبارات مرتبطة ارتباطا

، وهو ما 0.01الكلية للمقياس، وأن هذه االرتباطات دالة عند مستوى معنوية أقل من 

 يؤكد صدق المقياس.

 ثانياً: ثبات المقياس:

لثبات مقياس فهم إعدادات األمان، حيث بلغت  Alphaتم حساب معامل 

 (، وهي قيمة ثبات عالية يمكن في ضوئها قبول نتائج المقياس.0.802قيمته )

 (M=12.39, SD=2.032الخبرات السلبية السابقة: ) (4

 تم قياس هذا المتغير عن طريق أربع عبارات هى على النحو التالى:

 فيسبوك أو محاولة سرقته مررت أو مر أحد أصدقائى بتجربة سرقة حساب -1

 سمعت عن أشخاص تعرضوا لمواقف محرجة بسبب ما ينشرونه على فيسبوك -2

تعرضت أو أحد أصدقائى إلساءة استخدام بياناتى الشخصية المنشورة على  -3
 فيسبوك

 حدث أن نشرت على فيسبوك أراًء أو صوًرا أو فيديوهات أضرت بى فعليًّا -4

نها علي  د المبحوث موقفه مِّ مقياس رباعى )دائًما، وأحيانًا، ونادًرا، ويحد ِّ

درجات(،  3درجات(، )أحيانًا  4وال( وتم وضع درجة لكل اختيار كما يلى: )دائًما 

(، 16 -4)نادًرا درجتان(، )ال درجة واحدة(. وتراوحت درجات المقياس بين )

عت علي النحو التالي:  توزَّ

 درجة(. 7-4خبرات منخفضة ) -

 جة(.در 12-8خبرات متوسطة ) -

 درجة(. 16-13خبرات مرتفعة ) -
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 اختبارات صدق المقياس وثباته:

 أوالً: صدق المقياس:

 Internalتم التحقق من صدق المقياس بحساب االتساق الداخلي للمقياس 

consistency حيث تم عمل مصفوفة االرتباطات ،Correlation Matrix  بين

السابقة الختبار مدى ارتباط  العبارات األربع المكونة لمقياس الخبرات السلبية

العبارات ببعضها، وداللة هذا االرتباط، تم الحصول على النتائج التي يجملها الجدول 

 التالي:

 (6جدول رقم )
 4عبارة  3عبارة  2عبارة   العبارات

 1عبارة 
 **262. **252. **418. معامل بيرسون

 000. 000. 000. مستوي المعنوية

 2عبارة 
 **212. **196.  بيرسونمعامل 

 000. 000.  مستوي المعنوية

 3عبارة 
 **211.   معامل بيرسون

 000.   مستوي المعنوية

 0.01** دال عند مستوى معنوية 

كما تم إجراء مصفوفة ارتباطات أخرى بين كل عبارة والدرجة الكلية 

 النحو التالي:لمقياس الخبرات السلبية السابقة، وكانت نتائج االرتباطات على 

 (7جدول رقم )

 الخبرات السلبية السابقةاالرتباط بين عبارات المقياس والدرجة الكلية لمقياس 
 مستوى المعنوية االرتباط بالمقياس الكلي رقم العبارة

1 0.587** 0.000 

2 0.524** 0.000 

3 0.572** 0.000 

4 0.407** 0.000 

 0.01** دال عند مستوى معنوية 

ً داالً بالدرجة يتضح  من بيانات الجدول أن كل العبارات مرتبطة ارتباطا

، وهو ما 0.01الكلية للمقياس، وأن هذه االرتباطات دالة عند مستوى معنوية أقل من 

 يؤكد صدق المقياس.

 ثانياً: ثبات المقياس:

لثبات مقياس الخبرات السلبية السابقة، حيث بلغت  Alphaتم حساب معامل 

 (، وهي قيمة ثبات عالية يمكن في ضوئها قبول نتائج المقياس.0.772قيمته )
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 (=1.365M=11.79, SDمدى اإلفصاح عبر فيسبوك: ) (5

 تم قياس هذا المتغير عن طريق أربع عبارات هى على النحو التالى:

 أواظب على نشر بوستات أو مشاركتها على صفحتي  -1

 المختلفةأحرص على مشاركة األخرين أفكارى ومشاعري وأنشطتي  -2

تمثل الكتابة على فيسبوك نشاًطا أحرص عليه حرصى على أنشطة الحياة  -3
 اآلخري

 يتيح لى فيسبوك مجاال رحبا للتعبير عن نفسي ونشر خواطرى -4

نها علي مقياس رباعى )دائًما، وأحيانًا، ونادًرا،  د المبحوث موقفه مِّ ويحد ِّ

درجات(،  3ات(، )أحيانًا درج 4وال( وتم وضع درجة لكل اختيار كما يلى: )دائًما 

(، 16 -4)نادًرا درجتان(، )ال درجة واحدة(. وتراوحت درجات المقياس بين )

عت علي النحو التالي:  توزَّ

 درجات(. 7-4إفصاح منخفض ) -

 درجة(. 12-8إفصاح متوسط ) -

 درجة(. 16-13إفصاح مرتفع ) -

 اختبارات صدق المقياس وثباته:

 أوالً: صدق المقياس:

 Internalتم التحقق من صدق المقياس بحساب االتساق الداخلي للمقياس 

consistency حيث تم عمل مصفوفة االرتباطات ،Correlation Matrix  بين

العبارات األربع المكونة لمقياس مدى اإلفصاح عبر فيسبوك الختبار مدى ارتباط 

نتائج التي يجملها الجدول العبارات ببعضها، وداللة هذا االرتباط، تم الحصول على ال

 التالي:

 (8جدول رقم )
 4عبارة  3عبارة  2عبارة   العبارات

 1عبارة 
 **213. **201. **172. معامل بيرسون

 000. 000. 001. مستوي المعنوية

 2عبارة 
 **418. **356.  معامل بيرسون

 000. 000.  مستوي المعنوية

 3عبارة 
 **409.   معامل بيرسون

 000.   مستوي المعنوية

 0.01** دال عند مستوى معنوية 
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كما تم إجراء مصفوفة ارتباطات أخرى بين كل عبارة والدرجة الكلية 

 لمقياس مدى اإلفصاح عبر فيسبوك، وكانت نتائج االرتباطات على النحو التالي:

 (9جدول رقم )

 اإلفصاح عبر فيسبوكمدى االرتباط بين عبارات المقياس والدرجة الكلية لمقياس 
 مستوى المعنوية االرتباط بالمقياس الكلي رقم العبارة

1 0.659** 0.000 

2 0.649** 0.000 

3 0.621** 0.000 

4 0.570** 0.000 

 0.01** دال عند مستوى معنوية 

ً داالً بالدرجة  يتضح من بيانات الجدول أن كل العبارات مرتبطة ارتباطا

، وهو ما 0.01هذه االرتباطات دالة عند مستوى معنوية أقل من الكلية للمقياس، وأن 

 يؤكد صدق المقياس.

 ثانياً: ثبات المقياس:

لثبات مقياس مدى اإلفصاح عبر فيسبوك، حيث  Alphaتم حساب معامل 

 (، وهي قيمة ثبات عالية يمكن في ضوئها قبول نتائج المقياس.0.692بلغت قيمته )

 (M=17.49, SD=2.201فهم مخاطر اإلفصاح: ) (6

 تم قياس هذا المتغير أيًضا عن طريق أربع عبارات هى على النحو التالى:

 قد يتسبب نشر معلومات أو صور شخصية على فيسبوك فى اإلضرار بصاحبها -1

 ينتشر بين مستخدمي فيسبوك المتلصصون وراغبي اإليقاع باألخرين -2

 وك حتى لألصدقاءيجب الحذر فى اإلفصاح عن األمور الشخصية على فيسب -3

كثير من وقائع انتهاك الخصوصية سببها تساهل المستخدمين فى إفشاء  -4
 معلوماتهم وبياناتهم الخاصة

نها علي مقياس ليكرت الخماسي )موافق جدا،  د المبحوث موقفه مِّ ويحد ِّ

موافق، محايد، معارض، معارض جدًّا( وتم وضع درجة لكل اختيار كما يلى: 

درجات(، )معارض  3درجات(، )محايد  4)موافق  درجات(، 5)موافق جدا 

(، 20 -4درجتان(، )معارض جدًّا درجة واحدة(. وتراوحت درجات المقياس بين )

عت علي النحو التالي:  توزَّ

 درجات(. 9-4فهم منخفض ) -

 درجة(. 14-10فهم متوسط ) -

 درجة(. 20-15فهم مرتفع ) -
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 اختبارات صدق المقياس وثباته:

 المقياس:أوالً: صدق 

 Internalتم التحقق من صدق المقياس بحساب االتساق الداخلي للمقياس 

consistency حيث تم عمل مصفوفة االرتباطات ،Correlation Matrix  بين

العبارات األربع المكونة لمقياس فهم مخاطر اإلفصاح الختبار مدى ارتباط العبارات 

 ى النتائج التي يجملها الجدول التالي:ببعضها، وداللة هذا االرتباط، تم الحصول عل

 (10جدول رقم )
 4عبارة  3عبارة  2عبارة   العبارات

 1عبارة 
 **431. **474. **453. معامل بيرسون

 000. 000. 000. مستوي المعنوية

 2عبارة 
 **313. **372.  معامل بيرسون

 000. 000.  مستوي المعنوية

 3عبارة 
 **578.   معامل بيرسون

 000.   مستوي المعنوية

 0.01** دال عند مستوى معنوية 

كما تم إجراء مصفوفة ارتباطات أخرى بين كل عبارة والدرجة الكلية 

 لمقياس فهم مخاطر اإلفصاح، وكانت نتائج االرتباطات على النحو التالي:

 (11جدول رقم )

 اإلفصاح فهم مخاطراالرتباط بين عبارات المقياس والدرجة الكلية لمقياس 
 مستوى المعنوية االرتباط بالمقياس الكلي رقم العبارة

1 0.718** 0.000 

2 0.690** 0.000 

3 0.664** 0.000 

4 0.638** 0.000 

 0.01** دال عند مستوى معنوية 

ً داالً بالدرجة  يتضح من بيانات الجدول أن كل العبارات مرتبطة ارتباطا

، وهو ما 0.01االرتباطات دالة عند مستوى معنوية أقل من الكلية للمقياس، وأن هذه 

 يؤكد صدق المقياس.

 ثانياً: ثبات المقياس:

لثبات مقياس فهم مخاطر اإلفصاح، حيث بلغت  Alphaتم حساب معامل 

 (، وهي قيمة ثبات عالية يمكن في ضوئها قبول نتائج المقياس.0.835قيمته )
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 (=1.063M=14.30, SDتأثير األقران: ) (7

 تم قياس هذا المتغير أيًضا عن طريق أربع عبارات هى على النحو التالى:

ما ينشره أصدقائي على فيسبوك من معلومات وأمور شخصية يشجعني على  -1
 فعل الشئ نفسه

 أفعل ما يفعله أصدقائى من مشاركة األخرين على فيسبوك تجاربهم الخاصة -2

 كبيرة ما فعله أصدقائى لو كان فى نشر األمور الشخصية على فيسبوك خطورة -3

جري العرف بين األصدقاء على فيسبوك على نشر المعلومات واألفكار  -4
 والصور الخاصة بال خوف

نها علي مقياس ليكرت الخماسي )موافق جدا،  د المبحوث موقفه مِّ ويحد ِّ

موافق، محايد، معارض، معارض جدًّا( وتم وضع درجة لكل اختيار كما يلى: 

درجات(، )معارض  3درجات(، )محايد  4، )موافق درجات( 5)موافق جدا 

(، 20 -4درجتان(، )معارض جدًّا درجة واحدة(. وتراوحت درجات المقياس بين )

عت علي النحو التالي:  توزَّ

 درجات(. 9-4تأثير منخفض ) -

 درجة(. 14-10تأثير متوسط ) -

 درجة(. 20-15تأثير مرتفع ) -

 اختبارات صدق المقياس وثباته:

 المقياس:أوالً: صدق 

 Internalتم التحقق من صدق المقياس بحساب االتساق الداخلي للمقياس 

consistency حيث تم عمل مصفوفة االرتباطات ،Correlation Matrix  بين

العبارات األربع المكونة لمقياس تأثير األقران الختبار مدى ارتباط العبارات 

 ببعضها، وداللة هذا االرتباط، تم الحصول على النتائج التي يجملها الجدول التالي:

 (12جدول رقم )
 4عبارة  3عبارة  2عبارة   العبارات

 1عبارة 
 **433. **397. **213. معامل بيرسون

 000. 000. 000. المعنويةمستوي 

 2عبارة 
 **250. **245.  معامل بيرسون

 000. 000.  مستوي المعنوية

 3عبارة 
 **257.   معامل بيرسون

 000.   مستوي المعنوية

 0.01** دال عند مستوى معنوية 
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كما تم إجراء مصفوفة ارتباطات أخرى بين كل عبارة والدرجة الكلية 

 األقران، وكانت نتائج االرتباطات على النحو التالي:لمقياس تأثير 

 (13جدول رقم )

 تأثير األقراناالرتباط بين عبارات المقياس والدرجة الكلية لمقياس 
 مستوى المعنوية االرتباط بالمقياس الكلي رقم العبارة

1 0.665** 0.000 

2 0.738** 0.000 

3 0.680** 0.000 

4 0.747** 0.000 

 0.01عند مستوى معنوية ** دال 

ً داالً بالدرجة  يتضح من بيانات الجدول أن كل العبارات مرتبطة ارتباطا

، وهو ما 0.01الكلية للمقياس، وأن هذه االرتباطات دالة عند مستوى معنوية أقل من 

 يؤكد صدق المقياس.

 ثانياً: ثبات المقياس:

لثبات مقياس تأثير األقران، حيث بلغت قيمته  Alphaتم حساب معامل 

 (، وهي قيمة ثبات عالية يمكن في ضوئها قبول نتائج المقياس.0.795)

 (M=16.45, SD=2.029االتجاه نحو موقع فيسبوك عموًما: ) (8

 تم قياس هذا المتغير أيًضا عن طريق أربع عبارات هى على النحو التالى:

 ركة األفكار والمعلوماتفيسبوك موقع جيد لنشر الصور ومشا -1

 ال أجد خطورة كبيرة فى نشر األفكار والبيانات الشخصية على فيسبوك -2

 يعد فيسبوك بابًا يمكن أن يدخل منه راغبي التلصص على األخرين ومراقبتهم -3

 ال يوفر فيسبوك األمان الكافي لمستخدميه فيما يخص نشر أمورهم الشخصية عبره -4

نها ع د المبحوث موقفه مِّ لي مقياس ليكرت الخماسي )موافق جدا، ويحد ِّ

موافق، محايد، معارض، معارض جدًّا( وتم وضع درجة لكل اختيار كما يلى: 

درجات(، )معارض  3درجات(، )محايد  4درجات(، )موافق  5)موافق جدا 

(، 20 -4درجتان(، )معارض جدًّا درجة واحدة(. وتراوحت درجات المقياس بين )

عت علي النحو التا  لي:توزَّ

 درجات(. 9-4تأثير منخفض ) -

 درجة(. 14-10تأثير متوسط ) -

 درجة(. 20-15تأثير مرتفع ) -
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 اختبارات صدق المقياس وثباته:

 أوالً: صدق المقياس:

 Internalتم التحقق من صدق المقياس بحساب االتساق الداخلي للمقياس 

consistency حيث تم عمل مصفوفة االرتباطات ،Correlation Matrix  بين

العبارات األربع المكونة لمقياس االتجاه نحو موقع فيسبوك عموًما الختبار مدى 

ارتباط العبارات ببعضها، وداللة هذا االرتباط، تم الحصول على النتائج التي يجملها 

 الجدول التالي:

 (14جدول رقم )
 4عبارة  3عبارة  2عبارة   العبارات

 1عبارة 
 **277. **444. **540. معامل بيرسون

 000. 000. 000. مستوي المعنوية

 2عبارة 
 **190. **456.  معامل بيرسون

 000. 000.  مستوي المعنوية

 3عبارة 
 **284.   معامل بيرسون

 000.   مستوي المعنوية

 0.01** دال عند مستوى معنوية 

كما تم إجراء مصفوفة ارتباطات أخرى بين كل عبارة والدرجة الكلية 

 لمقياس االتجاه نحو موقع فيسبوك، وكانت نتائج االرتباطات على النحو التالي:

 (15جدول رقم )

 االتجاه نحو موقع فيسبوكاالرتباط بين عبارات المقياس والدرجة الكلية لمقياس 
 مستوى المعنوية االرتباط بالمقياس الكلي رقم العبارة

1 0.688** 0.000 

2 0.694** 0.000 

3 0.718** 0.000 

4 0.594** 0.000 

 0.01** دال عند مستوى معنوية 

ً داالً بالدرجة  يتضح من بيانات الجدول أن كل العبارات مرتبطة ارتباطا

، وهو ما 0.01الكلية للمقياس، وأن هذه االرتباطات دالة عند مستوى معنوية أقل من 

 يؤكد صدق المقياس.

 ثانياً: ثبات المقياس:

لثبات مقياس االتجاه نحو موقع فيسبوك، حيث بلغت قيمته  Alphaتم حساب معامل 

 (، وهي قيمة ثبات عالية يمكن في ضوئها قبول نتائج المقياس.0.802)
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 أوالً: النتائج العامة للدراسة

 ووسائله المحور األول: كثافة االستخدام

 :فيسبوكم استخدا بداية -1

 (16جدول رقم )

 بداية استخدام فيسبوك
 % ك استخدام فيسبوكبداية 

 %6.5 26 منذ أقل من سنة واحدة

 %24 96 من سنة ألقل من ثالث سنوات

 %51.5 206 من ثالث سنوات ألقل من ست سنوات

 %18 72 ست سنوات فأكثر

 %100 400 اإلجمالي

ح بيانات هذا الجدول رقم )  ( أن غالبية المستخدمين عينة الدراسة16توض ِّ

موقع فيسبوك منذ فترة طويلة تتراوح من ثالث سنوات  يستخدمون %51.5بنسبة 

كذلك فقد وصلت نسبة المبحوثين الذين يستخدمون موقع  .ألقل من ست سنوات

 طول الفترة الزمنية الستخدامما يشير إلى . %18 فيسبوك منذ ست سنوات فأكثر

 .مواقع الشبكات االجتماعيةلمبحوثين ا

من سنة ألقل من بينما بلغت نسبة المبحوثين الذين يستخدمون موقع فيسبوك 

، على حين لم تزد نسبة المبحوثين حديثى االستخدام الذين %24ثالث سنوات 

 من إجمالى عينة الدراسة.  %6.5عن  منذ أقل من سنة واحدة يستخدمون الموقع

 :فى المتوسط دخول على فيسبوك أسبوعيًّاالعدد أيام  -2

 (17دول رقم )ج

 عدد أيام الدخول على فيسبوك أسبوعيًّا فى المتوسط
 % ك دخول على فيسبوك أسبوعيًّاعدد أيام ال

 %4.8 19 يوم واحد أسبوعيًّا

 %14.8 59 من يومين لثالثة أيام أسبوعيًّا

 %27.3 109 من أربعة أيام لخمسة أيام أسبوعيًّا

 %24.7 99 من خمسة أيام لستة أيام أسبوعيًّا

 %28.4 114 يوميًّا

 %100 400 اإلجمالي

الذى يتخذه استخدام  ىصاعدتالمنحى ال( 17بيانات هذا الجدول رقم )ظهر تُ 

، يام الدخول على فيسبوك أسبوعيًّاعدد أمتوسط المبحوثين موقع فيسبوك بالنظر إلى 

يليهم فى الترتيب ، من المبحوثين أنهم يستخدمونه يوميًّا %28.4حيث ذكر ما نسبته 

، ثم %27.3من أربعة أيام لخمسة أيام أسبوعيًّا بنسبة المبحوثين الذين يستخدمونه 
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من  %24.7المبحوثين الذين يستخدمونه من خمسة أيام لستة أيام أسبوعيًّا بنسبة 

يزيد عدد أيام دخولهم  %80.4أى أن غالبية المبحوثين بنسبة إجمالى عينة الدراسة. 

ما يؤشر إلى تزايد كثافة استخدام موقع فيسبوك بين المبحوثين عينة  أيام.عن أربعة 

ويدعم هذا االستخالص أن نسبة المبحوثين الذين يقل متوسط عدد أيام  الدراسة.

 فقط. %19.6دخولهم عن ثالثة أيام بلغت 

 :فى المتوسط يوميًّافيسبوك استخدام ساعات  دعد -3

 (18جدول رقم )

 فيسبوك يوميًّا فى المتوسطعدد ساعات استخدام 
 % ك عدد ساعات استخدام فيسبوك يوميًّا 

 %19.4 78 أقل من ساعة يوميًّا

 %23 92 من ساعة ألقل من ساعتين

 %41.8 167 ساعات 3ساعتين ألقل من 

 %15.8 63 ساعات فأكثر 3

 %100 400 اإلجمالي

المستخدمين عينة الدراسة  أكثرية( أن 18تكشف بيانات هذا الجدول رقم )

وهى نسبة . ساعات 3ساعتين ألقل من يستخدمون موقع فيسبوك  %41.8بنسبة 

ووضحه التعليق استخدام مرتفعة تتفق مع ما انتهت إليه نتائج الجدولين السابقين 

  من ارتقاع معدالت استخدام موقع فيسبوك بين المبحوثين عينة الدراسة.عليهما 

من ساعة ألقل من ساعتين أيًضا فقد بلغت نسبة مستخدمى فيسبوك يوميًّا 

من إجمالى عينة الدراسة، وبلغت نسبة مستخدميه أقل من ساعة يوميًّا  23%

من  %15.8ساعات فأكثر  3، بينما بلغت نسبة مستخدمى موقع فيسبوك 19.4%

 إجمالى عينة الدراسة.

 (2ل رقم )شك

 عينة الدراسة موقع فيسبوك كثافة استخدام المبحوثين

 

كثيفو االستخدام

متوسطو االستخدام

منخفضو االستخدام

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

39.2%

42.6%

18.2%



 فيسبوكإدارة الخصوصية عبر مواقع التواصل االجتماعى بالتطبيق على موقع 

 304                             عشر الرابعالعدد  –المجلة العلمية لبحوث اإلذاعة والتليفزيون 

استخدام  كثافة (، فعلى مستوى مجمل2كما يتضح من هذا الشكل رقم )

االستخدام  متوسطىن يالمبحوث ت نسبةغ، فقد بلالمبحوثين عينة الدراسة موقع فيسبوك

من إجمالى عينة الدراسة، كما بلغت نسبة المبحوثين كثيفي االستخدام  42.6%

من إجمالى عينة  %18.2تزد نسبة منفضى االستخدام عن لم ، على حين 39.2%

 .الدراسة

ارتفاع كثافة استخدام موقع فيسبوك بين المبحوثين وتؤشر هذه النتيجة إلى 

 عينة الدراسة، وهى تتفق مع ما انتهت إليه دراسة

 الوسيلة األكثر استخداًما للدخول على فيسبوك:  -4

 (19جدول رقم )

 للدخول على فيسبوك الوسيلة األكثر استخداًما
 % ك الوسيلة األكثر استخداًما للدخول على فيسبوك

 Smartphone 297 74.2%الهاتف المحمول 

 Tablet 48 12%تابلت 

 I Pad 36 9%أى باد 

 Laptop 11 2.8%البتوب 

 Desktop 8 2%كمبيوتر منزلي 

 %100 400 اإلجمالي

ح بيانات هذا الجدول رقم ) ل األكثر استخداًما للدخول على ائالوس( 19توض ِّ

 Smartphoneالهاتف المحمول ، حيث جاء ينة الدراسةعن المستخدمين بيفيسبوك 

من إجمالى عينة الدراسة،  %74.2فى صدارة هذه الوسائل المستخدمة لدى ما نسبته 

، بينما لم تزد نسبة %9بنسبة  I Pad، ثم أى باد %12بنسبة  Tabletالتابلت يليه 

 Desktopوالكمبيوتر منزلي  %2.8بين عينة الدراسة  Laptopمستخدمى البتوب 

 المستخدمين عينة الدراسة.من إجمالى  %2عن 

)كالهاتف المحمول والتابلت وااليباد( وتعنى هذه النتيجة أن األجهزة المتنقلة 

عند المقارنة باستخدام  كانت األكثر استخداًما من جانب المبحوثين عينة الدراسة

وتختلف هذه النتيجة مع تلك التى توصلت )الكمبيوتر المنزلى(.  األجهزة غير المتنقلة

والتى  Jennifer Jiyoung Suh & Eszter Hargittai (2015)(44)إليها دراسة 

أظهرت أن معظم المشاركين يعتبرون أن األجهزة غير المتنقلة أكثر موثوقية 

قدم . ويمكن تفسير هذا االختالف فى ضوء من األجهزة المحمولة ومالءمة لالستخدام

ممارسة استخدام الهواتف المحمولة فى الدخول على اإلنترنت وشيوعها فى 

، ما أدى إلى فى المجتمع المصريالمجتمعات الغربية مقارنة بانتشارها الحديث نسبيًّا 

ذه األجهزة المتنقلة على بمخاطر هأكثر دراية الغربيين تراكم خبرات جعل األفراد 

 .عر مواقع التواصل االجتماعى خصوصيتهم
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 المحور الثانى: االنغماس فى فيسبوك

والذى  يعرض هذا المحور من الدراسة لمتغير "االنغماس فى فيسبوك"

من خالل ما يبدونه من رغبة فى مالزمة  مدى ارتباط المستخدمين بالموقعيقصد به 

. ويعد االنغماس أحد المتغيرات (45)والظروف لالستخدام استخدامه، وتهيئة الوقت

الخصوصية لدى مستخدمى موقع فيسبوك. ويعرض الشكل  ذات الصلة القوية بمفهوم

تبعًا لدرجاتهم على مقياس االنغماس، لتوزيع المبحوثين عينة الدراسة  (3التالى رقم )

  مرتفع ومتوسط ومنخفضوهو التوزيع الذى يشتمل على ثالثة مستويات لالنعماس: 

 (3شكل رقم )

 مدى انغماس المبحوثين فى فيسبوك

 

ح بيانات هذا الشكل أن غالبية المستخدمين عينة الدراسة بنسبة ( 3رقم ) توض ِّ

مرتفعًا، على حين بلغت نسبة المبحوثين  فى موقع فيسبوك همانغماسكان  53.2%

المبحوثين ممن يمكن وصفهم ، بينما لم تزد نسبة %32.8متوسطو االنغماس 

 .من إجمالى عينة الدراسة %14عن  نخفضانغماسهم فى موقع فيسبوك بالم

وقد تنوعت مظاهر هذا االنغماس كما يبينها الجدول رقم )( فى مالحق 

 أهمية الدخول على موقع فيسبوك ضمن األنشطة اليومية بوزن نسبيالدراسة بين 

، %81.3بوزن نسبي  لمنشورات األخرين المراجعة الدورية، و%82.6 للممارسة

 .%79.8واالشتراك فى النشاطات والنقاشات التى تجرى على فيسبوك بوزن نسبي 
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 :الشخصية خالل الشهر الحالى اتهمعلى صفحالمبحوثون م بها اق ىالنشاطات الت -5

 (20جدول رقم )

 قام بها المبحوثون على صفحاتهم الشخصية خالل الشهر الحالى ىالنشاطات الت
 % ك النشاطات التى قام بها المبحوثون على صفحاتهم الشخصية

 %49 196 نشر بوستات نصية

 Tagged 103 25.8%التعليق على بوستات أو مشاركات تم ذكرى فيها 

 %23.3 93 مشاركة بوستات من صفحات أو مجموعات

 %16.8 67 نشر صور شخصية 

( النشاطات التى قام بها المبحوثون عينة 20تكشف بيانات هذا الجدول رقم )

نشر كان أكثر هذه النشاطات ممارسة الدراسة على صفحاتهم الشخصية، حيث 

من إجمالى المبحوثين عينة  %49ى مارسه ما نسبته ذبوستات نصية، وهو النشاط ال

بنسبة  Taggedيليه نشاط التعليق على بوستات أو مشاركات تم ذكرى فيها  الدراسة.

ا رً ، وأخي%23.3، ثم مشاركة بوستات من صفحات أو مجموعات بنسبة 25.8%

من إجمالى المبحوثين عينة  %16.8 تهنسب حيث مارسه ما نشر صور شخصية ءجا

نشطة األخرى التى وهو ما يعنى تراجع نشاط نشر الصور مقارنة بقية األ الدراسة.

 .يمكن ممارستها عبر موقع فيسبوك

 همتابنشرها على صفح المبحوثون مانوعية البوستات/ الحاالت التى ق -6

 :الشخصية خالل الشهر الحالى

 (21جدول رقم )

نوعية البوستات/ الحاالت التى قام المبحوثون بنشرها على صفحاتهم الشخصية 

 خالل الشهر الحالى
على نوعية البوستات/ الحاالت التى قام المبحوثون بنشرها 

 صفحاتهم الشخصية
 % ك

 %33.5 134 أفكار أو وجهات نظر

 %25.5 102 أخبار ومعلومات

 %24 96 تجربة شخصية حالية أو ماضية

 %22 88 مشاعري وحالتى النفسية

 %14.8 59 نشر تهاني أو تعازي أو معايدات

 %8.5 34 معلومات شخصية

( النشاطات التى قام بها المبحوثون عينة 21تكشف بيانات هذا الجدول رقم )

نشر الدراسة على صفحاتهم الشخصية، حيث كان أكثر هذه النشاطات ممارسة 

من إجمالى المبحوثين عينة  %49بوستات نصية، وهو النشاط الذى مارسه ما نسبته 

                                                 
 .شهر ديسمبر وهو شهر تطبيق الدراسة الميدانية 
 .شهر ديسمبر وهو شهر تطبيق الدراسة الميدانية 
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بنسبة  Taggedشاركات تم ذكرى فيها الدراسة. يليه نشاط التعليق على بوستات أو م

، وأخيًرا %23.3، ثم مشاركة بوستات من صفحات أو مجموعات بنسبة 25.8%

من إجمالى المبحوثين عينة  %16.8جاء نشر صور شخصية حيث مارسه ما نسبته 

قية األنشطة األخرى التى بالدراسة. وهو ما يعنى تراجع نشاط نشر الصور مقارنة ب

 همرؤية بوستات الفئات التى يتيح لها المبحوثونبر موقع فيسبوك.يمكن ممارستها ع

 :همومشاركات

 (22جدول رقم )

 الفئات التى يتيح لها المبحوثون رؤية بوستاتهم ومشاركاتهم
الفئات التى يتيح لها المبحوثون رؤية بوستاتهم 

 ومشاركاتهم
 % ك

 %41 164 األصدقاء

 %32.2 129 أصدقاء األصدقاء

 %10.3 41 بوست من يمكنه رؤيته أحدد لكل

 %9 36 أشخاص معينين

 %6 24 العامة

 %1.5 6 أنا فقط

 %100 400 اإلجمالي

الفئات التى يتيح لها المبحوثون رؤية ( 22تظهر بيانات هذا الجدول رقم )

من  %41هذه الفئات لدى ما نسبته  األصدقاء بوستاتهم ومشاركاتهم، حيث تصدَّر

من  %32.2أصدقاء األصدقاء لدى ، يليهم عينة الدراسة إجمالى المبحوثين

، من المبحوثين أنهم يحددون لكل بوست من يمكنه رؤيته %10المبحوثين. بينما ذكر 

، بينما ذكر ألشخاص معينين رؤية بوستاتهم ومشاركاتهم ونيتيحإلى أنهم  %9وأشار 

حين لم تزد نسبة  ، علىبوستاتهم ومشاركاتهم متاحة للعامةمن المبحوثين أن  6%

من  %1.5المبحوثين الذين يقصرون رؤية بوستاتهم ومشاركاتهم على أنفسهم عن 

 إجمالى المبحوثين عينة الدراسة.

 المحور الثالث: انتهاك الخصوصية

)سواء كان  ةلخصوصيلألى موقف على فيسبوك يمثل انتهاًكا  التعرض مدى -7

خاًصا بمعلومات الشخصية المتاحة على فيسبوك أو ما يتعلق بما تنشره أو 

 :تشاركه من بوستات(

 (23جدول رقم )

 مدى التعرض ألى موقف على فيسبوك يمثل انتهاًكا للخصوصية
 % ك مدى التعرض ألى موقف على فيسبوك يمثل انتهاًكا للخصوصية

 %67.2 269 نعم

 %32.8 131 ال

 %100 400 اإلجمالي
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من إجمالى  %67.2أن ما نسبته ( 23يتَّضح من بيانات هذا الجدول رقم )

تمثل انتهاًكا  على فيسبوك ذكروا أنهم تعرضوا لمواقف المبحوثين عينة الدراسة

إلى  أكثر من ثلثى العينة من قبل لخرق خصوصيتهم ويشير تعرض .للخصوصية

شيوع الممارسات التى يجد فيها المستخدمون أنفسهم مستهدفون بشكل أو آخر من 

 %32.8ذلك فى الوقت الذى ذكر ما نسبته  أشكال انتهاك الخصوصية اإللكترونية.

ف فيها انتهاك قمن إجمالى المبحوثين عينة الدراسة أنهم لم سبق لهم التعرض لموا

 للخصوصية. 

 هم:النتهاك خصوصيت المبحوثون عرض فيهالذى ت / المواقفالموقف -8

 (24جدول رقم )

 (269)ن= الموقف/ المواقف الذى تعرض فيه المبحوثون النتهاك خصوصيتهم
 % ك الموقف/ المواقف الذى تعرض فيه المبحوثون النتهاك خصوصيتك

 %43.1 116 سرقة بوستات لى ونشرها على صفحات أخري

 %41.6 112 ىاإلذن مناإلضافة إلى مجموعات بدون أخذ 

 %25.3 68 غير المرحب به من جانب متطفلين Chatالتواصل 

 %21.9 59 توظيف بياناتى الشخصية المتاحة بصورة تضرني أو تحرجني

 %13.8 37 سرقة الحساب أو محاولة سرقته

 %11.5 31 أديرها اتأو مجموع اتمحاولة سرقة صفح

( في الصفحات shareلبوستاتي والقيام بمشاركتها ) (screen shotاستخدام خاصية )

 والمجموعات المختلفة والتعليق عليها بهدف اإلساءة أو إثارة النقاش حولها.
29 10.8% 

 %7.8 21 االستيالء على صور شخصية وتوظيفها بصورة ضارة 

 %7.4 20 تكرار طلب الصداقة من أشخاص سبق أن رفضت صداقتهم

 %4.5 12 من حسابات وهميةالتقدم بطلب صداقة 

 %1.1 3 قيام أخرين بإنشاء حساب أو صفحة باسمي باالستفادة من بياناتى المتاحة

التى تعرض  ( أشكال انتهاك الخصوصية24تكشف بيانات هذا الجدول رقم )

سرقة البوستات ونشرها على  لها المبحوثون، حيث جاء على رأس هذه األشكال

من إجمالى المبحوثين عينة  %43.1ض له ما نسبته ر، فقد تعىصفحات أخر

 %41.6وقد تعرض له ما نسبته  اإلضافة إلى مجموعات بدون استئذانالدراسة، يليه 

غير المرحب به من جانب متطفلين ما  Chatتعرض للتواصل من المبحوثين. بينما 

رض فقد تع ، أما توظيف البيانات الشخصية بصورة مضرة أو محرجة%25.3نسبته 

من إجمالى المبحوثين عينة الدراسة أنهم  %11.3وذكر ، %21.9 ما نسبته له

من  %10.8وأشار  .هاونديري اتأو مجموع اتتعرضوا لمحاولة سرقة صفح

لبوستات والقيام  (screen shotالمبحوثين إلى تعرضهم الستخدام خاصية )

عليها بهدف  ( في الصفحات والمجموعات المختلفة والتعليقshareبمشاركتها )

 اإلساءة أو إثارة النقاش حولها.
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 :ةخصوصيالتجاه مواقف انتهاك  فعلالرد  -9

 (25جدول رقم )

 رد الفعل تجاه مواقف انتهاك الخصوصية
 % ك رد الفعل تجاه مواقف انتهاك الخصوصية

 91 33.8% (Declineرفض طلبات الصداقة غير المرغوب فيها )

 %19 51 لفت النظر 

 40 14.9% (Hideالموضوعات غير المناسبة من وجهة نظري )إخفاء 

 36 13.4% (Unfriendإلغاء الصداقة )

 36 13.4% (Deleteحذف الموضوعات غير المناسبة من وجهة نظري )

 %11.5 31 تحذير أصدقائي من تصرفات الشخص منتهك الخصوصية

 26 9.7% (Blockالحظر )

رد أفعال المبحوثين تجاه المواقف التى  (25تظهر بيانات هذا الجدول رقم )

رفض طلبات ، حيث كان أبرز ردود األفعال هذه تعرضت فيها خصوصيتهم لالنتهاك

من إجمالى  %33.8(، فقد ذكره ما نسبته Declineالصداقة غير المرغوب فيها )

بنسبة  لفت النظر ، بينما كان رد الفعل التالى فى الترتيبالمبحوثين عينة الدراسة

 لدى ما نسبته (Hide، ثم إخفاء الموضوعات غير المناسبة من وجهة نظري )19%

( وحذف الموضوعات غير المناسبة من Unfriendإلغاء الصداقة )، أما 14.9%

من  %13.4فقد بلغت نسبة كل من يستخدم كل منهما  (Deleteوجهة نظري )

 إجمالى المبحوثين عينة الدراسة.

التى  خيارات المستخدمين فى التعامل مع المواقفمن ذلك يُالحظ أن 

ية، فى ظل الفرد مواجهةقد قامت باألساس على ال تعرضوا فيها النتهاك خصوصيتهم

إدارات الخوادم غياب استراتيجية جماعة أكثر شمولية يوفرها الموقع أو تضمنها 

 Popescuدراسة  وهو ما أشارت إليهلحماية المستخدمين تلقائيًا ودون طلب. 

على الرغم مما اعتبرته فشل  الخصوصية خيار جمعيمن افتقار اعتبار  (46)(2017)

. وانتهت أنظمة حماية الخصوصية السائدة القائمة على اإلدارة الشخصية للخصوصية

البعد الجماعي للخصوصية يمكن أن يوف ِّر بدائل أكثر أهمية لحماية الدراسة إلى أن 

 الخصوصية.

 الخبرات السلبية السابقة: رابعالمحور ال

ألحد المتغيرات التى تشير  تتعرض الباحثة هذا المحور من الدراسة فى

الدراسات السابقة إلى تأثيره على قضية الخصوصية عبر مواقع التواصل االجتماعى 

ب السلبية ر، واألخير يشير إلى المواقف والتجاالخبرات السلبية السابقة متغيرأال وهو 

خالل أو أحد أصدقائهم أو معارفهم القريبين منهم  مر بها المستخدمونالتى سبق أن 

لتجاربهم السلبية تم تصنيف المبحوثين تبعًا . وأًضا فقد تعامالتهم مع موقع فيسبوك
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على النحو  ةمنخفضخبرة و ةمتوسط خبرةو ةمرتفع خبرةإلى ثالثة مستويات:  السابقة

 (.4الذى يكشفه الشكل التالى رقم )

 (4م )شكل رق

 الخبرات السلبية السابقة

 

ة المبحووثين عينوة الدراسوة بنسوبة أكثري(، فإن 4كما يتضح من بيانات هذا الشكل رقم )

، بينمووا وسووطةيسووبوك بالمتف خبووراتهم السوولبية السووابقة مووع موقووعيمكوون وصووف  38.3%

علووى فيسووبوك الخبوورات السوولبية السووابقة موون رتفووع بلغووت نسووبة أصووحاب المسووتوى الم

حوودودة الم الخبوورات السوولبية السووابقةنسووبة المبحوووثين ذوى  بلغووت، علووى حووين 34.2%

 من إجمالى عينة الدراسة. %27.5على فيسبوك 

ل جدول رقم )( ضمن مالحق الدراسة فى  ، حيث نماذج هذه الخبراتويفص ِّ

السماع عن أشخاص تعرضوا لمواقف محرجة بسبب ما ينشرونه تمثل أبرزها فى 

التعرض لضرر بسبب نشر ، و%88.3التى حازت على وزن نسبي على فيسبوك 

التعرض شخصيًّا ، و%85.9بوزن نسبي أراًء أو صوًرا أو فيديوهات على فيسبوك 

إعادة النظر أو تعرص أحد األصدقاء لتجربة سرقة حساب فيسبوك أو محاولة سرقته 

وأخيًرا ، %80.1عادة فى إعدادات األمان بغرض حماية الخصوصية بوزن نسبى 

التعرض شخصيًّا أو تعرص أحد األصدقاء إلساءة استخدام البيانات الشخصية 

 .%77.6المنشورة على فيسبوك بوزن نسبي 

 : فهم مخاطر اإلفصاح على فيسبوكخامسالمحور ال

فى المحور السابق، يعرض  الخبرات السلبية السابقةبعد عرض نتائج مقياس 

هذا المحور لنتائج مقياس فهم مخاطر إفصاح المستخدمين عبر موقع فيسبوك، ويشير 

هذا المتغير إلى مدى إلمام المبحوثين ووعيهم بالمخاطر واألضرار التى يمكن أن 

تلحق بهم من جراء ممارستهم اإلفصاح عبر الموقع. وقد تم تصنيف المبحوثين تبعًا 
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م لمخاطر اإلفصاح عبر فيسبوك إلى ثالثة مستويات: فهم مرتفع وفهم لمدى فهمه

 (.5متوسط وفهم منخفض على النحو الذى يكشفه الشكل التالى رقم )

 (5شكل رقم )

 فهم مخاطر اإلفصاح

 

ح بيانات هذا الشكل رقم ) ( أن غالبية المستخدمين عينة الدراسة بنسبة 5توض ِّ

عبر موقع فيسبوك مرتفعًا، على حين بلغت  كان فهمهم لمخاطر اإلفصاح 56.8%

، بينما لم تزد نسبة %33.2نسبة المبحوثين متوسطو الفهم لمخاطر اإلفصاح 

المبحوثين ممن يمكن وصف فهمهم لمخاطر اإلفصاح عبر موقع فيسبوك بالمنخفض 

 من إجمالى عينة الدراسة. %10عن 

ها الجدول رقم )( فى وقد تنوعت مظاهر هذا الفهم لمخاطر اإلفصاح كما يبين

مالحق الدراسة بين إدراك أهمية الحذر فى اإلفصاح عن األمور الشخصية على 

، والوعى بانتشار %98.3فيسبوك حتى لألصدقاء بوزن نسبي للممارسة 

، %96.5المتلصصون وراغبي اإليقاع باألخرين بين مستخدمي فيسبوك بوزن نسبي 

ومات أو صور شخصية على فيسبوك فى واالنتباه الحتمالية أن يتسبب نشر معل

، وأخيًرا إدراك أن كثير من وقائع انتهاك %91اإلضرار بصاحبها بوزن نسبي 

الخصوصية سببها تساهل المستخدمين فى إفشاء معلوماتهم وبياناتهم الخاصة بوزن 

 .%87.3نسبي 

 .Wilson etفى ضوء ما توصلت إليه دراسة ويمكن تفسير هذه النتيجة 

al. (2201)(47)  التأثير الكبير الذى يمكن أن يُحدثه فهم مخاطر والتى أوضحت

؛ اإلفصاح على ممارسة المستخدمين اإلفصاح عبر مواقع التواصل االجتماعى

ض النتهاك الخصوصيةف توجه سلوك المستخدمين عند اتخاذ  االحتمالية الُمدركة للتعرُّ

 اإلفصاح. قرار

 : تأثير األقرانلسادسالمحور ا

يعرض المحور لنتائج مقياس التأثيرات التى يحدثها األقران على 

المستخدمين عبر موقع فيسبوك، ويشير هذا المتغير إلى مدى ما يمكن أن يتسبب فيه 
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األقران من تأثيرات على المستخدمين فيما يخص ممارستهم لإلفصاح عبر فيسبوك. 

ى ثالثة مستويات: تأثير مرتفع وقد تم تصنيف المبحوثين تبعًا لمدى تأثير األقران إل

 (.6وتأثير متوسط وتأثير منخفض على النحو الذى يكشفه الشكل التالى رقم )

 (6شكل رقم )

 تأثير األقران

 

( أن تأثير األقران كان متوسًطا لدى ما 6تكشف بيانات هذا الشكل رقم )

المبحوثين الذين من إجمالى المبحوثين عينة الدراسة، بينما بلغت نسبة  %49.4نسبته 

، على حين بلغت نسبة المبحوثين الذن كان %26.3أظهروا تأثيًرا مرتفعًا لألقران 

من إجمالى المبحوثين  %24.3تأثير األقران عليهم منخفًضا فيما يخص اإلفصاح 

 عينة الدراسة.

وقد تنوعت أشكال هذا التأثير لألقران كما يبينها الجدول رقم )( ضمن 

جريان العرف بين األصدقاء على فيسبوك على نشر المعلومات  ينمالحق الدراسة ب

، وأنه لو كان فى %86.9بوزن نسبي للممارسة  واألفكار والصور الخاصة بال خوف

نشر األمور الشخصية على فيسبوك خطورة كبيرة ما فعله كثير من األصدقاء بوزن 

أمور شخصية ، وأن ما ينشره األصدقاء على فيسبوك من معلومات و%85 نسبي

، وأخيًرا جاءت محاكاة ما %82.6تشجع على فعل الشئ نفسه بوزن نسبي للممارسة 

يفعله األصدقاء من مشاركة األخرين على فيسبوك تجاربهم الخاصة بوزن نسبي 

81.1%. 

 .Sarigol et alويمكن تفسير هذه النتيجة فى ضوء ما انتهت إليه دراسة 

من أن ميل المستخدم لإلفصاح يتأثر ضمن مجموعة عوامل عديدة بما  (48)(2014)

فاألفراد األقل  يجده حوله من انتشار الممارسة اإلفصاحية لدى المستخدمين األخرين.

ميال بطبيعتهم للحديث عبر مواقع التواصل االجتماعى عن أمورهم وتجاربهم 

لهم من األقران الشخصية يصبحون أكثر ميالً لإلفصاح حين يجدون من حو

ميل األفراد لإلفصاح الذاتي ينخرطون بال خوف فى ممارسة هذا السلوك. أى أن 

على مواقع التواصل االجتماعي يتناسب طرديًّا مع ميل المستخدمين األخرين أيًضا 
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لألفصاح، وإن انتشار عدوى اإلفصاح عن المعلومات والبيانات الخاصة يدفع من 

 .تراجع عن موقفهم ومسايرة األخرينلديهم ميل لإلخفاء إلى ال

 : االتجاه نحو فيسبوك عموًماسابعالمحور ال

يعرض المحور لنتائج مقياس اتجاهات المستخدمين عينة الدراسة نحو موقع 

فيسبوك عموًما، ويٌقصد بهذا المتغير موقف المبحوثين من موقع فيسبوك، وهو 

مروا به من تجارب معه. وقد تم الموقف الذى تشكَّل عبر خبرتهم فى استخدامه وما 

تصنيف المبحوثين تبعًا التجاهاتهم نحو موقع فيسبوك إلى ثالثة مستويات: أصحاب 

اتجاهات إيجابية وأصحاب اتجاهات محايدة وأصحاب اتجاهات سلبية، وذلك على 

 (.7النحو الذى يكشفه الشكل التالى رقم )

 (7شكل رقم )

 تقييم فيسبوك عموًما

 

( أن أكثرية المبحوثين عينة الدراسة بنسبة 7هذا الشكل رقم ) تكشف بيانات

امتزج الجانب اإليجابى بالجانب السلبى فى اتجاهاتهم من موقع فيسبوك،  39.4%

من إجمالى عينة  %32.3بينما بلغت نسبة المبحوثين أصحاب االتجاه اإليجابى 

 بية نحو الموقع.من المبحوثين لديهم اتجاهات سل %28.3الدراسة، على حين كان 

وقد تمثَّلت أبعاد هذا االتجاه كما يبينها الجدول رقم )( ضمن مالحق الدراسة 

فى اعتبار فيسبوك بابًا يمكن أن يدخل منه راغبي التلصص على األخرين ومراقبتهم 

والنظر لفيسبوك باعتباره موقعًا مالئًما لنشر الصور ، %89.9بوزن نسبي للممارسة 

، وعدم وجود خطورة كبيرة فى %84.9 بوزن نسبي والمعلوماتومشاركة األفكار 

، %76.4نشر األفكار والبيانات الشخصية على فيسبوك بوزن نسبي للممارسة 

ال يوفر فيسبوك األمان الكافي لمستخدميه فيما يخص نشر أمورهم  وأخيًرا جاءت

 .%74.3بوزن نسبي  الشخصية عبره

إيجابي
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 فيسبوك: مدى اإلفصاح على ثامنالمحور ال

مقياس للبعد األول من بعدى الخصوصية أال وهو يعرض هذا المحور 

ويُقصد باإلفصاح ما يبديه المستخدمون علنًا إفصاح المستخدمين عبر موقع فيسبوك، 

سواء كانت أفكاًرا أو مشاعر أو خرين من أمور أو خبرات شخصية مستخدمين اآللل

فصاح ممارستهم اإللمدى ن تبعًا وقد تم تصنيف المبحوثي .أو أحداث خاصة حاالت

منخفض  إفصاحمتوسط وإفصاح مرتفع و إفصاحإلى ثالثة مستويات:  عبر فيسبوك

 (.8على النحو الذى يكشفه الشكل التالى رقم )

 (8شكل رقم )

 مدى اإلفصاح

 

، فقد زادت نسبة اإلفصاح بين (8كما يتضح من بيانات هذا الشكل رقم )

 %42.2ذوى اإلفصاح المرتفع  حيث بلغت نسبة المبحوثينالمبحوثين عينة الدراسة، 

مكن وصف درجة يبينما وصلت نسبة المبحوثين ممن من إجمالى عينة الدراسة. 

كان قرابة ربع العينة على حين بلغت ، %33 بالمتوسطإفصاحهم عبر موقع فيسبوك 

 عبَّروا عن درجة منخفضة من اإلفصاح عبر موقع فيسبوك.  %42.8تقريبا بنسبة 

ل جدول رقم )( ضمن مالحق الدراسة فى  أمثلة لهذا اإلفصاح ويفص ِّ

المواظبة على نشر بوستات أو ، حيث تمثل أبرزها فى المقصود فى الدراسة

الحرص ، و%87.8على وزن نسبي التى حازت مشاركتها على الصفحة الشخصية 

، %84.9بوزن نسبي المختلفة  األنشطةو المشاعرفكار واألعلى مشاركة األخرين 

، %86.1واالستفادة من فيسبوك للتعبير عن النفس ونشر الخواطر بوزن نسبى 

 .%83.2ومألوفية الكتابة على فيسبوك ضمن أنشطة الحياة اآلخري بوزن نسبي 

 إعدادات األمان على فيسبوكع: فهم تاسالمحور ال

من أبعاد الخصوصية للبعد الثانى من الدراسة األخير يعرض هذا المحور 

المبحوثين إلعدادات األمان على موقع فيسبوك والذى يعنى مدى تقييم  فهمالمتمثل فى 
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المبحوثين لمدى إدراكهم ووعيهم بإعدادات األمان المتاحة على موقع فيسبوك، وقد تم 

المبحوثين تبعًا لفهمهم إلعدادات األمان إلى ثالثة مستويات: فهم مرتفع وفهم تصنيف 

 (.9متوسط وفهم منخفض على النحو الذى يكشفه الشكل التالى رقم )

 (9شكل رقم )

 فهم إعدادات األمان على فيسبوك

 

(، فإن غالبية المبحوثين عينة 9كما يتضح من بيانات هذا الشكل رقم )

يمكن وصف فهمهم إلعدادات األمان على فيسبوك بالمرتفع،  %59.5الدراسة بنسبة 

بينما بلغت نسبة أصحاب المستوى المتوسط من فهم إعدادات األمان على فيسبوك 

، على حين لم تزد نسبة المبحوثين ذوى الفهم المنخفض إلعدادات األمان 31.5%

 من إجمالى عينة الدراسة. %9على فيسبوك عن 

ل جدول رق ( ضمن مالحق الدراسة فى أوجه هذا الفهم، حيث 35م )ويفص ِّ

تمثل أبرزها فى الحرص على التحكم بشكل جيد فى إعدادات األمان على فيسبوك 

، والوعي بإعدادات األمان منذ وقت مبكر %91.9التى حازت على وزن نسبي 

، وإعادة النظر عادة فى إعدادات األمان بغرض %89.7الستخدامه بوزن نسبي 

 .%84ة الخصوصية بوزن نسبى حماي

 Papathanassopoulos etوتتفق هذه النتيجة مع ما انتهت إليه دراسة 

 al. (2016)(49)  إعدادات الخصوصية لحماية البيانات من أنه فيما يخص فهم

وعن طلبة جامعة أثينا اليونانية من الشخصية فقد ذكر معظم المبحوثين عينة دراستها 

وذلك من خالل  أنهم قادرون على استخدامها بشكل جيدطريق المسح الميدانى 

 فيسبوك. موقع لهم تحكمهم فى الخواص التى يوف ِّرها

 ثانيًا: نتائج اختبارات الفروض

 جاءت فروض الدراسة الميدانية على النحو التالى:
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يوجد ارتباط طردى موجب بين كثافة استخدام موقع فيسبوك وبعدى الفرض األول: 

 .مدى اإلفصاح وفهم إعدادات األمان الخصوصية وهما

 (26جدول رقم )

 كثافة استخدام موقع فيسبوك وبعدى الخصوصية معنوية بيرسون لالرتباط بين 

 وهما مدى اإلفصاح وفهم إعدادات األمان

 متغيرات االرتباط
 كثافة االستخدام

 مستوى المعنوية معامل بيرسون

 0.000 **0.216 عبر فيسبوك مدى اإلفصاح

 0.000 **0.297 فهم إعدادات األمان

 0.01** دالة عند مستوى معنوية 

ات وبالنظر إلى أن جميع البيانات الخاصة بمتغيرالختبار صحة هذا الفرض 

لحساب  تم استخدام معامل ارتباط بيرسونفقد  ُمقاسة على المستوى الفترى، االرتباط

موقع فيسبوك وبعدى الخصوصية كثافة استخدام  معنوية االرتباط وشدته بين كل من

 وهما مدى اإلفصاح وفهم إعدادات األمان.

وقد بلغت قيمة معامل بيرسون لالرتباط بين كثافة استخدام موقع فيسبوك 

 .0.01، وهى قيمة دالة إحصائيًّا عند مستوى معنوية أقل من 0.216 مدى اإلفصاحو

 تباط متوسط الشدة.ما يعنى وجود ارتباط طردى موجب بين المتغيرين، وهو ار

وتعنى هذه النتيجة أنه كلما زاد استخدام المبحوثين موقع فيسبوك زاد معه بالضرورة 

 .، والعكس بالعكسمدى إفصاحهم عبر الموقع

كذلك فقد بلغت قيمة معامل بيرسون لالرتباط بين كثافة استخدام موقع 

، وهى قيمة دالة إحصائيًّا عند مستوى معنوية 0.297 وفهم إعدادات األمانفيسبوك 

. ما يعنى وجود ارتباط طردى موجب بين المتغيرين، وهو ارتباط 0.01أقل من 

فهًما كانوا األكثر المبحوثين األكثر استخداًما متوسط الشدة. وتعنى هذه النتيجة أن 

 .، والعكس بالعكسفيسبوك عبر موقع إلعدادات األمان

 Mina Tsay-Vogel,  Jamesتدعمها دراسة  وهى النتيجة التى

Shanahan (2016)(50 )  وتوصلت إلى أن االشخاص كثير االستخدام للفيسبوك زاد

ر على الخصوصية على عكس االشخاص قليل استخدام طلديهم احساس المخا

الفيسبوك، ومن ثم زيادة االحساس المخاطر من شأنه أن يقود الممستخدم ليصبح إكثر 

 بإعدادات األمان التى يوفرها موقع فيسبوك.إلماًما 

وعليه يمكن القول أن اختبار صحة الفرض األول القائل بوجود ارتباط 

طردى موجب بين كثافة استخدام موقع فيسبوك وبعدى الخصوصية وهما مدى 

 اإلفصاح وفهم إعدادات األمان قد انتهى إلى ثبوت صحة الفرض بشكل كلي.
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موقع فيسبوك  مدى االنغماس فىالفرض الثانى: يوجد ارتباط طردى موجب بين 

 .وبعدى الخصوصية وهما مدى اإلفصاح وفهم إعدادات األمان

 (27جدول رقم )

 وبعدى الخصوصيةمدى االنغماس فى موقع فيسبوك معنوية بيرسون لالرتباط بين 

 وهما مدى اإلفصاح وفهم إعدادات األمان

 االرتباطمتغيرات 
 مدى االنغماس فى موقع فيسبوك

 مستوى المعنوية معامل بيرسون

 0.000 **0.317 عبر فيسبوك مدى اإلفصاح

 0.001 **0.198 فهم إعدادات األمان

 0.01** دالة عند مستوى معنوية 

بمتغيرات الختبار صحة هذا الفرض وبالنظر إلى أن جميع البيانات الخاصة 

ُمقاسة على المستوى الفترى، فقد تم استخدام معامل ارتباط بيرسون لحساب  االرتباط

وبعدى مدى االنغماس فى موقع فيسبوك معنوية االرتباط وشدته بين كل من 

 الخصوصية وهما مدى اإلفصاح وفهم إعدادات األمان.

مدى االنغماس فى موقع لالرتباط بين وقد بلغت قيمة معامل بيرسون 

، وهى قيمة دالة إحصائيًّا عند مستوى معنوية أقل من 0.317اإلفصاح ومدى فيسبوك 

 ضعيف. ما يعنى وجود ارتباط طردى موجب بين المتغيرين، وهو ارتباط 0.01

موقع فيسبوك زاد معه  انغماس المستخدمين فىالشدة. وتعنى هذه النتيجة أنه كلما زاد 

 بالضرورة مدى إفصاحهم عبر الموقع، والعكس بالعكس.

مدى االنغماس فى موقع فقد بلغت قيمة معامل بيرسون لالرتباط بين  أيًضا

، وهى قيمة دالة إحصائيًّا عند مستوى معنوية 0.198 وفهم إعدادات األمانفيسبوك 

. ما يعنى وجود ارتباط طردى موجب بين المتغيرين، وهو ارتباط 0.01أقل من 

ا كانوا األكثر فهًما نغماسً ألكثر االشدة. وتعنى هذه النتيجة أن المبحوثين ا ضعيف

 إلعدادات األمان عبر موقع فيسبوك، والعكس بالعكس.

وعليه يمكن القول أن اختبار صحة الفرض الثانى القائل بوجود ارتباط 

طردى موجب بين مدى االنغماس فى موقع فيسبوك وبعدى الخصوصية وهما مدى 

 ثبوت صحة الفرض بشكل كلي.اإلفصاح وفهم إعدادات األمان قد انتهى إلى 

موقع فيسبوك  تأثير األقران علىبين  موجبالفرض الثالث: يوجد ارتباط طردى 

 وبعدى الخصوصية وهما مدى اإلفصاح وفهم إعدادات األمان

 (28جدول رقم )

 موقع فيسبوك وبعدى الخصوصية تأثير األقران على معنوية بيرسون لالرتباط بين 

 إعدادات األمانوهما مدى اإلفصاح وفهم 

 متغيرات االرتباط
 موقع فيسبوك تأثير األقران على

 مستوى المعنوية معامل بيرسون

 0.001 **0.199 عبر فيسبوك مدى اإلفصاح

 0.082 0.079 فهم إعدادات األمان

 0.01** دالة عند مستوى معنوية 
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والختبار صحة هذا الفرض وبالنظر إلى أن جميع البيانات الخاصة 

بمتغيرات االرتباط ُمقاسة على المستوى الفترى، فقد تم استخدام معامل ارتباط 

تأثير األقران على موقع فيسبوك بيرسون لحساب معنوية االرتباط وشدته بين كل من 

 ان.وبعدى الخصوصية وهما مدى اإلفصاح وفهم إعدادات األم

تأثير األقران على موقع وقد بلغت قيمة معامل بيرسون لالرتباط بين 

، وهى قيمة دالة إحصائيًّا عند مستوى معنوية أقل من 0.199ومدى اإلفصاح فيسبوك 

 ضعيف. ما يعنى وجود ارتباط طردى موجب بين المتغيرين، وهو ارتباط 0.01

زاد معه  المبحوثينقران على تأثير األالشدة. وتعنى هذه النتيجة أنه كلما زاد 

 بالضرورة مدى إفصاحهم عبر الموقع، والعكس بالعكس.

تأثير األقران على موقع لالرتباط بين ون بلغت قيمة معامل بيرس بينما

. (P>0.05)دالة إحصائيًّا غير ، وهى قيمة 0.079 وفهم إعدادات األمانفيسبوك 

ال يرتبط سلبًا المبحوثين على حجم تأثير األقران عبر فيسبوك وتعنى هذه النتيجة أن 

 هم إعدادات األمان عبر موقع فيسبوك.بف أو إيجابًا

 ,Hai Liang, Fei Shenدراسة وتتفق هذه النتيجة مع النتيجة التى توصلت إليها 

wa Fu-King (2017)(51)  بخصوص التأطير الثقافى لظاهرة الخصوصية، بما يعنى أن

الثقافة السائدة فى المجتمع والمنتشرة بين أفراده تؤثر بشكل كبير على السلوك االجتماعى 

وقد توصلت الدراسة إلى أن وضع الخصوصية الفعلى واإللكترونى ومنه ممارسة اإلفصاح. 

الكشف الذاتي؛ في حين يبدو أنها أقل أهمية في المجتمعات الجماعية أكثر فعالية في تشجيع 

 للمستخدمين في المجتمعات الفردية.بالنسبة 

والتى  (52)كما تتفق أيًضا مع تلك النتيجة التى توصلت إليها األميرة سماح فرج )(

ً بين معدل التأثير االجتماعي لألصدقاء  أوضحت وجود عالقة ارتباطية إيجابية دالة إحصائيا

 المحيطين باألفراد، وبين إزدياد معدل اإلفصاح عن ذواتهم عبر الموقع نفسه.

القائل بوجود ارتباط  ثالثوعليه يمكن القول أن اختبار صحة الفرض ال

وبعدى الخصوصية وهما مدى تأثير األقران على موقع فيسبوك طردى موجب بين 

فيما  يجزئاإلفصاح وفهم إعدادات األمان قد انتهى إلى ثبوت صحة الفرض بشكل 

 .متغير مدى اإلفصاح عبر فيسبوكيخص 

موقع فيسبوك وبعدى  االتجاه نحوالفرض الرابع: يوجد ارتباط طردى موجب بين 

 الخصوصية وهما مدى اإلفصاح وفهم إعدادات األمان

 (29جدول رقم )

وهما  االتجاه نحو موقع فيسبوك وبعدى الخصوصيةمعنوية بيرسون لالرتباط بين 

 مدى اإلفصاح وفهم إعدادات األمان

 متغيرات االرتباط
 االتجاه نحو موقع فيسبوك

 مستوى المعنوية معامل بيرسون

 0.000 **0.411 عبر فيسبوك مدى اإلفصاح

 0.000 **0.245 فهم إعدادات األمان

 0.01** دالة عند مستوى معنوية 
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الختبار صحة هذا الفرض وبالنظر إلى أن جميع البيانات الخاصة بمتغيرات 

االرتباط ُمقاسة على المستوى الفترى، فقد تم استخدام معامل ارتباط بيرسون لحساب 

وبعدى الخصوصية االتجاه نحو موقع فيسبوك معنوية االرتباط وشدته بين كل من 

 وهما مدى اإلفصاح وفهم إعدادات األمان.

االتجاه نحو موقع فيسبوك وقد بلغت قيمة معامل بيرسون لالرتباط بين 

. 0.01، وهى قيمة دالة إحصائيًّا عند مستوى معنوية أقل من 0.411ومدى اإلفصاح 

ما يعنى وجود ارتباط طردى موجب بين المتغيرين، وهو ارتباط متوسط الشدة. 

موقع فيسبوك زاد نحو المبحوثين اتجاهات   إيجابية توتعنى هذه النتيجة أنه كلما زاد

 معه بالضرورة مدى إفصاحهم عبر الموقع، والعكس بالعكس.

االتجاه نحو موقع فيسبوك لالرتباط بين كذلك فقد بلغت قيمة معامل بيرسون 

، وهى قيمة دالة إحصائيًّا عند مستوى معنوية أقل من 0.245 وفهم إعدادات األمان

 ضعيفموجب بين المتغيرين، وهو ارتباط  . ما يعنى وجود ارتباط طردى0.01

إيجابية فى اتجاهاتهم نحو موقع الشدة. وتعنى هذه النتيجة أن المبحوثين األكثر 

 كانوا األكثر فهًما إلعدادات األمان عبر موقع فيسبوك، والعكس بالعكس. فيسبوك

 & Ayesha L Bevan-Dye دراسة وتقترب هذه النتيجة مما انتهت إليه 

Ufuoma Akpojivi(2016)(53)  والتى ركزت على مفهوم الثقة فى الموقع بما

توصلت إلى أن كلما زاد ثقة يقابل متغير االتجاه نحو فيسبوك فى الدراسة الحالية، و

 .األعضاء فى الموقع زاد قدرتهم على االفصاح الذاتى على الفيسبوك

ل بوجود ارتباط وعليه يمكن القول أن اختبار صحة الفرض الرابع القائ

وبعدى الخصوصية وهما مدى االتجاه نحو موقع فيسبوك طردى موجب بين 

 اإلفصاح وفهم إعدادات األمان قد انتهى إلى ثبوت صحة الفرض بشكل كلي.

ة السابقة يبين الخبرات السلبدالة إحصائيًّا  يةارتباط عالقة وجدت: الخامس الفرض

 مدى اإلفصاح وفهم إعدادات األمانمع موقع فيسبوك وبعدى الخصوصية وهما 

 (30جدول رقم )

 الخبرات السلبية السابقة مع موقع فيسبوك معنوية بيرسون لالرتباط بين 

 وبعدى الخصوصية وهما مدى اإلفصاح وفهم إعدادات األمان

 متغيرات االرتباط
 الخبرات السلبية السابقة مع موقع فيسبوك

 مستوى المعنوية معامل بيرسون

 0.000 **0.238- عبر فيسبوك اإلفصاحمدى 

 0.000 **0.198 فهم إعدادات األمان

 0.01** دالة عند مستوى معنوية 

الختبار صحة هذا الفرض وبالنظر إلى أن جميع البيانات الخاصة بمتغيرات 

االرتباط ُمقاسة على المستوى الفترى، فقد تم استخدام معامل ارتباط بيرسون لحساب 
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وبعدى  الخبرات السلبية السابقة مع موقع فيسبوكمعنوية االرتباط وشدته بين كل من 

 الخصوصية وهما مدى اإلفصاح وفهم إعدادات األمان.

الخبرات السلبية السابقة مع وقد بلغت قيمة معامل بيرسون لالرتباط بين 

ى معنوية ، وهى قيمة دالة إحصائيًّا عند مستو0.238-ومدى اإلفصاح  موقع فيسبوك

بين المتغيرين، وهو ارتباط  عكسي سالب. ما يعنى وجود ارتباط 0.01أقل من 

السلبية السابقة مع موقع الخبرات الشدة. وتعنى هذه النتيجة أنه كلما زادت  ضعيف

بالضرورة مدى إفصاحهم عبر الموقع، والعكس  امعه قلالمبحوثين  فيسبوك لدى

 بالعكس.

  ,Mina Tsay-Vogelوتتفق هذه النتيجة مع ما انتهت إليه دراسة 

James Shanahan (2016)(54 )  سلبية العالقة بين مخاوف الخصوصية من

 .واالفصاح عن الذات عبر الزمن

الخبرات السلبية السابقة لالرتباط بين كذلك فقد بلغت قيمة معامل بيرسون 

، وهى قيمة دالة إحصائيًّا عند مستوى 0.198 وفهم إعدادات األمان مع موقع فيسبوك

. ما يعنى وجود ارتباط طردى موجب بين المتغيرين، وهو 0.01معنوية أقل من 

سلبية فى خبراتهم الشدة. وتعنى هذه النتيجة أن المبحوثين األكثر  ضعيفارتباط 

 كانوا األكثر فهًما إلعدادات األمان عبر موقعالسلبية السابقة مع موقع فيسبوك 

 فيسبوك، والعكس بالعكس.

 عالقة القائل بوجود مساخوعليه يمكن القول أن اختبار صحة الفرض ال

وبعدى الخبرات السلبية السابقة مع موقع فيسبوك بين دالة إحصائيًّا  يةارتباط

الخصوصية وهما مدى اإلفصاح وفهم إعدادات األمان قد انتهى إلى ثبوت صحة 

 الفرض بشكل كلي.

فهم مخاطر اإلفصاح عبر توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيًّا بين س: داسالفرض ال

 موقع فيسبوك وبعدى الخصوصية وهما مدى اإلفصاح وفهم إعدادات األمان

 (31جدول رقم )

 فهم مخاطر اإلفصاح عبر موقع فيسبوك معنوية بيرسون لالرتباط بين 

 وبعدى الخصوصية وهما مدى اإلفصاح وفهم إعدادات األمان

 متغيرات االرتباط
 فهم مخاطر اإلفصاح عبر موقع فيسبوك

 مستوى المعنوية معامل بيرسون

 0.001 **0.194- عبر فيسبوك مدى اإلفصاح

 0.000 **0.320 فهم إعدادات األمان

 0.01** دالة عند مستوى معنوية 

الختبار صحة هذا الفرض وبالنظر إلى أن جميع البيانات الخاصة بمتغيرات 

االرتباط ُمقاسة على المستوى الفترى، فقد تم استخدام معامل ارتباط بيرسون لحساب 
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وبعدى  فهم مخاطر اإلفصاح عبر موقع فيسبوكمعنوية االرتباط وشدته بين كل من 

 األمان.الخصوصية وهما مدى اإلفصاح وفهم إعدادات 

فهم مخاطر اإلفصاح عبر موقع وقد بلغت قيمة معامل بيرسون لالرتباط بين 

، وهى قيمة دالة إحصائيًّا عند مستوى معنوية أقل 0.194-ومدى اإلفصاح  فيسبوك

. ما يعنى وجود ارتباط عكسي سالب بين المتغيرين، وهو ارتباط ضعيف 0.01من 

مخاطر اإلفصاح عبر موقع فهم المبحوثين الشدة. وتعنى هذه النتيجة أنه كلما زاد 

 قل معه بالضرورة مدى إفصاحهم عبر الموقع، والعكس بالعكس. فيسبوك

فهم مخاطر اإلفصاح عبر موقع لالرتباط بين كذلك فقد بلغت قيمة معامل بيرسون 

، وهى قيمة دالة إحصائيًّا عند مستوى معنوية أقل 0.320 وفهم إعدادات األمان فيسبوك

. ما يعنى وجود ارتباط طردى موجب بين المتغيرين، وهو ارتباط ضعيف 0.01من 

 فهًما لمخاطر اإلفصاح عبر موقع فيسبوكالشدة. وتعنى هذه النتيجة أن المبحوثين األكثر 

 س بالعكس.كانوا األكثر فهًما إلعدادات األمان عبر موقع فيسبوك، والعك

س القائل بوجود عالقة ارتباطية سادوعليه يمكن القول أن اختبار صحة الفرض ال

وبعدى الخصوصية وهما فهم مخاطر اإلفصاح عبر موقع فيسبوك دالة إحصائيًّا بين 

 مدى اإلفصاح وفهم إعدادات األمان قد انتهى إلى ثبوت صحة الفرض بشكل كلي.

دالالة إحصائية بين المبحوثين عينة الدراسة فى وق ذات رالفرض السابع: توجد ف

بعدى الخصوصية وهما مدى اإلفصاح وفهم إعدادات األمان تبعا للخصائص 

الديموغرافية التالية )النوع، والسن، والمستوى التعليمي، والحالة االجتماعية، 

 والحالة المهنية، والمستوى االقتصادي واالجتماعي(

 (32جدول رقم )

 متغيراتا للروق بين المبحوثين عينة الدراسة فى مدى اإلفصاح تبعً معنوية الف

 الديموغرافية 

 المتوسط العدد المجموعة المتغيرات
االنحراف 

 المعياري

 مؤشرات إحصائية

إحصائي 

 االختبار

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 النوع
 =T 1.069 15.13 210 ذكور

4.659 
399 0.023 

 2.013 12.39 190 إناث

 السن

 0.121 14.25 145 سنة 35:  18
F= 

6.425 

2 

397 
 0.359 13.12 132 سنة 50:  35 0.016

 0.496 11.24 123 سنة فأكثر 50

المستوى 

 التعليمي

 1.048 12.15 35 دون المتوسط

F= 

1.289 

3 

396 
0.278 

 1.761 12.27 41 تعليم متوسط

 1.609 13.56 203 تعليم جامعى

 1.557 12.29 121 دراسات عليا
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 المتوسط العدد المجموعة المتغيرات
االنحراف 

 المعياري

 مؤشرات إحصائية

إحصائي 

 االختبار

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

الحالة 

 االجتماعية

 0.364 13.06 153 أعزب
F= 

2.014 

2 

397 
 0.426 13.59 223 متزوج 0.326

 0.369 12.99 24 مطلق/ أرمل

الحالة 

 المهنية

 1.013 13.22 125 طالب
F= 

2.541 

2 

397 
 0.369 12.69 146 أعمل  0.169

 1.038 12.94 129 ال أعمل

المستوى 

االقتصادي 

 واالجتماعي

 0.869 13.62 119 منخفض
F= 

1.459 

2 

397 
 0.987 13.24 168 متوسط 0.302

 1.065 13.19 113 مرتفع

 بحسبالختبار الفروق  Tتم استخدام اختبار ت الختبار صحة هذا الفرض 

متغيرات السن والمستوى التعليمي  بحسبفروق الختبار ال Fمتغير النوع واختبار ف 

 .والحالة االجتماعية والحالة المهنية والمستوى التعليمى واالجتماعى

ت نتيجة اختبار الفرض وجود فروق ذات داللة إحصائية بين روقد أظه

 Tبحسب متغير النوع، حيث بلغت قيمة فى مدى اإلفصاح  عينة الدراسةالمبحوثين 

فقد . 0.023ومستوى معنوية  399عند درجة حرية ، وهى قيمة دالة إحصائيًّا 4.659

 .(M=12.39( مقارنة باإلناث )M=15.13)كان الذكور أكثر إفصاًحا 

كما كشفت نتيجة اختبار الفرض وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

 F، حيث بلغت قيمة سنبحسب متغير الفى مدى اإلفصاح المبحوثين عينة الدراسة 

ومستوى معنوية  397و 2 حرية تى، وهى قيمة دالة إحصائيًّا عند درج6.425

 ألكبر سنًّامقارنة با( M=14.25)أكثر إفصاًحا  األصغر سنًّا. فقد كان 0.016

(M=11.24). 

 Evert Van denويمكن تفسير هذه النتيجة فى ضوء ما انتهت إليه دراسة 

and Michel Walrave Broeck, Karolien Poels, (2015)(55 )  كبار من أن

السن يكونون أكثر قلقا بشأن خصوصيتهم بالمقارنة مع مرحلة المراهقين ومجموعة 

 الشباب، ومن ثم يقل معدل إفصاحهم عبر مواقع التواصل االجتماعى.

نتيجة اختبار الفرض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية أظهرت  ذلكك

متغيرات المستوى التعليمي بحسب فى مدى اإلفصاح بين المبحوثين عينة الدراسة 

، حيث كانت والحالة االجتماعية والحالة المهنية والمستوى التعليمى واالجتماعى

ما يعنى أن هذه  (.P>0.05غير دالة إحصائيًّا )لهذه المتغيرات  Fجميع قيم 

 المتغيرات ال تؤثر على مدى إفصاح المستخدمين عبر موقع فيسبوك.
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 (33جدول رقم )

ا للمتغيرات معنوية الفروق بين المبحوثين عينة الدراسة فى فهم إعدادات األمان تبعً 

 الديموغرافية 

 المتوسط العدد المجموعة المتغيرات
االنحراف 

 المعياري

 مؤشرات إحصائية

إحصائي 

 االختبار

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 النوع
 =T 2.961 25.56 210 ذكور

4.259 
399 0.013 

 3.412 27.39 190 إناث

 السن

 4.369 27.59 145 سنة 35:  18
F= 

5.694 

2 

397 
 3.365 25.31 132 سنة 50:  35 0.036

 3.196 23.64 123 سنة فأكثر 50

المستوى 

 التعليمي

 2.901 25.27 35 دون المتوسط

F= 

2.207 

3 

396 
0.078 

 3.456 25.39 41 تعليم متوسط

 3.107 26.86 203 تعليم جامعى

 3.320 27.67 121 دراسات عليا

الحالة 

 االجتماعية

 2.691 26.26 153 أعزب
F= 

2.489 

2 

397 
 2.369 26.36 223 متزوج 0.126

 2.479 25.95 24 مطلق/ أرمل

الحالة 

 المهنية

 3.139 25.51 125 طالب
F= 

1.396 

2 

397 
 3.231 26.11 146 أعمل  0.099

 3.378 26.30 129 ال أعمل

المستوى 

االقتصادي 

 واالجتماعي

 2.665 27.34 119 منخفض
F= 

2.023 

2 

397 
 2.932 27.01 168 متوسط 0.126

 2.758 26.99 113 مرتفع

الختبار الفروق بحسب  Tالختبار صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار ت 

فروق بحسب متغيرات السن والمستوى التعليمي الختبار ال Fمتغير النوع واختبار ف 

 والحالة االجتماعية والحالة المهنية والمستوى التعليمى واالجتماعى.

وقد أظهرت نتيجة اختبار الفرض وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

بحسب متغير النوع، حيث بلغت قيمة فهم إعدادات األمان فى المبحوثين عينة الدراسة 

T 4.259 0.013ومستوى معنوية  399، وهى قيمة دالة إحصائيًّا عند درجة حرية .

 ذكور( مقارنة بالM=27.39) فهًما إلعدادات األمانأكثر  ناثاإل تفقد كان

(M=25.56.) 

 Jeffrey Todd Childدراسة وتتفق هذه النتيجة مع ما خلصت إليه 

حافظن على قواعد مستخدمات المدونات الشخصية أن النساء من  (56)(2007)

 .عليها الرجالحرص خصوصية أكثر من ال
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كما كشفت نتيجة اختبار الفرض وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

بحسب متغير السن، حيث بلغت قيمة فهم إعدادات األمان فى المبحوثين عينة الدراسة 

F 5.694 ومستوى معنوية  397و 2، وهى قيمة دالة إحصائيًّا عند درجتى حرية

 سنة 35إلى  18من  األمانفهًما إلعدادات سنًّا أكثر  صغر. فقد كان األ0.036

(M=27.59مقارنة باأل )سنة فأكثر 50 ر سنًّاكب (M=23.64) 

نتيجة اختبار الفرض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية كذلك أظهرت 

بحسب متغيرات المستوى فهم إعدادات األمان فى بين المبحوثين عينة الدراسة 

التعليمي والحالة االجتماعية والحالة المهنية والمستوى التعليمى واالجتماعى، حيث 

(. ما يعنى أن هذه P>0.05لهذه المتغيرات غير دالة إحصائيًّا ) Fكانت جميع قيم 

 عبر موقع فيسبوك.إعدادات األمان  المستخدمينفهم المتغيرات ال تؤثر على 

 boyd مما خلصت إليه دراسة فيما يخص متغير السن جة ينتوتقترب هذه ال

بخصوص مقارنة مفهوم الخصوصية بين األكبر واألصغر سنًّا،  (57)(2014)

يرهم من الفئات العمرية األكبر غوأظهرت نتائجها أن المراهقين لم يكونوا أقل من 

قدًرا أكبر من ، حتى وإن شابت ممارستهم لها بأبعاد الخصوصيةودراية سنًا إلماًما 

رة.  الثقة غير الُمبرَّ

بوجود فروق من ذلك يمكن القول أن اختبار صحة الفرض السابع القائل 

ذات دالالة إحصائية بين المبحوثين عينة الدراسة فى بعدى الخصوصية وهما مدى 

اإلفصاح وفهم إعدادات األمان تبعا للخصائص الديموغرافية التالية )النوع، والسن، 

التعليمي، والحالة االجتماعية، والحالة المهنية، والمستوى االقتصادي  والمستوى

صحة الفرض الفرض بشكل جزئي فميا يخص  تواالجتماعي( قد انتهى إلى ثبو

 متغيري النوع والسن.

  الدراسة خالصة

" الذى صاغه Networked privacyأكد نموذج "الخصوصية اإللكترونية 

 التعامل مع متغيرعلى أهمية السياق فى  2014عام  Marwick and boydكل من 

كان هذا على مستوى المفهوم  ء، سواالخصوصية عبر مواقع التواصل االجتماعى

 .ةنكبوتية العشبكال برعنفسه أو على صعيد ممارسته 

وقد سعت هذه الدراسة الستجالء مفهوم الخصوصية وذلك من واقع ممارسة 

خصوصية إجرائيًّا باعتباره مفهوم ثنائى البعد، حيث المستخدمين، وقد تعاملت مع ال

البعد  يتحدَّد موقع فيسبوك، بينما رمدى ممارسة اإلفصاح عبيتمثل بعده األول فى 

. ومن واقع مراجعة الدراسة السابقة تم موقعال رفى فهم إعدادات األمان عباآلخر 

فيسبوك، واالنغماس، كثافة استخدام الخصوصية وهى:  على رات المؤثرةيرصد المتغ

، واالتجاه نحو والخبرات السلبية السابقة، وفهم مخاطر اإلفصاح، تأثير األقران
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المتغيرات هذه . وقد أظهرت نتائج اختبارات الفروض البحثية ارتباط فيسبوك

 بالخصوصية عبر فيسبوك.

ما نحو ويقدم الشكل التالى تمثيالً بيانيًّا للعالقة بين متغيرات الدراسة على 

 انتهت إليه اختبارات الفروض

(10شكل رقم )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الخبرات السلبية السابقة

 االنغماس

 كثافة استخدام فيسبوك

 تأثير األقران

 االتجاه نحو فيسبوك

 فهم مخاطر اإلفصاح

 مدى اإلفصاح

 فهم إعدادات األمان
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 مالحق الدراسة

 (34رقم )جدول 

 موقف المبحوثين من مجموعة العبارات الدالة على مدى انغماسهم فى فيسبوك
 الموقف

 العبارة

موافق 

 جدا
 معارض محايد موافق

معارض 

 جدا

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

يمثل الدخول على 

موقع فيسبوك نشاًطا 

مهًما أمارسه فى 

 حياتي االعتيادية

 14 31 38 138 179 ك

82.6% 1 
% 44.7% 34.5% 9.5% 7.8% 3.5% 

أراجع ما ينشره 

ويشاركه أصدقائي 

على فيسبوك بشكل 

 دورى

 40 29 40 100 191 ك

81.3% 2 
% 47.7% 25% 10% 7.3% 10% 

عادة ما أشترك فى 

النشاطات والنقاشات 

التى تجرى على 

 فيسبوك

 16 12 115 127 130 ك

79.8% 3 
% 32.4% 31.8% 28.8% 3% 4% 

على أحرص 

مراجعة اإلشعارات 

التى تصلنى أوال 

 بأول

 6 69 92 119 114 ك

77.9% 4 
% 28.5% 29.7% 23% 17.3% 1.5% 

يوفر لى موقع 

فيسبوك صديقًا ألجا 

إليه فى أوقات 

 فراغي

 47 56 48 130 119 ك

76% 5 
% 29.8% 32.4% 12% 14% 11.8% 

يمكن أن أتوقف عن 

ممارسة عمل أقوم 

أحدث ما به لمراجعة 

 نُشر على فيسبوك

 32 69 91 103 105 ك

74.1% 6 
% 26.2% 25.7% 22.8% 17.3% 8% 
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 (35جدول رقم )

 موقف المبحوثين من مجموعة العبارات الخاصة بإعدادات األمان على فيسبوك
 الموقف

 العبارات

موافق 

 جدا
 معارض محايد موافق

معارض 

 جدا

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

التحكم أحرص على 

بشكل جيد فى 

إعدادات األمان 

الخاصة بى على 

 فيسبوك

 4 11 63 108 214 ك

91.9% 1 
% 53.4% 27% 15.8% 2.8% 1% 

كنت على وعي 

بإعدادات األمان منذ 

وقت مبكر 

 الستخدامي فيسبوك

 42 36 59 134 129 ك

89.7% 2 
% 32.2% 33.5% 14.8% 9% 10.5% 

أعيد النظر عادة فى 

إعدادات األمان 

الخاصة بي على 

فيسبوك كى أحمى 

 خصوصيتى

 56 64 69 109 102 ك

84% 3 
% 25.4% 27.3% 17.3% 16% 14% 

تحديد من له حق 

رؤية مشاركاتى 

وبوستاتي على 

فيسبوك أمر ال 

 يشغلنى كثيًرا

 63 139 111 48 39 ك

72.1% 4 
% 9.8% 12% 27.7% 34.7% 15.8% 

إلعطاء أفتقد الدافع 

االهتمام الكافي 

إلعدادات األمان 

 الخاصة بي

 136 142 12 29 81 ك

67.9% 5 
% 20.3% 7.3% 3% 35.4% 34% 

يمكن أن أصف 

فهمي إلعدادات 

األمان على فيسبوك 

 بغير الكافي

 209 100 78 11 2 ك

64% 6 
% 0.5% 2.8% 19.5% 25% 52.2% 
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 (36جدول رقم )

 مجموعة العبارات الخاصة بالخبرات السلبية السابقةموقف المبحوثين من 
 الموقف

 العبارات
 ال نادًرا أحيانًا دائًما

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

سمعت عن أشخاص تعرضوا 

لمواقف محرجة بسبب ما 

 ينشرونه على فيسبوك

 49 99 109 143 ك

88.3% 1 
% 35.7% 27.3% 24.7% 12.3% 

حدث أن نشرت على فيسبوك 

أو صوًرا أو فيديوهات أراًء 

 أضرت بى فعليًّا

 124 39 114 123 ك

85.9% 2 
% 30.8% 28.4% 9.8% 31% 

مررت أو مر أحد أصدقائى 

بتجربة سرقة حساب فيسبوك 

 أو محاولة سرقته

 90 142 79 89 ك

80.1% 3 
% %22.2 19.8% 35.5% 22.5% 

تعرضت أو أحد أصدقائى 

إلساءة استخدام بياناتى 

الشخصية المنشورة على 

 فيسبوك

 149 111 78 62 ك

77.6% 4 
% 15.5% %19.5 27.8% 37.2% 

 (37جدول رقم )

 موقف المبحوثين من مجموعة العبارات الخاصة بمدى اإلفصاح
 الموقف

 العبارات
 ال نادًرا أحيانًا دائًما

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

أواظب على نشر بوستات أو 

 مشاركتها على صفحتي

 25 115 136 124 ك
87.8% 1 

% 31% 34% 28.8% 6.2% 

يتيح لى فيسبوك مجاال رحبا 

للتعبير عن نفسي ونشر 

 خواطرى

 46 109 103 142 ك

86.1% 2 
% 35.5% 25.8% 27.3% 11.4% 

أحرص على مشاركة 

األخرين أفكارى ومشاعري 

 وأنشطتي المختلفة

 66 97 118 119 ك

84.9% 3 
% 29.8% 29.5% 24.2% 16.5% 

تمثل الكتابة على فيسبوك 

نشاًطا أحرص عليه حرصى 

 على أنشطة الحياة اآلخري

 89 85 106 120 ك

83.2% 4 
% 30% 26.4% 21.3% 22.3% 
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 (38جدول رقم )

 موقف المبحوثين من مجموعة العبارات الخاصة بفهم مخاطر اإلفصاح
 الموقف

 العبارات

موافق 

 جدا
 معارض محايد موافق

معارض 

 جدا

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

يجب الحذر فى اإلفصاح 

عن األمور الشخصية 

على فيسبوك حتى 

 لألصدقاء

 - 7 5 101 287 ك

98.3% 1 
% 71.8% 25.3% 1.2% 1.7% - 

ينتشر بين مستخدمي 

فيسبوك المتلصصون 

 وراغبي اإليقاع باألخرين

  - 6 51 140 203 ك

96.5% 2 
% 50.8% 35% 12.8% 1.5%% - 

قد يتسبب نشر معلومات 

أو صور شخصية على 

فيسبوك فى اإلضرار 

 بصاحبها

 9 18 29 148 196 ك

91% 3 
% 49% 37% 7.3% 4.5% 2.3% 

كثير من وقائع انتهاك 

الخصوصية سببها تساهل 

المستخدمين فى إفشاء 

معلوماتهم وبياناتهم 

 الخاصة

 7 30 66 119 178 ك

87.3% 4 
% 44.4% 29.8% 16.5% 7.5% 1.8% 

 (39جدول رقم )

 موقف المبحوثين من مجموعة العبارات الخاصة بتأثير األقران
 الموقف

 العبارات

موافق 

 جدا
 معارض محايد موافق

معارض 

 جدا

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

جري العرف بين 

األصدقاء على فيسبوك 

على نشر المعلومات 

واألفكار والصور 

 خوفالخاصة بال 

 28 69 58 103 142 ك

86.9% 1 
% %35.4 25.8% 14.5% 17.3% 7% 

لو كان فى نشر األمور 

الشخصية على فيسبوك 

خطورة كبيرة ما فعله 

 أصدقائى

 43 66 95 73 123 ك

85% 2 
% 30.8% 18.2% 23.8% 16.5% 10.7% 

ما ينشره أصدقائي على 

فيسبوك من معلومات 

وأمور شخصية 

فعل الشئ يشجعني على 

 نفسه

 53 59 106 85 97 ك

82.6% 3 
% 24.3% 21.3% 26.5% 14.7% 13.2% 

أفعل ما يفعله أصدقائى 

من مشاركة األخرين 

على فيسبوك تجاربهم 

 الخاصة

 62 70 69 98 101 ك

81.1% 4 
% 25.3% %24.5 17.2% 17.5% 15.5% 
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 (40جدول رقم )

 الخاصة بالموقف من فيسبوك عموًماموقف المبحوثين من مجموعة العبارات 

 الموقف

 العبارات

موافق 

 جدا
 معارض محايد موافق

معارض 

 جدا

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

يعد فيسبوك بابًا يمكن 

أن يدخل منه راغبي 

التلصص على 

 األخرين ومراقبتهم

 17 39 48 99 197 ك

89.9% 1 
% 49.3% 24.8% 12% 9.7% 4.2% 

فيسبوك موقع جيد 

الصور  لنشر

ومشاركة األفكار 

 والمعلومات

 14 97 29 134 126 ك

84.9% 2 
% 31.5% 33.5% 7.3% 24.3% 3.4% 

ال أجد خطورة كبيرة 

فى نشر األفكار 

والبيانات الشخصية 

 على فيسبوك

 51 111 45 97 96 ك

76.4% 3 
% 24% 24.2% 11.2% 27.8% 12.8% 

ال يوفر فيسبوك 

األمان الكافي 

لمستخدميه فيما 

يخص نشر أمورهم 

 الشخصية عبره

 70 99 69 29 133 ك

74.3% 4 
% 33.3% 7.2% 17.2% 24.8% 17.5% 
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 مراجع الدراسة
                                                 

( واستند فيها إلى تصنيف موقع 2012) Christian Fuchsبحسب الدراسة التى أجراها  (1(
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