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  0331  پاییز ،025-050 ،(3)01 ایران، فرهنگی تحقیقات فصلنامه

مطالعوهآنالمو؛؛خصوصویحورم سووادراهبردهایگیریکاربهالگوهای.(6931)عبداللهبیچرانلو،وفرزانه؛راد،سیاسی
:doi .625-656،(9)61،ایللللرا  فره گلللل  تحقیقلللل   فصلللله    .امنسووووتاگرا دختوووورکوووواربرا موووووردی

 
2114-6481:شاپا   

 دسترسیبهمت؛کاملمقالهبراساسقوانی؛کرمتیوکامانز.ازنومسندگا اخذشدهاست«تحقیقاتفرهنگیامرا »حقانتشارام؛مقالهدرفصلنامه/نومسندگا
) .آزاداست ) 

م خصوصی آنالین؛ کارگیری راهبردهای سواد حری الگوهای به
 موردی کاربران دختر اینستاگرام مطالعۀ

 
  *، عبدالله بیچرانلو فرزانه سیاسی راد

 55/52/1931: پذیرش   52/15/1932: دریافت
 

 چکیده
منودیکواربرا ازمزاموایهایاجتماعیدرزندگیکاربرا حضوریُپررنگدارند،اموابرورهامروزهشبکه

فردیدرزندگیواقعیمستلز حلتنواق میوا خودافشواگریوح و تمیا ها،ماننداغلبتعامالآ 
سوازیحورم خصوصویوبوات کیودبورمندیبافرامنودهایبرینهام؛برره.حرم خصوصیکاربراست

هود اصولیامو؛نوشوتارامدواددرکویاز گوونگی.شودهایکاربردرسطحفردیمحققمیتوانامی
مبتنیبرسوادحرم خصوصیآنالم؛برایدسوتیابیکواربرا دختورامنسوتاگرا بوهکارگیریراهبردهایبه

خصوصوی،مزامواوخطرهوایبوهامو؛منروورابتوداتنواق حورم .حرم خصوصیاستهسطحبرین
هایاجتمواعیخودافشاگریبررسیشدهوسپسبراساسسوادحرم خصوصیآنالم؛،برخیازراهبرد

تورم؛هاپسازتوصیفمر دربخشمافته.اندمعرفیشده«تناق حرم خصوصی»لبرایحوفّناورانه
کارگیریراهبردهوایمزاماوخطرهایخودافشاگریبورایکواربرا دختور،الگوهوایفعلوی گوونگیبوه

امو؛بررسویبوهرو .هابحو شودهاسوتاجتماعیوفّناورانهبرایحلام؛تضاداستخراجودربارۀآ 
کواربردختورامنسوتاگرا 21مافتهومشاهدۀغیرمشارکتیصو حاتساختاریوبامصاحبۀنیمهنگمرد 

.صورتگرفتهاست
هایاجتماعیمدازیسوادحرم خصوصیآنالم؛،حرم خصوصی،خودافشاگری،شبکه:ها کلیدواژه

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 

.امرا تررا ،تررا ،دانشگاهاجتماعی،علو هدانشکدرسانه،وفرهنگیمطالعاتارشدکارشناسیدانشدوی. 


.(مسئولهندنومس)امرا تررا ،تررا ،دانشگاهاجتماعی،علو هدانشکداجتماعی،ارتباطاتعلو استادمار. 
 

http://dx.doi.org/10.22631/jicr.2017.1534.2230
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برقراریارتباطبادمگورا هایجدمدیبرایگستر است ادهازامنترنتدرزمینۀکاروزندگیفرصت

کنندۀامکا ارتباطمیا رو،ظروراجتماعاتمدازیفراه ازام؛.استدرسراسرجرا فراه کرده
هوایالکترونیکویافرادیاستکهممک؛استلزومًامکدمگررانشناسوندوصورفًابواواسوطۀشوبکه

حضوردرامو؛(.2116،611، همکارا گیتیکرو)امکا مبادلۀاطالعاتبرامشا فراه شدهباشد
هایاخیربااستقبالفراوانیازسویکاربرا درسراسورجروا هاواجتماعاتمدازیدرسالشبکه
باوجودام؛وبهموازاتام؛رشد،مباح فراوانیدربارۀمزاما،خطرهواوتبعوات.روشدهاستروبه

.ا طرحشدهاستهابرایحرم خصوصیکاربرحضوردرام؛محیط روبوات کیودبورنوشتارپویش 
سطوحفردیونررماتمرتبطباام؛سطحدرادبیواتحورم خصوصویوسووادحورم خصوصوی

سوازیحورم خصوصویراکندام؛مزاما،خطرهاونحوۀمدمرمتفرامندهایبرینه،تال می آنالم؛
.ماعیبررسیکندهایاجتازسویکاربرا دختردرشبکه(6311، آلتم؛)

هایاجتماعیمانندهوررابطوۀاجتمواعیجدموددمگوریدموالکتیکیدرمت؛است ادهازشبکه
سوو،وح و حورم ام؛دمالکتیو درآغوازهوررابطوهمیوا خودافشواگریازم .جاریاست

بنابرنررمۀتنری حرم خصوصویآلوتم؛درهورمرحلوهاز.دهدخصوصیازسویدمگررخمی
سوموجبح  حرم خصوصویووابطمیا افرادنیروهایمتناقضیوجودداردکهازم رشدر

درلگواو)کشواندسومتخودافشواگریمویشوودوازسوویدمگورفوردرابهفاصلهازدمگرا می
شوناخته«تناق حورم خصوصوی»درنتیدۀام؛تناق کهباعنوا (.2114،651، همکارا 

استباوجوداطمینا ازتردمد،برایح  حرم خصوصیخوداقدامیشود،کاربرا ممک؛می
، اکومسوتیوکراسوکی ) رفتوارماام؛تناق کهباعنوا دوگانۀنگر (.2111، بارنز)نکنند
هایاجتماعیبودم؛معناسوتکوهکواربربواوجوودشود،درمحیطشبکهنیزشناختهمی(2115

ایفعوالاطالعواتگونوههمچنوا به(نگر )رم خصوصیخودنگرانیفراوا درموردح  ح
کهدرحالی(.2169، لیوهمکارا ()رفتار)گذاردهایاجتماعیبهاشتراکمیخودرادرشبکه

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 

  

 
 

 

http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/1394/1312%2523


 

 

 پژوهشیـ فصلنامه علمی 

151 
کارگیری  الگوهای به

 ... راهبردهای سواد

هایاجتمواعیکواربرا بامودامو؛تنواق میوا افشوایبرایارتباطاتمؤثرومسئوالنهدرشبکه
 زع ترپوتوهمکوارا بوه(.2161 بارچودمل؛،)داطالعاتوحرم خصوصیخودراحلکن

کورد امو؛هوابورایحولبرخورداریافرادازسوادحرم خصوصیآنالم؛بوهآ (2168،999)
.تناق کم خواهدکرد
ازجملهنررماتیاستکهعواملفردیرابر(2112) سانداراپترونیو نررمۀحرم ارتباطات

امو؛نررموهتالشوی(.2162، لوی)داندرم خصوصیت ثیرگذارمیهایحگیرینگرانیبرشکل
زما بردمالکتی میا خودافشواگریصورته استبرایتبیی؛همی؛واقعیتکهافراد گونهبه

بنابرام؛،بااست ادهازام؛نررمهودرگوا اول،مزامواو.آمندوح  حرم خصوصیخودفائقمی
عیازنرردخترا جوا روش؛شدهاستتاازام؛طرمقابعاددوسوومۀیاجتماهاخطرهایشبکه

درگوا .مندیدخترا برایحل نی؛تناقضیمشخصشودام؛تناق ،شناسامیومیزا دغدغه
توانوددرکنتورلاطالعواتشخصوی،بعدوباتوجهبهنقشیکهسوادحرم خصوصیآنالم؛موی

کارگیریراهبردهوایسووادحورم الم؛ام واکنود،الگوهوایبوهافزامشمزاماوکاهشخطرهایآن
.خصوصیآنالم؛برایدستیابیکاربرا دختربهسطحبرینهحرم خصوصیاستخراجشدهاست

:اندازبنابرام؛،سؤاالتاصلیام؛پژوهشعبارت
هوایاجتمواعیمزامایخودافشاگریوبهاشتراکگذاشوت؛اطالعواتشخصویدرشوبکه(6
زیازنرردخترا جوا  یست؟مدا

ترم؛خطرهواوتردمودهامیکوهکواربرا دختوردراثورخودافشواگریمتوجوهحورم مر (2
دانند یست؟خصوصیخودمی

هواازمندیازمزامایامو؛محویطدخترا جوا برایغلبهبرضرورتخودافشاگریوبرره(9
(فّناورانوهواجتمواعی)اهبردهوامیسووح  حرم خصوصیخوودازسوویدمگوراز وهرم 

کنند؟است ادهمی
گاهیازخطرهاوسور بوه(8 کارگیریهورمو ازباتوجهبهت کیدکاربرا برمزاما،توجهوآ

راهبردهایفّناورانهومااجتماعی،الگوهایکاربرا برایدستیابیبهحودبرینوۀحورم خصوصوی
 یست؟
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دقیقوضوعیتورومکورددختورا جووا بوهمسوئلۀحورم هایام؛پژوهشضم؛تشرمحمافته
هوایامو؛گذاربرایتدوم؛قوانی؛وتسریلآموز بهنرادهایفرهنگیوسیاستآنالم؛،خصوصی

.هایدخترا جوا برایح اظتازحرم خصوصیخودکم خواهدکردگروهوبربوداستراتژی


 ادبیات نظری

 خودافشاگری و حریم خصوصی. 1

بوهخوودکوههرپیا راجع»معنایناپذمرهرتعاملاجتماعیاستکهبهودافشاگریجزءجدامیخ
نقل؛بوه6311،994، گروتزووملس)است«کندواسطۀآ بافرددمگریارتباطبرقرارمیفردبه

بووهتوو ثیر ن وووااجتموواعیهدرنررموو(6319) آلووتم؛وتیلووور(.2162،251، ازتوودمک؛
گیوری،ح و وانحواللاندوضوم؛توصویفشوکلفردیاشارهکردهشاگریبرروابطمیا خوداف

، بوهنقولازبور ودرلگوا)داننودروابطنزدم ،خودافشاگریراالزمۀتوسعۀروابطنزدمو می
جزئیواتبیشوتریرادرفرامنود گیریافشواباطراحیمدلتصمی (2111) ُامارزو(.6341،5

داندوبراسواسامو؛مودلاوخودافشاگریرارفتاری ندُبعدیمی.کندرفیمیخودافشاگریمع
گیوریاسوت ادهدهدکهافرادبرایتوسعۀروابطوپیشازخودافشاگریازفرامندتصمی توضیحمی

پذمریخواهدبینیکنندکهبرعمق،وسعتومدتافشاآثارپیشکنندومتغیرهامیراتعیی؛میمی
وسعت،مدتوعمقاطالعاتافشاشدهازمتغیرهایاساسیبراین وابیشتربردمگرا و.داشت

باوجودام؛، نانچوهاکورشود،(.2169، لیوهمکارا )هاستترباآ برقراریارتباطگسترده
صورتهمزموا خطرهوایهایاجتماعینیست،بلکهبرایفردبهپیامدخودافشاگریفقطپادا 

(.2111ُامارزو،)نیزدرپیخواهدداشتاجتماعیرا
هایم رومیودلیلآش تگیباوجوددشواربود ارائۀتعرم یمشخصازحرم خصوصیبه

شمولمعنامیوسیع،درام؛مقالهباتوجهبهاتخاادمدگاهفردیدرح اظوتازحورم خصوصوی
کنتورل»حرم خصوصیرا(6311)آلتم؛.برتعرمفآلتم؛ازحرم خصوصیت کیدشدهاست
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براساسنرورآلوتم؛حورم خصوصوی.کندتعرمفمی«درم گروه انتخابیدسترسیبهخود
سوونیازبهتعامولاجتمواعیازسازیبی؛نیازبهح  حرم خصوصیازم فرامندپومایبرینه

شودکوههوریترم؛حالتهنگامیمحققمسویدمگراست؛بدم؛معناحرم خصوصیدربرینه
دونیازباه مکیشدهودرتناظربامکدمگرقرارگیرندوبدمریاستکهدورشد ازسطحبرینوه

ازام؛منرر،حرم خصوصیفرامندی.هاموجبنارضامتیفردخواهدشدسمتهرم ازنیازبه
شامندوگواهیگسویدمگرا میپوماستکهدرآ افرادگاهیمرزهایحرم خصوصیخودرابه

هایآلتم؛وپترونیوشاملرفتارهایکالمیوفراکالمی،کنترلفضواهایاگر هسازوکار.بالعکس
برینوهدرزنودگیروزمورهودرشخصیوسازوکار هایفرهنگی،برایدستیابیبهحرم خصوصی 

همثابوصویبههایآنالم؛قابلاست ادهنیستند،رومکردآنروابوهحورم خصوهرموقعیتیدرمحیط
برایموذاکرۀمرزهوایخودافشواگریوعود خودافشواگریدر«کنترلانتخابیدسترسیبهخود»

(.2169، ؛لیت2114توفچی،)هایاجتماعینیزقابلاست ادهاستهایشبکهسامت
 مزایا و خطرهای خودافشاگری . 1-1

حوۀمحاسباتاهنیافرادبرایپترونیودرنررمۀمدمرمتحرم ارتباطاتبرام؛باوراستکهن
هرموقعیت،بهمیزا بسیارزمادتحوتتو ثیرنسوبتآشکارکرد اطالعاتخصوصیخوددر

پوون مزمووتاصوولی(.2112،21پترونیووو،)کنوودهزمنووهبووهسووودحاصوولازافشوواعموولمی
 ،توسعۀروابط ،اعتبارمابیاجتماعی سازیخود،ش ا  بیا :خودافشاگریعبارتاستاز

بیا گومایام؛واقعیتاستکهبیا برخیمسائلشخصیباعو . وکنترلاجتماعی روابط
سازیخودافراددرکافکارومسائلیباش ا .شودافزامشتوانامیفرددرپذمر اطالعاتمی

-ا احساساتخودبوهدمگورا مویازسویدمگر،بی.شودترمیکهبرامشا مر است،راحت

هایفردسوقدهدواعتباراجتماعیاوراافزامشهاوارز سمتتقومتدمدگاهتواندآنا رابه
تواننودماهیوتروابوطخوودبواتوسعۀروابطبیانگرام؛استکهافرادباافشایخودموی.دهد

گذاریبرتوجوهدمگورا بوهرهمچنی؛،افشایاطالعاتخصوصیت ثی.دمگرا رابربودبخشند
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؛6313، درلگاوگورزالک)کندم مسئلهوکنترلاجتماعیبرموقعیترابرایفردممک؛می
(.11-2112،11بهنقلازپترونیو،

خطرهوایبواالناشویاز.سطوحخطرهایخودافشاگریممک؛استباال،متوسطماپامی؛باشد
خطرهایمتوسوطرومودادها،.اند،مثلرازهایفردکنندهدمدوترآورافشایموضوعاتیاستکهشر 

شوودوهوابورایدمگورا موجوبآزردگویفوردمیهاوتدربیاتیاستکهبیوا آ ها،ارز نگر 
عوالوهبورسوطوح،خطرهوای.هایمصولحتیاسوتآمیزمادروغخطرهایپامی؛بیا مسائلتناق 

. وخطورنقوشنیتی،خطرانگ،خطروجره،خطررابطهخودافشاگریانواعیدارد،ازجملهخطرام
خطور.ایازافشاهاستکهممک؛استامنیتفردمادمگرا رابهخطرانودازدخطرهایامنیتیدسته

انگمبتنیبرفرضیاتیاستکهگومایارزمابیمن یدمگورا ازرفتواروعقیودۀفورداسوتوبیشوتر
بینویتریداردومربووطبوهپویشخطروجرهحالتکلی.مربوطبهخوددرونیوهومتفردیاست

خطور.شوودکوهدرآ عضوومتداردفردازافشاهامیاستکهموجبشرمساریفردماگروهیموی
وفردبادمگرا استوخطرنقشموجببهخطرافتاد جامگاهفوردونقوشهکنندۀرابطرابطهتردمد

نسبیدارندودرنتیدهآنچهبرایم فوردخطوراسوت،خطرهایمذکورحالت.شودوظامفاومی
(.11-2112،16پترونیو،)ممک؛استبرایفرددمگرتردمدنباشد

 تناقض میان خودافشاگری و حریم خصوصی. 2-1

بیا بوه.اساسنررمۀمدمرمتحرم ارتباطاتام؛استکهخودافشاگریامریدموالکتیکیاسوت
امنددرمیا نراد اطالعاتشخصیفردبادمگورا ونیوزضورورتیتر،اگرخودافشاگریفرروش؛

گیورد؛بودم؛مویبرایتوسعۀروابطفردباشد،تعرمفحرم خصوصیدرمقابلام؛تعرمفقورار
صورتفردیماگروهیاطالعاتشخصیخوودرامح ووننگوهدارنودافرادحقدارندبهمعناکه

ایتوا تصورکردکههورفورد،منطقوهد ام؛وضعیتمیترشبرایروش؛(.2112،1پترونیو،)
-کند هاطالعاتیرامویاطالعاتیباتعرمفمرزهایمشخصدراطرا خودداردکهتعیی؛می

برحسبعواملموقعیتیمافردی،تال نرادیخارجیبورای.توا بادمگرا بهاشتراکگذاشت
(.2162لی،)دتواندتردمدقلمدادشون وابهام؛مرزمی

دلیلامکوا پنروا کورد اطالعواتام؛تناق درروابطآنالم؛اگر وهدرنگواهنخسوتبوه
پذمریکاربرا  ندا مطورحنیسوت،امواحضوورکواربرا درفضوایخصوصیوکاهشآسیب

تواندایمیمدازیباهومتواقعیشاملنا ونا خانوادگی،محلزندگیوسامراطالعاتزمینه
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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اندازۀدددًارابطۀدمالکتیکیمیا ح  حرم خصوصیوخودافشاگریرادرروابطبرخطنیزبهم
ام؛تناق خصوصًازمانیکهروابطمدازیادامۀروابطفرددرزنودگی.زندگیواقعیمطرحکند

یکاهشتواندازتوانامیفضایمدازیبرامابند،میواقعیباشندمابهزندگیواقعیفردنیزتسری
(.2119 بنزمو،)ام؛تقابلبکاهد

 جنسیت، خودافشاگری و سواد حریم خصوصی آنالین. 3-1

هوایهایصورتگرفتهدرزمینۀرابطۀمیا خودافشاگریوجنسیتگوموایمافتوهاگر هپژوهش
حورم خصوصویارتباطوات،ه،بوراسواسنررمو(6341،42، هیولواسوتال)متناقضیاست
کارگیریقواعودهایت ثیرگذاربرتعرمفمرزهایحورم خصوصویوبوهزشاخصجنسیتافرادا

ام؛نررمهرمشۀام؛ت اوترافرآمندهایاجتماعیشود و.مندکرد آ استگوناگو برایقاعده
(.2112،28پترونیو،)داندانتراراتفرهنگیمت اوتبرایزنا ومردا می

ازبرتورم؛نررموات(2166) مامو سولوال« حرم خصوصیجنسیتیوباجتمواعی»مدل
هوایاجتمواعیبواتوجوهبوهمتغیورتوضیحتناق حرم خصوصیوراهبردهایرفوعآ درشوبکه

شودتتحوتتو ثیرنیروهوایهایمدازیبهبراساسام؛مدلاست ادۀزنا ازشبکه.جنیستاست
دوریازبواوجوودامنکوهزنوا فشوارهایبیشوتریبورای.دوگانۀافشاوح  حرم خصوصیاست

هوابورایبسویاریازشووند،امو؛شوبکههایمدازیوح  حرم خصوصیخودمتحملمیشبکه
کنندوبسیاریازنیازهایزنا بوهارتباطواتهایآنالم؛مناسبیفراه میهایزنا جامگزم؛فعالیت

بیشوتریدرهوایزنا بهام؛دلیلکوهدرزنودگیواقعویخووددغدغوه.کننداجتماعیرابرآوردهمی
-هایمدوازینیوزمویخصوصامنیتفیزمکیخودومواجرهباآزارواامتدارند،است ادهازشبکه

تراستکهزنا قربانیجورام تواندخطریبرایحرم خصوصیام؛گروهباشد،مثاًلبسیارمحتمل
-تروبااسوتراتژیتیاطشودکهزنا بااحبینیمیبنابرام؛پیش.هایسامبریباشندمدازیومزاحمت

(.252-2166،255سلوال،)کنندهایاجتماعیاست ادهمیهایح اظتیبیشتریازشبکه
حورم همنروررسید بهسطحبرینوهایح اظتیبیشتربهکارگیریاستراتژیباوجودضرورتبه

هوایمروارتازعواملمر کسبراهایجنسیتینررا ت اوتخصوصیبرایزنا ،برخیصاحب
خطویهمثابوتوانودبهروجنسیتمویازام؛(.2112، هارجیتامی)اندح  حرم خصوصیدانسته

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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، پوارک)هوایامنترنوتشوودمنودیازمزاموادرهموۀحووزهمانعازمشارکتبرابروبررهتمامزبخش
هایاجتمواعیومژهدرشرامطیکهدرفضایمدازینیزتحتت ثیرزندگیواقعی،فرامنود،به(2165

هواهاومناسباتشغلی،موجوبهودامتآ شد متمامززنا ومردا درآموز وپرور ،سازما 
هاشدهودرنرامتموجباتخااتصمیماتمت واوتدرهاوارز بهمسیرهایگوناگونیازانتخاب

هایتدربویمافتهباام؛حال(2165؛بهنقلازپارک،2112، اللی)شودهایاطالعاتیمیمحیط
هابیانگردستنیست؛برخیازمافتهت ثیرجنسیتبرتوانامیکنترلحرم خصوصیم هفعلیدربار

؛فوگولونرمود،2169لیوت،)هواازابزارهوایفّناورانوهاسوتکنترلبیشترزنا واست ادهبیشوترآ 
رگومایآ استکهمردهواامانتام حاصلازتحقیقاتدمگ(.2114، ؛لوئیسوهمکارا 2113

کنندوبهعلتمردبودنشا اعتمادبهن سبواالتریبهمراتببرتراززنا ازامکاناتفّنیاست ادهمی
هوایتکنیکویکوارگیریاسوتراتژیالبتهام؛شکا دربوه.درح اظتازحرم خصوصیخوددارند

درنراموتبومودو(.2165؛پوارک،2166پوارک،)ترازابعاداجتماعیمالحرهشودهاسوتپررنگ
اندکیدررفتارهایمرتبطباحرم خصوصیام؛دوگوروهاشوارههایبهت اوت(2161) هارجیتامی

.اند،کهالبتهبهمرورزما برایزنا افزامشاندکیداشتهاستکرده
 حفظ حریم خصوصی  سواد حریم خصوصی و راهبردهای. 4-1

م؛کهخودمکیازابعادسواددمدیتالاستودربرخیمنوابعازآ تحوتسوادحرم خصوصیآنال
الکاالیووا شت)اجتماعینیوزموادشودهاسوتووسوواداخالقی عاط یوعنوا سوواداجتماعی

هایمعنایفر رفتاردرستومعقولدرمحیط،به(2114،91، ؛بود 2118، هامبورگروآمیچی
(.2114،91بوود ،)رنودۀمسوائلحورم خصوصویوامنیتویاسوتهایدمدیتالودربرگیمحیط

هواحرم خصوصیازسویکاربرا دربرخیمقیاسهایکنترلفردیبرخورداریازدانشاستراتژی
ترپوتوهمکوارا ،)ازالزاماتبرخورداریافرادازسوادحرم خصوصیآنالم؛قلمدادشدهاسوت

ترپوتو)هوایاجتمواعیوفّنویاسوتودترکیبویازمروارتهاکهخوام؛استراتژی(.2168،999
شدهدرام؛مقاله،راهیبرایفرو ،باتوجهبهسؤاالتمطرح(2166؛پارک،2168،951همکارا ،

.کارگرفتهشدهاست گونگیحلکرد تناق حرم خصوصیازسویکاربرا دختربه
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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صورتمن عالنهوفعاالنهصورتهصورتکلیممک؛استبمحافرتازحرم خصوصیبه
رو،راهبردهایح  حرم خصوصیبهدوُبعودهندواریوقوانونیوُبعودرفتواریوازام؛.گیرد

صووورترفتارهووایاسوتکووهکواربرا بهراهبردهووامیُبعوودرفتواریشوود؛اجتمواعیت کیوو می
گاهانهبهرمزیبرنامه هوایتکنیکویامددانشومرارتبدم؛منرورکاربرا ب.گیرندکارمیشدهوآ

درمقابول،.فضایمدازیراداشتهباشندتابتوانندخطرهایام؛فضارابهدرسوتیارزموابیکننود
هوانوداردهایدولتمادمگرا استوفردکنترلمستقیمیبرآ ح اظتمن عالنهماهنداریُبعد
ونگوذارا درکشوورهایگونواگو هموراههاکهباتوجهومژۀقانام؛ح اظت(.2166،665، مائو)

است ادۀمؤثرازفّناوریرابوهکواربرا پذمریکافیاجازۀدلیلنداشت؛انعطا بودهاست،اغلببه
(.2115، پرامسوهمکارا )دهندنمی

موردنررام؛مقاله،دانشمندا اجتماعی گونگیح اظوتافورادازرفتاریدررومکرد
هوایمحافروت.کننودهایگوناگو اجتمواعیرامطالعوهمیزمینهحرم خصوصیخوددر

توا دردرجۀنخستفرامندمدمرمتمرزیباابزارهایگونواگو کنتورلحورم رفتاریرامی
 نی؛ح اظتیبهتشخیصتردمداتبیرونی،سندش.خصوصیواطالعاتشخصیدانست

هایمدمرمتسپساتخاااستراتژمیزا تردمداتدربرابرترجیحاتح  حرم خصوصیو
تووا بوهدودسوتههوایرفتواریرانیوزمویاسوتراتژی(.2166،665موائو،)مرزینیوازدارد

ح  حورم خصوصویهایفّناورانهاستراتژیهایاجتماعیوفّناورانهتقسی کرد؛استراتژی
تم سامتبرایح و هاماامکاناهاازومژگیهامیاستکهکاربرا ازطرمقآ استراتژی

هاوکرد پست تگکنند،مانندامدادفررستدوستا ،آ حرم خصوصیخوداست ادهمی
شاملهایاجتماعیاستراتژیکهحالیدر(.2169لیت،)شدهتصاومروحذ محتوایپست

شودکهبواکمو آ کواربرفقوطاطالعواتیراافشواهایاهنیدرافشامیامدادمحدودمت
،بوهنقولازاسوتاتزم؛و2161هانوگ،)کندکهبرایهمۀاعضایشوبکهمناسوبباشودمی

(.2162، همکارا 
هوایپوژوهشخوودبورامو؛باورنودکوهبوراسواسمافتوه(2166،23) الیسو وهمکوارا 

بخشیازراهبردهایح  حرم خصوصیدرارتباطبواهمثابهایفّناورانهواجتماعیبهاستراتژی
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 

 

 



 

 پژوهشیـ فصلنامه علمی 

191 
 دهمدوره 

 3شماره 
 6331 پاییز

دهندکه طورناآشونامیکواربرا هایخودتوضیحمیهابراساسمافتهآ .کنندمگرعملمیمکد
باتنریماتحرم خصوصی هبهعد افشابرایامشا بیاندامدو وهبوهخودافشواگری،بورای

هوایاجتمواعیبواهایمن یرادرپیخواهدداشتوآنرارادردستیابیبهسرمامهکاربرا تدربه
اندکهبههاهمچنی؛بانارضامتیکاربرانیمواجهشدهازسویدمگرآ .شواریمواجهخواهدکردد

دلیلنگرانیباالازح  حرم خصوصیخودوبات کیدصر برراهبردهوایاجتمواعیازافشوا
ام؛دستهازکاربرا اغلبوضعیتدمگرکاربرا رابورشورامطیکوهخووددر.اندصر نررکرده

(.2166،24)اندهایاجتماعیدارند،ترجیحدادهشبکه


 روش تحقیق
تحقیقکی یرو .نگاریاست ادهشدهاستهایتحقیقازرو کی یمرد برایپاسخبهپرسش

دلیلاهمیتداد بهجزئیاتونمامشتکثرفعلیهرمسئلهدرامو؛مقالوهاسوت ادهشودهاسوتبه
هواواقداماتشوا دررسوانا ،کونشنگارانهشاملمطالعۀاطوال مرد تحقیقات(.6941، فلی )

تنیدگیفضاهایبرخطودره (.6346، برجس)شوندلحرۀعملودرمحلطبیعیزندگیمی
هایاخیرموجبشودهاسوتتواضورورتجوداکورد امو؛فضواهادرمطالعواتواقعیدرسال

میدا مطالعۀآنالم؛درام؛مقالهصو حات(.2169، هالتوباربر)ترشودرنگنگارانهک مرد 
و)گذاریتصوواومرامنسووتاگرا سوورومسبووهاشووتراک.کوواربرا دختوورجوووا درامنسووتاگرا اسووت

افزارامکوا گورفت؛،ومورامشواشوتراکسورمعام؛نر .شدهباتل ؛همراهاستگرفته(ومدئوهای
سرعتافوزامش(.2168، هووهمکارا )ردهاستهایلحراتزندگیرافراه کتصاومروفیل 

تعوداد2161شودهدرمنتشر ایبودهکهبوراسواسآموارافزاربهگونهکاربرا واست ادهازام؛نر 
.میلیو ن ررسیدهاست511کاربرا آ به

هووادراموو؛مقالووهمصوواحبهاسووت؛امتووداازطرمووقمصوواحبۀرو اصوولیگووردآوریداده
تورهایاجتماعیسؤاالتیپرسیدهشودوفرو دقیوقمافتهازکاربرا دخترجوا شبکهساختنیمه

کی یوتبرخویسوؤاالت.دسوتآمودموضو بامشاهدۀغیرمشوارکتیصو حاتامو؛کواربرا به
دشووار هواازمصواحبۀمادداشوتروزانوهایاستکهت کی آ گونهشدهدرام؛مرحلهبهمطرح

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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امو؛نوو از.کارگرفتوهنشودهاسوتگونهمصاحبهدرام؛پژوهشعینًابوهاست،اگر هاصولام؛
رونودوبیشوترکارمینگواریبوهدرمورد  مصاحبهاغلببرایتکمیلمطالعاتمادداشتروزانوه

نگارخودامکا حضوردائ درمیدا راندارندودرنتیدهافرادهامیاستکهمرد مختصمیدا 
شوووندومشوواهدات،تدربیوواتوگوورمشووارکتیظوواهرمیامگوواهمشوواهدهحاضووردرمیوودا درج

هوایگونواگو شو اهیوکتبویوبوهصوورتاحساساتخودرابرحسبترتیبزمانیبهشوکل
بدم؛معنامطالعاتمادداشتروزانهبرنووعیمطالعوۀاکتشوافیو.کنندآشکاراوصادقانهثبتمی

کیددارندوامکا امتدادم بورجس،)کنندرزهایپژوهشدرغیابپژوهشگررافراه میامی ت 
(.2114، ؛هال2111، ؛مارکرا وکولدری6346

درام؛مقاله،ازآنداکهدرک گونگیامدادتناقضاتخودافشواگریونحووۀعبوورازآ در
شووندگا هواازمصواحبههایمدازیدشواربود،درطولمصاحبهلحرۀمبادرتبهافشادرشبکه

افشاهامشا خصوصًادرهامنستاگرا خودتدربیاتخودرادربارهخواستهشدتابامراجعهبهص ح
ماموضوعی «تحلیلتماتی »هاباتکنی هایحاصلازمصاحبهمافته.شرامطحساسبیا کنند
تحلیلتماتی روشیسیستماتی برایشناسامی،سوازماندهیوارائوۀ.اندموضوعیتحلیلشده

هاامکا دسوتیابیبوهایازدادههاستکهباتمرکزبرمعنادرمدموعهالگوهایمعنامیازکلداده
امو؛تحلیولدرمرحلوۀعمولمعموواًلازسوه.کندمعانیماتداربمشترکماجمعیرافراه می

شوکیلهاتگذاریت تروتعرمفونا هایکلیوجویت مرحلۀاصلیامدادکدهایاولیه،جست
.کارگرفتهشدهاست،کهدرام؛تحقیقنیزعینًابه(2111، برو وکالرک)شدهاست
بورای.ن رازدخترا جوا سواک؛ترورا اسوت21رسانا حاضردرام؛مطالعهاطال هنمون

گیریهدفمندوراهبرددستیابیبهحوداکثرپراکنودگیاسوت ادهشودهانتخابنمونهازمنطقنمونه
هایکی یاستکوهازراهبردهایرام درپژوهش هامیبابیشترم؛اختال انتخابنمونه.است

ها،ماات اقواترادر وار وبمسوئلۀپوژوهشها،موقعیتها،ومژگیایازکی یتطیفگسترده
هایمتنووعیهامیاستکهومژگیدرام؛رو ،پژوهشگرفقطدرپیمافت؛نمونه.کندبررسیمی

شدهدرمصواحبهدلیلحساسیتسؤاالتمطرحبه(.6944،619، لیندلفوتیلور)باشندداشته
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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رسانا باشوناختقبلویشوندگا ،اغلباطال وضرورتورودبهمسائلبسیارشخصیمصاحبه
بهامو؛معنواکوهاز.برفیاست ادهشدهاستگیریگلولهاندوفقطدرمواردیازنمونهانتخابشده

هایمدازیاسوتوشوندگا خواستهشدهاستتامکیازدوستا خودراکهعضوشبکهمصاحبه
رسوانا درانتخواباطال .حالدغدغۀحرم خصوصیدارد،برایمصاحبهمعرفیکننوددرعی؛

تال شدهاستتاافرادیانتخابشوندکهعوالوهبورداشوت؛نسوبیدغدغوۀحورم خصوصوی،
هایبهاشوتراکمیزا اعتقاداتمذهبی،شرامطخانوادگیوتعدادپستلحانروابطاجتماعی،به

امنسوتاگرا هحاضوردرمصواحبهدرصو حهضمنًاهمۀاعضاینمون.شدهنیزمتنو باشندگذاشته
در کننودگا اندودوسوتا ونزدمکوا خوودرانیوزدرلیسوتدنبالخودازنا واقعیاست ادهکرده

.آمدهاست6کنندگا درجدولمشخصاتشرکت.اندص حۀخودداشته
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تعداد 
 کنندگان  دنبال

 تعداد
 پست

 متوسط ساعت
 استفاده روزانه

6کمتراز261191تقرمبًاکارمند25فرمده6
2-2611416تقرمبًاکارمند25منتز2
6کمتراز66115دانشدویدکتریشیمی21فاطمه9
92669952تقرمبًاکارمند24فرمبا8
22416856تقرمبًادانشدویدامپزشکی25افروز5
6864896تقرمبًادانشدویکارشناسیارشدمرندسین ت25فریمه1
9211312تقرمبًارشناسیارشدپلیمردانشدویکا29سحر1
6کمتراز6911تقرمبًادانشدویکارشناسیارشدمدمرمترسانه28زهرا4
65282116دانشدویکارشناسیارشدآرشیو28مینا3
6کمتراز665169کمترازدانشدویکارشناسیارشدفّناوریاطالعات28مرم 61
26226156تقرمبًاکارشناسیارشدمدمرمتجرانگردیدانشدوی29پگاه66
6کمتراز61531شناسیدانشدویکارشناسیارشدعل اطالعاتودانش29آمنه62
28136216تقرمبًاسازیدانشدویکارشناسیارشدتصومر91مینو69
6تقرمبا269661تقرمبًادانشدویکارشناسیتربیتبدنی26انیس68
2-2212346تی.دانشدویکارشناسیارشدمرندسیآی21مرسا65
6کمتراز626212تقرمبًاتی.دانشدویکارشناسیارشدمرندسیآی221فاطمه61
2تا651296کمترازدانشدویکارشناسیارشدزبا روسی21مرم 61
6کمتراز225116تقرمباًدانشدویکارشناسیارشدگرافی 21پرمسا64
2268216تقرمبًادانشدویکارشناسیارشداقتصاد229سحر63
2-26116596تقرمبًادانشدویکارشناسیارشدمدمرمتمنابعانسانی25راحله21
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 ها یافته
 مزایای خودافشاگری . 1

انود؛تو نخسوتجشودهکوداسوتخرا66انودکوهازدلطورکلیدردوت جایگرفتهام؛مزامابه
درمزامایروانشوناختیکواربرا بورایدسوتیابیبوهرضوامتروانوی.است«مزامایروانشناختی»

«مزامایروانشناختی»آنچهکدهایامل.کنندافشامیخوداحساساتوافکارهاطالعاتیرادربار
.هاسوتافشواگریکند،بیشترنوعیمرکزمتاحساساتدرام؛نوو خوودرابهمکدمگرمتصلمی

درامو؛موورد.ترم؛کددرام؛ت استمرکزی«وبربوداحساساتفردی(تسکی؛پرمشانی)بیا »
کنندتاآرامشخاطربیشتریبرایخودفراه کننودایاغلبمن یتال میکاربرا بابیا مسئله

کننودتوا توال مویوازسویدمگربابیا رومدادیخوشامندوبهاشتراکگذاشت؛آ بوادمگورا
مثاًلمو؛صوبح»:گومدفرمبادرام؛بارهمی.احساسمثبتحاصلازآ رابرایخودپررنگکنند

بین دوستدار درحدمهعکسوقتیام؛صحنهحسخوبیبر دار میر طلو خورشیدرومی
.«بین؛ه همی؛حسخوبروبدهمیده،بهکسامیکهمی

فوردپوساز.ازدمگرکدهایامو؛تو اسوت«سازیخودش ا »و«تخلیۀهیداناتفردی»
دهدوباایاستثنامیباافشایآ درقالبم پست،هیداناتخودراکاهشمیمواجرهباحادثه

«.کندتابرخیات اقاترابرایخودقابلتحملکندسازیخودسعیمیش ا 
:اند،ارائهشدهاستماراحائزاهمیتدانستهکنندگا کهام؛مزادرادامه،نرربرخیشرکت

زدهشدهبود ؛گ ت خوشحالی نخلطالیاصغرفرهادیروگذاشت  و خیلیهیدا »
فرمه،خیلیوقتاپیشمیادکهآد منطقخیلی یزارونمی»؛(سحر)«روبهاشتراکبذار 

ودتمیگیامو؛معنوی ویکنیکههمشباخمثاًلگاهیازرفتاربعضیاامنقدتعدبمی
(فرمبا)«اار هاحرفایدل رومیا مثاًلپستمیاال ؟امندورموقع

کننودآخرم؛کددرام؛ت است؛کاربرا دخترتال می«انگیزثبتلحراتمثبتوخاطره»
انگیزدرص حۀخوداحساساتمثبوتحاصولازآ رابوهدمگورباثبتات اقیخوشامندوخاطره

وهآلبوو »:گومدپرمسادرام؛بارهمی.هانیزتوسعهدهندزما  دوستدار امنستاگرا واقعوًامثولم 
.«شخصیباشهکهمثاًلدرگذرزما بعضیلحراتثبتبشهوبعدًاخاطراتبرا زندهبشه

برخوورداریاز»اسوت؛«مزاموایاجتمواعی»دومی؛ت درمزاموایحاصولازخودافشواگری
گاهیکسب»،«صدا ،«توسوعۀروابوط»،«احیواوح و روابوط»،«شناختخودودمگورا »،«آ
.گیرنودمدموعهکدهامیاسوتکوهامولامو؛تو قورارمی«بازنمامیخود»و«کنترلاجتماعی»

.کنندگا ممک؛نخواهودبووددستیابیبههرم ازام؛مزامابدو وجوددمگرا مااصطالحًادنبال
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هوایمشوترکخوودبوامتویاسوتکوهبورایفوردامکوا طورحدغدغوهمز«برخورداریازصدا»
خیلویاز»رسوانا بورامو؛بواوراسوتکوهکند،مثاًلسحرمکیازاطال هم کرانشرافراه می

هم کر تویامنستافعال هایمشترکمو مثولوضوعیتبودبهخیلیازدغدغهاندوراجعدوستای 
.«ندابح کردم مو پیشاومدهکهاوبازارکاررشته

گواهی» ایمزمتویاسوتکوهفوردازطرموقافشواهامیدرقالوبپرسوشموامسوئله«کسبآ
گاهیازنررهایدمگرا رابهمناقشه آمنهدرامو؛زمینوه نوی؛بیوا .آورددستمیبرانگیزامکا آ

راثرداشتهباشوه؟مثاًلمهات اقیافتاده،امنکه طورمیشهتحلیلکرد؟ طورتوآمندهقرا»:کندمی
هامسائلیهکهبوامطورحکوردنشتوویپیدوتکن؛؟ام؛مابامد یکارکنی ؟بقیهدار  یکارمی
.«میتونینرربقیهروه راجعبرشبدونی

بهاشتراکگذاشت؛اطالعاتخوودبوادمگورا دربرخویموواردبورایکواربرا دختورراهویبورای
اار برایامنکهبیین نروربقیوههارومیبعضیپست»:گومدزمنتمی.است«شناختخودودمگرا »

(زمنت)«بهطرزفکر  یه؟حتیمهبارپرسید کهبرترم؛وبدترم؛ومژگیم؛بهنررشو  یه؟راجع
بهامکا پیداکرد دوستا ماآشناما قدممیوتددمدماتقومتارتبواط«احیاوح  روابط»
:سحربهام؛مزمتاشارهکردهاست.هایمدازیاشارهداردهاازطرمقشبکهباآ 

خبوربینیشوو ازشوو بیببی؛ازمهنررخوبهکهدوستامیکهموهمودتطووالنینموی»
ن رتویمهتاممیدوستایمو؛بوود ،ولویاال دمگوهامنطووری211نیستی،مثاًلام؛

بینیاارهمیی،مثاًلپستمینیستکهباهاشو درارتباطباشیوازشو خبرداشتهباش
.«ا بهدنیااومدهطر ازدواجکردهمابچه

کندکهبوهگسوتر هامیاشارهمیدرامندابهمزامایحاصلازخودافشاگری«توسعۀروابط»
هادرارتباطنبودهاسوتوازامو؛جروتاندامدکهپیشازام؛باآ دامرۀروابطفردباکسانیمی

ا روتوویبیووگرافی دانشوگاهورشوته»:گومدکند،مثاًلزمنتمییتروابطاشارهمیکمتربهماه
شناختمشو اال هایدانشکدهوحتیدانشگاهکهقباًلاصاًلنمینوشت ،واسههمی؛خیلیازبچه

.«کن؛پید روفالومی
هاندوا داد عملویکننددمگرا رانیوزبوبرخیکاربرا دخترباافشایعالمقخودتال می

مشابهاع ازتماشایفیلمی،شنید موسیقیمابازدمدازم مکا دعوتکنندوازام؛طرمقبوه
مهشعریبخون ماکتابیبخون کهموه»:گومددستمابند،مثاًلفرمبامی«کنترلاجتماعی»مزمت

دوسوتدار کوهقسمتشرودوستداشتهباش ماآهنگیگوو بود کوهدوسوشداشوتهباشو ،
.«دوستام بدون؛
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گونوهکوهدوسوتدارد،موثاًلمزمتیاستکهکاربرازطرمقافشوایخوودآ «بازنمامیخود»
جامیبور »:کندراحلهدرام؛باره نی؛بیا می.آورددستمیفردیشاد،ثروتمند،خوشبختبه
امنکوهنشوو بود حوال خوبوه،اار ،دلیولاصولیشپوزدادنوه،ماات اقخاصیبیافتهحتمًاموی

دوست.اار بهات اقاتخوبشمیاار ،فقطراجعخوشحال ،زندگیبروفقمراده،اگهنباشهنمی
.«ندار کسیبدونهناراحت 

 خطرهای خودافشاگری. 2
خطرهایحاصلازخودافشاگرینیزکهپیشازام؛درقالبمدموعوۀخطرهوایامنیتوی،خطور

هواهایحاصلازمصواحبهررابطهوخطرنقشمعرفیشد،درنتیدۀمافتهانگ،خطروجره،خط
قورار«خطرهوایاجتمواعی»و«خطرهوایروانشوناختی»اندومدددًااملدوت کلیتوسعهمافته

خطرهامیاستکهمنش فردیدارندوام؛خودکاربراستکوه«خطرهایروانشناختی».اندگرفته
سازامداد نی؛خطرهامیبورایخوودنکرد افشاهایعاط یخودزمینهدرگذرزما وباکنترل

کننودگا صو حۀکواربرودربرخویدوسوتا ،دنبال«خطرهایاجتماعی»کهدردرحالی.شودمی
اغلوبکودهاتحوتتو .شووندمواردمالکا شبکهموجبتبدملافشابهخطوربورایکواربرموی

خطوور»،«خطوورسووطحیشوود »،«خطووروجرووه»قووراردارنوود،شووامل«خطرهووایاجتموواعی»
خطورنقوشبورایخوودموا»،«خطوررابطوه»،«شود خطرقضاوت»،«خطردور»،«ت اه سوء

.است«خطرپشیمانی»«خطرروانشناختی»تنرا.«خطرامنیتی»و«دمگری
اغلبحاصلافشایات اقاتناگواریاستکهموجبتوسعۀاحساساتمن ی«خطرپشیمانی»

افوروز.اندامدشوندودرنرامتبهپشیمانیفردازافشامیدثبهدمگرمقاطعزندگیفردمیام؛حوا
تومهدورهکهحال بودمهعکوسگذاشوت ،فقوط شوا معلوو بوود،»:بهام؛خطراشارهکردهاست

عکسسیاهوس یدبوودواشوک رممولداشوت،.کرد ودوست از عکسگرفتهبودداشت گرمهمی
.«افتاد ،سرهمو پشیمو شد دمد ماداو موقعمیولیبعدهرموقعامنومی

طورکهخودخواهوا آ اسوت،کندکهجامگاهفردراآ بهخطرهامیاشارهمی«خطروجره»
امو؛خطرهواهمچنوی؛.کنودکردهومتودم؛تردمودمویمدار،تحصیلمثاًلدرجامگاهفردیقانو 

عیشرمندگیازافشاهایبسیارشخصیمرتبطباجامگاهشوغلی،تحصویلی،توانندحاصلنومی
هوایفورددرامو؛هواونقصوا خانوادگیومادوستانۀفردباشودکوهگوموایحقوامقیازکوتواهی

:گومدفرمیهدربارهام؛خطرمی.هاستموقعیت
دادهبوود،بعودتینشستهبود،عکسگذاشت حسخوبیبرو .آر.مهبارازخانمیکهتوبی»

هااومدگ تاجازهگرفتیعکسگرفتیاز ؟گ ت نه،بعددوبارهگ تکارتخیلیزشتومکیازبچه
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وجوکورد گ وت؛بوهبعدپرس.خال قانو بودهبعدمکیدمگهه اومدگ تقبولک؛کارتزشتبود
کن برترازامنهکهبر بگو؛من گ ت پاکش.لحانقانونیحقنداریعکسشروبدو اجازهپخشکنی

.«خال قانو عملکردی
گیرشد مزامای نودانیبورایناشیازافشاهامیاستکهبهدلیلهمه«خطرسطحیشد »

انتشوار.دلیلعالقۀشخصیممک؛استدستبوه نوی؛افشوامیبزنودفردنداردوکاربرفقطبه
سازام؛نوو ازخطرهوابورایکواربرا شودهزمینهاغلبتصاومرمرتبطباغذاودمگرامورروزمره

ای یزیعکسمهدورهمیبادوستاتداریازس ره»:گومدفاطمهبااشارهبهام؛خطرمی.است
کنیکه هدلیلیدارهعکسغذامیکهم؛خورد روخوایبذاریباخودتفکرمیگیری،میمی

.«بقیهبخوا ببین؛
کننودگا ازازعنوا آ نیزمشخصاستحاصولبودفرمیدنبال نانچه«ت اه خطرسوء»

دنبوالداشوتهباشودوکواربررامدبووربوهارائوۀرانیزبه«خطردور»تواندافشایفرداستکهمی
م؛موهبوارموهپسوت»:کندمینابهام؛دوخطراشارهمی.نتیدهکندتوضیحاتاضافه،مکرروبی

کولروز.کنویمکینوشتکهام؛ یه؟باام؛ یزاهمهروافسردهمیبهمر وبعدگذاشت راجع
.«کرد کهمر ه جزئیاززندگیهباطر بح می

نزدمو اسوت،مربووطبوه(2112)کهتاحدودیبهخطرانگپترونیو«شد خطرقضاوت»
شووند،فوردمویهامااعمالناخوشامندبهسازنسبتداد ص ات،ومژگیافشاهامیاستکهزمینه

:گومدفاطمهدرام؛موردمی.تواندتردمدکنندۀآبرویکاربرباشدتاآنداکهمی
خاطرپسوتامیکن اون نهبوه و توفامیالمهمقداریفضولیهست،ترجیحًاادنمی»

وایفوال پسورفوال .شوهخاطرکامنتامیکهزمر گذاشتهمیاار بیشتربهکهم؛می
آزمامشگاهیمنهوم؛باها روزیدهسواعتتوویموهاالاو پسره حر روزدهح
.«کنهجوردمگهبرداشتمیولیاو آد بادمددودههقبلمه.آزمامشگاه 

 نانچهازعنووا امو؛کودنیوزمشوخصاسوت،تردمدکننودۀرابطوۀکواربربوا«خطررابطه»
.نزدمکانشاست

ترم؛کون؛بواکو و فیا کهم؛روفالومویاار ، و همو اطراخیلیک پستمی»
گو؛بیشترمی.خیلیحساس؛روم؛.اار میا سرمعواکنشنشو مید عکسیکهمی

مواظبتی بعدخب و حقدار بهگردن اصاًلدوسندار جلوشو بامست ماجووابی
(.َانیس)«بد 

رسوانا درامو؛شغلیوتحصیلیاطوال مشخصًاگومایتردمدیبرایجامگاه«خطرنقش»
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همچنی؛،دربرخیمواردکاربرا ممک؛استدستبهافشاهامیزدهباشندکه.تحقیقبودهاست
جایضووابطدرنداشت؛،ناراسوتی،کوتواهیوتو؛داد بوهروابوطبوهباپردهبرداشت؛ازصداقت

.هانیزشدهباشندخصوصهمکارا ودوستا خودموجبامدادخطرنقشبرایآ 
دوسندار همکارا پید روببین؛، و  ندتاپستدار کهخیلیازاوضا شورکت»

ااره؛هو گالمهکرد واسههمی؛ترجیحمید نبین؛، و حتمًاتوروابطکارم ت ثیرمی
(زمنت)«واسهخود بدمیشه،ه بعضیهمکاراشامد

استکهدرنتیدۀآ فوردافشوادرهور«هایاجتماعیخطر»آخرم؛کددرت «خطرامنیتی»
دلیلعود توانوامیکنتورلاطالعواتشخصویوامکوا ایراتردمدکننودۀامنیوتخوودبوهزمینه
رسوانیاسوتکوهزهوراتنروااطوال .داندهامیاست ادهاشخاصومامالکا امنستاگرا ازآ سوء
خوود »:رادرامنستاگرا بهاشتراکنگذاشوتهاسوتدلیلنگرانیازام؛خطرتاکنو هیچپستیبه

هایمدازیاعتموادنودار ، وو اصواًلکدو ازفضاهایشبکهاصاًلم؛بههیچ.اار پستنمی
.«مونه یتوحافرشو میمخصوصامرا نیستواکثرًادستاونورماستوهمه

 راهبردهای کاربران . 3
دگرامانهدرح  حرم خصوصیرادردودستۀراهبردهوایراهبردهایرفتاریمافر(2169)لیت

:دهدکهدرامندانیزاست ادهشدهاستاجتماعیوفّناورانهقرارمی
 «کنترل محتوا»یا « راهبردهای اجتماعی». 1-3

یکاربرا دختربرایحولتضوادحورم خصوصویبوراسواسنتوام «راهبردهایکنترلمحتوا»
طورکلیمرزهواومحاسوباتیاسوتام؛راهبردهابه.شوندکدمی69لهاشامحاصلازمصاحبه

هوایمدوازیدارد،هارادرشوبکهصورتاهنیبرایمحتواهامیکهقصدافشایآ کهخودفردبه
.کندخطرهایحاصلازافشارابهحداقلبرساندهاسعیمیکندوباپامبندیبهآ تعرمفمی

کیودبورح و هوموت»،«عد بیا مسائلشخصی»،«روحیعد بیا حاالت»کدهای ت 
،«مطابقوتبواعور وباورهوایعاموه»،«عد انتشارتصاومرشخصیوخانوادگی»،«شخصی

و«توضویحاتکورد اضوافه»،«گمنوامی»،«بیا غیرمستقی افشوا»،«تعرمفمرزهایپوشش»
بوهامو؛«عود بیوا حواالتروحوی».گیرنوداملام؛ت قرارمی«امدادفواصلزمانیدرافشا»

معناستکهکاربرتماملیبهافشایاحساساتخودازقبیلغ ،احساساتعاشوقانه،عصوبانیت،
اصواًلاحساساتعاشوقانۀآد بوهکسویمربووطنیسوت،»:گومدمینومی.دلتنگیوتنرامیندارد

.«طورناراحتیوعصبیبود وامنا همی؛
ُپرکاربردترم؛راهبرداجتماعیبرایکاربرا دختوراسوتوبیشوتر«عد بیا مسائلشخصی»
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-گونهبهام؛راهبرداشارهمیمرساام؛.شودفردیکاربرا میشاملمسائلخانوادگیوروابطمیا 

ماامنکهبخوا بقیهرودرجرموا زنودمگی.اار کالًمسائلخیلیشخصیوخانوادگینمی»:کند
.«اار جوریعکسنمیشخصی بذار ،ام؛

کواربرآنچوهممکو؛اسوتهوومتشرادرجامگواهدختور،«ح  هومتشخصی»درراهبرد
مینوا.کنوددانشدو،دوست،وکارمندنزددوستا وهمکارانشتحتت ثیرقراردهود،افشوانموی

عنوینومسو؛خوشوبختیمشو میخیلیخزه،مثاًلتوبیوگرافیبعضیازدختراهص ح»:گومدمی
.«ا خیلیمتی؛باشهبهنرر دختربامدص حه.داشت؛م؛

گونوهتصوومریازخوودموانزدمکانشوا رامنتشورتعدادیازکاربرا درص حاتخوودهویچ
فریمهکهخوداز.انداند، راکهانتشار نی؛تصاومریرافاقدهرگونهمزامابرایخوددانستهنکرده

عکسصوورتو!عکسا روکهدمدی هجورمه»:گومدام؛رابطهمیام؛راهبرداست ادهکردهدر
بقیوهبیوا المو .هایمختلفبگیر وبذار خوش نمیوادعکسخود رواززاومه.اار امنانمی

(.فریمه)«کن؛ماکامنتبذار امندوریخوش نمیاد
تصواومرموابیوا مطالوببهام؛معناکهکواربرازانتشوار«مطابقتباعر وباورهایعامه»
مثاًل»:گومدپرمسامی.کندبرانگیزخصوصًاخارجازجرما اصلیدرجامعهخودداریمیمناقشه

ا بوهموثاًلمو؛حتویازعالقوه!سیاسیمامذهبیبح کن ،نهاصوالًهامنکهبخوا درموردقضی
.«اار گ صرفًامهعکسمیحیوانات یزینمی

صورتمت واوتتعرموفشوندهبهکهالبتهدرهرمصاحبه«تمرزهایپوششرعام»کاربرا با
مکویاز.کنندتابتوانندمزامایحاصلازافشوارابورایخوودتقوموتکننودشدهاست،تال می

عکسایم؛عکسامینیسوتکوهاحسواسکون اشوکالیداشوتهباشوه،»:گومداطال رسانا می
(.2فاطمه)«صورتمهنرامتعکسیکهازم؛مشخصه،گردمه

کندکهکاربربااست ادهازاشعار،جموالتبهراهبردهامیاشارهمی«بیا غیرمستقی افشا»کد
اگهناراحتباشو ،»:گومدمینابهام؛راهبرداشارهکردهومی.زندقصارونمادهادستبهافشامی

.«اار میر عکسپامیزمی
استکهکاربرخطرهایحاصلازم افشارابواافوزود بدم؛معن«اضافهکرد توضیحات»

ایشدهمثاًلسخنیگذاشوت ازنومسونده»:گومدمرم درام؛بارهمی.دهدتوضیحاتیکاهشمی
بعداومد نررداد کهنهامندورینیست،بعدتوضیحداد کهم؛منرور ام؛بوودهوحواالامو؛

.«امندورینبودکهام؛نررخود باشهنومسندهازمهنرردمگهنگاهکردهو
داندباواکنشراهبردیاستکهدرآ کاربرافشاهامیراکهمی«امدادفواصلزمانیدرافشا»
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صوورتشودودرعی؛حالجزئیازشرامطزندگیماروحیفرداسوت،بهمن یدمگرا مواجهمی
هوایمن ویکندتاواکنشلزمانیافشامیهارابارعامتفواصدهدبلکهآ پشتسره قرارنمی

:گومدراحلهمی.راازام؛طرمقبهحداقلکاهشدهد
اار بعدمهسریهست؛کوههرازگواهیمیوا وقتیکهمیر خو بگذرون ،عکسمی»

بعدحسمیکن ام؛عکسرواگهبذار اونا.ک درسبخو گذره؟مهمیگ؛خو می
ک ازکون کوهموهاار مامثاًلصبرمویبراهمی؛نمی.اار رومیمیا دوبارهام؛کامنتا

.«ا گذرونیاار تافکرنکن؛م؛هرروزدرحالخو عکسقبلی بگذرهبعد می
 راهبردهای فّناورانه. 2-3

اندشدهبرایح  حرم خصوصیدرامنستاگرا مرتبطکدهادرام؛راهبردطبیعتًاباامکاناتارائه
انتخوابهود »ترتیبوبرحسوببیشوترم؛فراوانویشواملرسانا درام؛مقالهبهبرایاطال و
حووذ »،«حوذ پسوت»،«رددرخواسوت»،« بوالککوورد »،«( خصوصویبوود صو حه)

اسوت اده»و«هواعموومینکورد کامنوت»،«تگکورد آ »،« ارسالپیا خصوصی»،«کامنت
کتۀقابلاکر،ت اوتقابولمالحروۀکواربرا دختوردرمیوزا ن.شوندمی«همزما از نداکانت

هوایکهبرخیکاربرا تقرمبًاباهمۀقابلیوتدرحالی.آشنامیواست ادۀازراهبردهایفّناورانهاست
اند،برخیصرفًابا ندقابلیوتآشوناهاراداشتهاندوتدربۀاست ادهازآ فّناورانۀامنستاگرا آشنای

رسوانا درهوایبرخویاطال تدربه.کنندبرایرفعمشکالتخودبهدمگرا مراجعهمیهستندو
:ادامهقابلمالحرهاست

شدهپستیگذاشت کهقشنگازکامنتمیشهفرمیدکهطر ن رمیده یشده،ولوی»
(.فرمده)«دون  هجوریمیشهمهکامنتروحذ کرد؟مت س انهنمی

اار بعودمون توگر عکسایخزوعدیبغرمبمو رومویهامهص حۀخزیدابچه
بعدگ ت؛نگورا .خوا ببین؛برشو گ ت  رام؛روتگکردی؟خبم؛نمی.کن؛می

(.فریمه)«بین؛نبا پی ما و پراموته،فقطدوستایمشترکمو می
 الگوهای استفاده از راهبردهای سواد حریم خصوصی . 4

ستوضعیتکاربرا دختردردستیابیبهحدبرینۀحرم خصوصیبوردرام؛بخشسعیشدها
اساسسر وانوا مزاما،خطرهاوراهبردهایفّناورانوهواجتمواعیموورداسوت ادۀآنروادرقالوب
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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الگوهاحالتکلیدارندوممک؛اسوتکواربریدرمیانوۀدوالگووقورار.الگوهامیت کی شود
.شتربههرم ازالگوهایمذکوردرآ طبقهقراردادهباشدگیرد،امابراساسنزدمکیبی

 راهبردهای فّناورانه پایین، راهبردهای اجتماعی باال. 1-4

کیدبرراهبردهایاجتماعیومحدودمت هایاهنیرادارنودام؛دستهازکاربرا بیشترم؛میزا ت 
.کننوداطالعیمیامنستاگرا اظراربیهانهایفّناوروازسویدمگربیشازسامرکاربرا ازقابلیت

رسوانا بوودههمچنی؛نارضامتیام؛گروهازوضعکاربریخوددرامنستاگرا بیشازسوامراطال 
کننودتواآندواکوهافشواام؛گروهبهدلیلنگرانیزمادازخطرهاازمزامایآ صر نررمی.است

گنکرد واست اده هوایدمگورا رابورفعوالبوود خووداهیازفعالیوتهایمبتنیبرسرگرمیوآ
هوایکو ،هامیماننوددوسوتا بسویارمحودود،پسوتام؛کاربرا بامشخصوه.دهندترجیحمی

هوایدمگورا ودرنراموتصو حاتشدهازپوی آوریهایغیرشخصیمانندتصاومرجمعپست
شووندگا ن ورازمصاحبهشووندوشوامل روارشووندگا ت کیو میعمومی،ازدمگرمصاحبه

کیدبیشتربرمزامایاجتماعیوحذ تقرمبیمزامایروانشناختیوبیشتربود تعوداد.شوندمی ت 
هوایکواربرانیکدهایخطرهادرمقامسهباکدهایمرتبطبامزامایخودافشاگریازدمگرومژگوی

کنوهکوهامنسوتابروتکمو می»:اند،مثاًلفرمدهبرآ استکوهاستکهدرام؛الگوقرارگرفته
.گ م؛بهشخصهجرئتنکرد از است ادهکون خیلیبرترآدمایاطرافتروبشناسی،ولیمی

وقتام؛رمس رونکرد کهمثاًلپستیبذار کهازرویاو بتوون تشوخیصبود کوهمعنیهیچ
خوبیه داره،مثاًلدوسوتا میوا امنستا»:گومدبارهمیهمچنی؛زهرادرام؛.«فیدبکا هجورمه

نومسو؛،امنوااشوکالینوداره،ولویمو؛ازهموۀامنواکن؛،غیرمستقی مویخودشو روتخلیهمی
.«نررکرد صر 

 راهبردهای فّناورانه باال، راهبردهای اجتماعی پایین. 2-4

دازامنسوتاگرا کارگیریراهبردهاشاملکاربرانیاستکوهمعموواًلدراسوت ادۀخووام؛الگویبه
هایکمتریدرمقامسهباگروهقبلدارندواغلبدرتعرمفمرزهایحورم خصوصویمحدودمت

هوایگونواگو ممکو؛اسوترفتارهوایبهام؛معنادرموقعیوت.کنندابرا عملمیخودبسیارپر
پوذمریرمسو ام؛کواربرا درمقامسوهبواگوروهقبول.مت اوتیدرام؛خصوصازآنرادمدهشود

دلیلکوهدربرخویموواردبوهدرحالی.ومژهمزامایروانشناختیدارنودباالتریبرایدرمافتمزامابه
اندکهالبتهبهدلیلتسلطبورتوجریبهراهبردهایاجتماعیخطرهایبیشتریرانیزتدربهکردهبی

.توانستهخطرهاراکنترلکنودمدتبودهوکاربرمعموالًصورتکوتاهراهبردهایفّناورانهخطرهابه
:گومدبرایمثالزمنتمی.ام؛الگودربرگیرندۀسهن رازکاربرا بودهاست
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مثاًل ندوقتپیشمهپستدرمورد الشجذابیتگذاشت؛،مون رفوت امو؛روُپور»
بعودمو؛.تریهایجامعهجذابدرصدخان 46کرد وبعدمکیبهم؛گ تکهتواز

روگذاشت ومهکپش؛ه بهطعنهزمر رفت کهحاالنموردم مکویبوهمواگ وتام؛
مهپسورزمور.انداخت؛تبعاتشخیلیشدمدشدتام ماهملتم؛رودستمی.جذاب

.«همی؛پست یزینوشتکهمدبورشد بالکشکن 
 راهبردهای فّناورانه و اجتماعی باال. 3-4

راست ادهازراهبردهایفّناورانهتسلطکافیدارند،بهدلیلنگرانیزموادازام؛دستهازکاربرا اگر هد
هوایاهنویبوازهو ممکو؛خطرهاودرنتیدهاست ادۀفراوا ازراهبردهایاجتماعیومحودودمت

شدتتضادحرم خصوصیرااحساسکردهوخصوصًابرایدستیابیبهمزاموایاستدرمواردیبه
حوال،درمقامسوهبوابواام؛.ترم؛شکلموردنررخودبازماندهباشندالعآ بهامدهروانشناختیازرف
دلیلتسلطوآگاهینسبتًابیشوترازامکانواتفّناورانوۀامنسوتاگرا ،شوناختدقیوقالگوینخستبه

مرزهایحرم خصوصیخودومزامامیکهبهدنبالآ هسوتند،رضوامتبیشوتریدراسوت ادۀخوود
امو؛.انداند،باخطرهایکمتریمواجهشدهودرمقامسهباکاربرانیکهدرالگویدو قرارگرفتهدارند

گروهازکاربرا وضعیتبسیارمشخصیدرتعرمفمرزهایحرم خصوصیخوددارنودومعموواًل
ایهامیبامحتواهوص حاتام؛کاربرا معمواًلشاملپست.کی یتافشاهامشا نوسا کمتریدارد

-گذاریآ شودکهبابهاشوتراکهایدوستانهوت رمحاتشخصمیها،جمعمشابه،مانندمسافرت

رسوانا درامو؛الگووقوراره تن رازاطال .کنندهااغلبدستیابیبهمزامایاجتماعیرادنبالمی
:گومدهمی؛راستامیپرمسادر.اندکهگومایبیشترم؛فراوانیدرمقامسهباسامرالگوهااستگرفته

.امنیوتنیسوت.اعتمادیتو هسوتدمگوهمهبی.م؛ام؛مدلیکههست دوسدار »
.شناس ،خباحساسخووبینودار مثاًلازامنکهام؛همهفالوردار ،دوستامیکهنمی

فقط.اار بهخصوصیات نمیبراهمی؛راجع.دلیلیندارهبیا خود روبشناسون برشو 
.«گرد وامناستدرحد

 راهبردهای فّناورانه و اجتماعی پایین. 4-4

کو کارگیریراهبردهایکنترلمحتواومحدودمتدلیلبهکاربرا درام؛الگواغلببه هایاهنوی 
اندوازآنداکوه نودا درمشخصۀافشاهایباالرادارندوازام؛جرتباخطرهامیمواجهشده

انود،اندومواتسولطکوافیبودا نداشوتهیاجتماعیوفّناورانهضرورتیندمدهازراهبردهااست اده
انودوامو؛مسوئلهکارگیریراهبردراتدربهکوردهوجودفاصلۀزمانیدرلحرۀبرخوردباتضادتابه

امو؛گوروهدقیقوًاعکوسالگووینخسوت.هاشدهاستخودمندربهجدیشد خطرهابرایآ 
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ومژهمزاموایروانشوناختیتواحودودزموادیازمابیبهمزامابهکهبرایدستشاملکاربرانیاست
اندکوهبواخطورپشویمانیکاربرا درام؛الگوتنراکاربرانی.اندپوشیکردهخطرهایبالقوه ش 

توجریبهراهبردهایاجتماعیوفّناورانهبورایدسوتیابیاندوام؛بدم؛معناستکهبیمواجهشده
ایروانشناختیدربرخیمواردبهتبعاتمن یروانشناختیبرایخودکاربرا وپشیمانیازبهمزام

خیلیسورمعپسوت»:کندسحربهام؛مسئلهاشارهکردهوبیا می.هااندامیدهاستافشابرایآ 
ورخیلیپیشاومدهکهپستگذاشت وبعدمهمدتپاکشکرد ،موثاًلپویشاار ،ولیازاو می

حال،ام؛باام؛.«اومدهتومهشبدهتاپسته پاککرد  و دمگهبرشو حسخوبینداشت 
آمودهراکنندوخطرهوایپیشکاربرا کمتردرالگویاست ادۀخودازامنستاگرا تغییریامدادمی

؛تورحورم خصوصویدراموکنندکهتاحدودیبیانگردغدغوۀپوامی؛ات اقاتیمحدودقلمدادمی
.اندرسانا درام؛الگوقرارگرفته رارن رازاطال .کاربرا بودهاست

 راهبردهای فّناورانه و اجتماعی متوازن. 5-4

رسانا کهبراساساظراراتخودبیشترم؛میوزا رضوامتدراسوت ادۀخوودازام؛گروهازاطال 
بورایامو؛گوروهاسوت ادهاز.شوودمویشوندگا امنستاگرا رادارند،فقطشاملدون رازمصاحبه

افوزاررامنشو بسویاریازناپذمراززندگیروزمرهاستومعموواًلامو؛نور امنستاگرا جزءجدامی
:گومدفرمبادرموردامنستاگرا می.دانندپیامدهایمثبتبرایخودمی

توونیا کوهمیفلسو هخاطرهایاجتماعیکاًلخوش نمیاد،ولیامنستاگرا روبهازبرنامه»
ایدرامنکوهبواموهعوده. یزایروزمرۀزندگیروبادوسوتاتبوهاشوتراکبوذاری،دوسوتدار 

شوو گیوری،عکوساال دوسوتامیروکوه نودسوالهندمدیارتباطی،کامنتامیازدوستاتموی
.«بینی،امنکه یزیتودلتباشهمیگی،امناجذابهمی

کننود،افشواهایبواالتریافزاراست ادهمیبااطمینا بیشتریازام؛نر ام؛دستهازکاربرا که
-روموفوقاندوازامو؛هایکمتریدرافشایخودمواجهدارندودرعی؛حالباخطرهاوپشیمانی

مزاموایام؛دستهازکاربرا هردوگونۀ.ترم؛الگویدستیابیبهحدبرینۀحرم خصوصیهستند
اندوبرحسبتعدادکدهابهمیزا تقرمبًابرابربهراهبردهایانشناختیراتدربهکردهاجتماعیورو

مشخصوۀدمگورامو؛گوروهاز.انوداجتماعیوفّناورانهدرح  حرم خصوصیخوداشارهکورده
کاربرا حرکتآرا وپیوسوتهامشوا دردسوتیابیبوهحودبرینوۀحورم خصوصویبواتسولطبور

هاواست ادۀکاربرا ازراهبردهایاجتماعیباافزامشبهام؛معنانگرانی.ورانهاستراهبردهایفّنا
بخشازنرورهایفّناورانۀامشا کاهشمافتهتادرشرامطکنونیبهحدمتوواز ورضوامتمرارت

:میناازکاربرانیاستکهبهام؛مسئلهاشارهکردهاست.اندخوددستمافته
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دونست تگکرد  یهبعدمهپسرهبوودروعکسوا مون مد امنستانمیاواملشکهاو»
کنی،بعدبرو تگشنمیک حساسهاومدبهم؛گ ت راآ دادا من مه.کردتگمی

ولیاال هرسریآپدمتمیشهومهقابلیوتبروش.تگشکرد گ ت هجورمهرفت آ 
.«دمگهاضافهمیشهسرمعمیر  ندو ونشرودرمیار 


 نتیجه

هایاجتماعیمستلز برقراریارتباطواتدستیابیبهحدبرینۀحرم خصوصیبرایکاربرا شبکه
کارگیریراهبردهوایهاست؛ارتباطیکهبوابوهازسویآ (2161بارچودمل؛،)مؤثرومسئوالنه

فشواگریرانیوزمبتنیبرسوادحرم خصوصیبتواندضم؛کنترلخطرها،مزامایحاصلازخودا
امدواددرکویازوضوعیتو.هارادررفعام؛تناق ماریکنودبرایکاربردرپیداشتهباشدوآ 

میزا موفقیتکاربرا دخترامنستاگرا دردستیابیبهام؛حدبرینههد اصولیامو؛مقالوهبووده
تو کلویمزامواورسوا درنراموتبواشناسوامیدواطال 21نتام حاصلازمصواحبهبوا.است

امو؛تضواد. نی؛تناقضیرابرایکاربرا دخترت میدکرد«اجتماعی»و«روانشناختی»خطرهای
بهام؛معناکاربرا دراغلوبمووارددر.ومژهدردستیابیبهمزامایروانشناختیبیشتربودهاستبه

،«بووداحساسواتفوردیوبر(تسوکی؛پرمشوانی)بیوا »دستیابیبهمزامامیروانشناختی،ماننود
نررصور .انودخطرهایبیشتریرااحساسکرده«سازیخودش ا »و«تخلیۀهیداناتفردی»

رسوانا بوهوضوعیتکرد ازهمی؛دستهازمزامانیزدراغلبمواردباابرازنارضامتیبیشتراطال 
کواربرا مکسوا نبوودهنکتۀدمگرآنکهوجودام؛تناق برایهمۀ.کاربریخودهمراهبودهاست
نررکورد ازخودافشواگریوهوارابوهصور حدیبودهاستکهآ است؛برایبرخیکاربرا به

-توراحسواسکوردهوبوابویداشتهاستوبرخیدمگر نی؛تضادیراک مزامایحاصلازآ وا

.اندتوجریبهخطرها،کسبمزامایبیشتررادراولومتقرارداده
و«راهبردهوایاجتمواعی»هوادرمدموو گوموایاسوت ادۀبیشوترکواربرا ازافتوههمچنی؛م

ام؛مسئلهبیانگرتسلطکوافی.بودهاست«راهبردهایفّناورانه»هایاهنیدرمقامسهبامحدودمت
هایبیشتردرامو؛نداشت؛برخیکاربرا برراهبردهایفّناوانهاستکهخودگوماینیازبهآموز 

هامواردفراوانیازناآشنامیکاربرا باراهبردهوایفّناورانوهوابروا دردرطولمصاحبه.راستاست
انودازۀتوجریبهراهبردهایاجتماعینیزدربرخیموواردبهبی.هامالحرهشدکارگیریآ نحوۀبه

یشودهاطالعیازراهبردهایفّناورانهموجبمواجرۀکاربرا دخترباتردمداتحرم خصوصوبی
هااست ادۀمتواز وتکمیلیازراهبردهوایفّناورانوهواجتمواعیبوهرضوامتبراساسمافته.است
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نکتۀدمگرآنکهبامودمیوا اطوال از.رسانا ازوضعیتکاربریخوداندامیدهاستبیشتراطال 
شدکهالبتهآمیزازآ برایرفعتناق حرم خصوصیت کی قائلم راهبردواست ادۀموفقیت

شوندگا بدم؛معنابرخیمصاحبه.تربودهاستام؛مسئلهدرخصوصراهبردهایفّناورانهُپررنگ
انددررفعتضادهایخودهاآشنامیداشتند،عبورکردهونتوانستهازکنارراهبردهامیکهحتیباآ 

.هااست ادهکننددرستیازآ به
ینسبیاستوبرایهرکاربرکواماًلمت واوتاسوت،ازاگر هحدبرینۀحرم خصوصیامر

آخورقورارگرفتنودبوراسواسمیوزا شدهدرام؛مقالهکاربرانیکهدردسوتهمیا الگوهایمعرفی
تورم؛گوروهدردسوتیابیبوهحودبرینوۀحورم رضامتیکهازوضعیتکاربریخودداشتند،موفق

مایتدربۀبیشترم؛میزا مزامادربرابرکمترم؛میزا عالوهبرام؛،نتام نیزگو.خصوصیهستند
اماک بود تعدادکاربرا ام؛دستهبیوانگرناموفقیوتنسوبی.خطرهابرایام؛کاربرا بودهاست

رسانا دراست ادۀصحیحازراهبردهابرایرفوعتضوادحورم خصوصویخوودبوودهدمگراطال 
نررکرد ازمزاماوبرخیدمگوردراثوریمدبوربهصر است،ودرنتیدهدربدترم؛شرامطبرخ

.اندتوجریبهخطرهاازحدبرینۀحرم خصوصیدورشدهبی
درپاما فارغازداشت؛مانداشت؛سوادحرم خصوصیکاربرا بامدبهام؛مسوئلهاشوارهکورد

شوندگا حتیکسانیکهصاحبهایداردکهمهایفّناورانهکهامنستاگرا نیزبرایدخترا محدودمت
دلیلانود،اموابوههااشوارهکوردهاند،نیزبدا دررفعتناق حرم خصوصیخودنسبتًاموفقبوده

هوایحاصولدمگرآنکهمافته.ام خارجبود ازبح اصلیام؛مقالهدرامنداآ رابررسینکرده
هایکّمیمکملدرام؛رواجرایپژوهشام؛هادرام؛مقالهقابلیتتعمی ندارندوازازمصاحبه
کارگیریراهبردهایسوادحرم خصوصیلحانفراه کرد درکیفراگیرتراز گونگیبهزمینهبه

.رسندراهگشابهنررمی«تضادحرم خصوصی»ونتام آ برایعبوراز
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