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کارگیریراهبردهایسووادحورم خصوصویآنالمو؛؛مطالعوه
سیاسیراد ،فرزانه؛وبیچرانلو،عبدالله(.)6931الگوهایبه 

موووووردیکوووواربرا دختوووورامنسووووتاگرا .فصلللله تحقیقلللل فره گلللل ایللللرا doi: .625-656،)9(61،
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نومسندگا /حقانتشارام؛مقالهدرفصلنامه«تحقیقاتفرهنگیامرا »ازنومسندگا اخذشدهاست.دسترسیبهمت؛کاملمقالهبراساسقوانی؛کرمتیوکامانز
(
آزاداست) .

الگوهای بهکارگیری راهبردهای سواد حریم خصوصی آنالین؛
مطالعۀ موردی کاربران دختر اینستاگرام
فرزانه سیاسی راد  ،عبدالله بیچرانلو*

دریافت 1932/15/52 :پذیرش1931/52/55 :

چکیده

ُ
حضوریپررنگدارند،اموابرورهمنودیکواربرا ازمزاموای
امروزهشبکههایاجتماعیدرزندگیکاربرا
آ ها،ماننداغلبتعامالتمیا فردیدرزندگیواقعیمستلز حلتنواق میوا خودافشواگریوح و 
ام؛بررهمندیبافرامنودهایبرینهسوازیحورم خصوصویوبوات کیودبور

حرم خصوصیکاربراست.
توانامیهایکاربردرسطحفردیمحققمیشود.هود اصولیامو؛نوشوتارامدواددرکویاز گوونگی
بهکارگیریراهبردهایمبتنیبرسوادحرم خصوصیآنالم؛برایدسوتیابیکواربرا دختورامنسوتاگرا بوه
سطحبرینهحرم خصوصیاست.بوهامو؛منروورابتوداتنواق حورم خصوصوی،مزامواوخطرهوای
خودافشاگریبررسیشدهوسپسبراساسسوادحرم خصوصیآنالم؛،برخیازراهبردهایاجتمواعی
ّ
وفناورانهبرایحل«تناق حرم خصوصی»معرفیشدهاند.دربخشمافتههاپسازتوصیفمر تورم؛
مزاماوخطرهایخودافشاگریبورایکواربرا دختور،الگوهوایفعلوی گوونگیبوهکارگیریراهبردهوای
ّ
اجتماعیوفناورانهبرایحلام؛تضاداستخراجودربارۀآ هابحو شودهاسوت.امو؛بررسویبوهرو 
ساختمافتهومشاهدۀغیرمشارکتیصو حات21کواربردختورامنسوتاگرا 


اریوبامصاحبۀنیمه
مرد نگ
صورتگرفتهاست.
کلیدواژهها:سوادحرم خصوصیآنالم؛،حرم خصوصی،خودافشاگری،شبکههایاجتماعیمدازی
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.دانشدویکارشناسیارشدمطالعاتفرهنگیورسانه،دانشکدهعلو اجتماعی،دانشگاهتررا ،تررا ،امرا  .

.استادمارعلو ارتباطاتاجتماعی،دانشکدهعلو اجتماعی،دانشگاهتررا ،تررا ،امرا (نومسندهمسئول).
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گستر است ادهازامنترنتدرزمینۀکاروزندگیفرصتهایجدمدیبرایبرقراریارتباطبادمگورا 
ازام؛رو،ظروراجتماعاتمدازیفراه کنندۀامکا ارتباطمیا 
درسراسرجرا فراه کردهاست .
ً
ً
افرادیاستکهممک؛استلزومامکدمگررانشناسوندوصورفابواواسوطۀشوبکههوایالکترونیکوی
امکا مبادلۀاطالعاتبرامشا فراه شدهباشد(گیتیکروهمکارا .)611،2116،حضوردرامو؛
شبکههاواجتماعاتمدازیدرسالهایاخیربااستقبالفراوانیازسویکاربرا درسراسورجروا 
روبهروشدهاست.باوجودام؛وبهموازاتام؛رشد،مباح فراوانیدربارۀمزاما،خطرهواوتبعوات

حضوردرام؛محیطهابرایحرم خصوصیکاربرا طرحشدهاست.نوشتارپویشروبوات کیودبور
سطوحفردیونررماتمرتبطباام؛سطحدرادبیواتحورم خصوصویوسووادحورم خصوصوی
آنالم؛ ،تال میکندام؛مزاما،خطرهاونحوۀمدمرمتفرامندهایبرینهسوازیحورم خصوصویرا
(آلتم؛ )6311،ازسویکاربرا دختردرشبکههایاجتماعیبررسیکند.
درمت؛است ادهازشبکههایاجتماعیمانندهوررابطوۀاجتمواعیجدموددمگوریدموالکتیکی
جاریاست .ام؛دمالکتیو درآغوازهوررابطوهمیوا خودافشواگریازم سوو،وح و حورم 
خصوصیازسویدمگررخمیدهد.بنابرنررمۀتنری حرم خصوصویآلوتم؛درهورمرحلوهاز
رشدروابطمیا افرادنیروهایمتناقضیوجودداردکهازم سوموجبح حرم خصوصویو
فاصلهازدمگرا میشوودوازسوویدمگورفوردرابهسومتخودافشواگریمویکشواند(درلگواو
همکارا .)651،2114،درنتیدۀام؛تناق کهباعنوا «تناق حورم خصوصوی»شوناخته
میشود،کاربرا ممک؛ استباوجوداطمینا ازتردمد،برایح حرم خصوصیخوداقدامی
مارفتوار (اکومسوتیوکراسوکی ،
نکنند(بارنز .)2111،ام؛تناق کهباعنوا دوگانۀنگر  
)2115نیزشناختهمیشود،درمحیطشبکههایاجتماعیبودم؛معناسوتکوهکواربربواوجوود
نگرانیفراوا درموردح حرم خصوصیخود(نگر )همچنوا بهگونوهایفعوالاطالعوات
درحالیکه

خودرادرشبکههایاجتماعیبهاشتراکمیگذارد(رفتار)(لیوهمکارا .)2169،
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

برایارتباطاتمؤثرومسئوالنهدرشبکههایاجتمواعیکواربرا بامودامو؛تنواق میوا افشوای
بوهزع ترپوتوهمکوارا 
اطالعاتوحرم خصوصیخودراحلکند(بارچودمل؛ .)2161 ،
()999،2168برخورداریافرادازسوادحرم خصوصیآنالم؛بوهآ هوابورایحولکورد امو؛
تناق کم خواهدکرد.
نررمۀحرم ارتباطات سانداراپترونیو ()2112ازجملهنررماتیاستکهعواملفردیرابر
برشکلگیرینگرانیهایحرم خصوصیت ثیرگذارمیداند(لوی .)2162،امو؛نررموهتالشوی
استبرایتبیی؛همی؛واقعیتکهافراد گونهبهصورته زما بردمالکتی میا خودافشواگری
وح حرم خصوصیخودفائقمیآمند.بنابرام؛،بااست ادهازام؛نررمهودرگوا اول،مزامواو
خطرهایشبکههایاجتماعیازنرردخترا جوا روش؛شدهاستتاازام؛طرمقابعاددوسوومۀ
ام؛تناق ،شناسامیومیزا دغدغهمندیدخترا برایحل نی؛تناقضیمشخصشود.درگوا 
بعدوباتوجهبهنقشیکهسوادحرم خصوصیآنالم؛مویتوانوددرکنتورلاطالعواتشخصوی،
افزامشمزاماوکاهشخطرهایآنالم؛ام واکنود،الگوهوایبوهکارگیریراهبردهوایسووادحورم 
خصوصیآنالم؛برایدستیابیکاربرا دختربهسطحبرینهحرم خصوصیاستخراجشدهاست.
بنابرام؛،سؤاالتاصلیام؛پژوهشعبارتانداز:
)6مزامایخودافشاگریوبهاشتراکگذاشوت؛اطالعواتشخصویدرشوبکههوایاجتمواعی
مدازیازنرردخترا جوا  یست؟
)2مر  ترم؛خطرهواوتردمودهامیکوهکواربرا دختوردراثورخودافشواگریمتوجوهحورم 
خصوصیخودمیدانند یست؟
)9دخترا جوا برایغلبهبرضرورتخودافشاگریوبررهمندیازمزامایامو؛محویطهوااز
م سووح حرم خصوصیخوودازسوویدمگوراز وهراهبردهوامی( ّفناورانوهواجتمواعی)
است ادهمیکنند؟
 )8باتوجهبهت کیدکاربرا برمزاما،توجهوآگاهیازخطرهاوسور بوهکارگیریهورمو از
ّ
اهبردهایفناورانهومااجتماعی،الگوهایکاربرا برایدستیابیبهحودبرینوۀحورم خصوصوی
ر
یست؟
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مافتههایام؛پژوهشضم؛تشرمحدقیقوضوعیتورومکورددختورا جووا بوهمسوئلۀحورم 
خصوصیآنالم؛،بهنرادهایفرهنگیوسیاستگذاربرایتدوم؛قوانی؛وتسریلآموز هوایامو؛
گروهوبربوداستراتژیهایدخترا جوا برایح اظتازحرم خصوصیخودکم خواهدکرد.

ادبیات نظری
 .1خودافشاگری و حریم خصوصی
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ناپذمرهرتعاملاجتماعیاستکهبهمعنای«هرپیا راجعبوهخوودکوه


ودافشاگریجزءجدامی
خ

؛بوهنقل
فردبهواسطۀآ بافرددمگریارتباطبرقرارمیکند»است(وملس و گروتز  994،6311،
ازتوودمک؛ .)251،2162،آلووتم؛وتیلووور ()6319درنررمووهن وووااجتموواعی بووهتوو ثیر
خودافشاگریبرروابطمیا فردیاشارهکردهاندوضوم؛توصویفشوکلگیوری،ح و وانحوالل
روابطنزدم ،خودافشاگریراالزمۀتوسعۀروابطنزدمو میداننود(بوهنقولازبور ودرلگوا ،
ُ
.)5،6341امارزو ()2111باطراحیمدلتصمی گیریافشوا جزئیواتبیشوتریرادرفرامنود
خودافشاگریمعرفیمیکند.اوخودافشاگریرارفتاری ُ
ندبعدیمیداندوبراسواسامو؛مودل
توضیحمیدهدکهافرادبرایتوسعۀروابطوپیشازخودافشاگریازفرامندتصمی گیوریاسوت اده

بینیپذمریخواهد
میکنندومتغیرهامیراتعیی؛میکنندکهبرعمق،وسعتومدتافشاآثارپیش 
داشت.وسعت،مدتوعمقاطالعاتافشاشدهازمتغیرهایاساسیبراین وابیشتربردمگرا و
برقراریارتباطگستردهترباآ هاست(لیوهمکارا .)2169،باوجودام؛ ،نانچوهاکورشود،
پیامدخودافشاگریفقطپادا هایاجتماعینیست،بلکهبرایفردبهصورتهمزموا خطرهوای
ُ
اجتماعیرانیزدرپیخواهدداشت(امارزو.)2111،
باوجوددشواربود ارائۀتعرم یمشخصازحرم خصوصیبهدلیلآش تگیهایم رومیو
شمولمعنامیوسیع،درام؛مقالهباتوجهبهاتخاادمدگاهفردیدرح اظوتازحورم خصوصوی
برتعرمفآلتم؛ازحرم خصوصیت کیدشدهاست.آلتم؛()6311حرم خصوصیرا«کنتورل
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

انتخابیدسترسیبهخود درم گروه»تعرمفمیکند.براساسنرورآلوتم؛حورم خصوصوی
فرامندپومایبرینهسازیبی؛نیازبهح حرم خصوصیازم سوونیازبهتعامولاجتمواعیاز
سویدمگراست؛بدم؛معناحرم خصوصیدربرینهترم؛حالتهنگامیمحققمیشودکوههور
دونیازباه مکیشدهودرتناظربامکدمگرقرارگیرندوبدمریاستکهدورشد ازسطحبرینوه
بهسمتهرم ازنیازهاموجبنارضامتیفردخواهدشد.ازام؛منرر،حرم خصوصیفرامندی
پوماستکهدرآ افرادگاهیمرزهایحرم خصوصیخودرابهسویدمگرا میگشامندوگواهی
بالعکس.اگر هسازوکارهایآلتم؛وپترونیوشاملرفتارهایکالمیوفراکالمی،کنترلفضواهای
شخصیوسازوکارهایفرهنگی،برایدستیابیبهحرم خصوصیبرینوهدرزنودگیروزمورهودر

صویبهمثابوه

هرموقعیتیدرمحیطهایآنالم؛قابلاست ادهنیستند،رومکردآنروابوهحورم خصو
«کنترلانتخابیدسترسیبهخود»برایموذاکرۀمرزهوایخودافشواگریوعود خودافشواگریدر
سامتهایشبکههایاجتماعینیزقابلاست ادهاست(توفچی2114،؛لیت .)2169،
 .1-1مزایا و خطرهای خودافشاگری

پترونیودرنررمۀمدمرمتحرم ارتباطاتبرام؛باوراستکهن حوۀمحاسباتاهنیافرادبرای
آشکارکرد اطالعاتخصوصیخوددر هرموقعیت،بهمیزا بسیارزمادتحوتتو ثیرنسوبت
هزمنووهبووهسووودحاصوولازافشوواعموولمیکنوود(پترونیووو .)21،2112،پوون مزمووتاصوولی
خودافشاگریعبارتاستاز:بیا ،ش ا سازیخود ،اعتبارمابیاجتماعی ،توسعۀروابط 
روابط وکنترلاجتماعی  .بیا گومایام؛واقعیتاستکهبیا برخیمسائلشخصیباعو 
افزامشتوانامیفرددرپذمر اطالعاتمیشود.باش ا سازیخودافراددرکافکارومسائلی
کهبرامشا مر است،راحتترمیشود.ازسویدمگر،بی ا احساساتخودبوهدمگورا موی-
تواندآنا رابهسمتتقومتدمدگاههاوارز هایفردسوقدهدواعتباراجتماعیاوراافزامش
دهد .توسعۀروابطبیانگرام؛استکهافرادباافشایخودموی تواننودماهیوتروابوطخوودبوا
دمگرا رابربودبخشند .همچنی؛،افشایاطالعاتخصوصیت ثیر گذاریبرتوجوهدمگورا بوه
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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م مسئلهوکنترلاجتماعیبرموقعیترابرایفردممک؛میکند(درلگاوگورزالک 6313،؛
بهنقلازپترونیو.)11-11،2112،
سطوحخطرهایخودافشاگریممک؛استباال،متوسطماپامی؛باشد.خطرهوایبواالناشویاز
کنندهاند،مثلرازهایفرد.خطرهایمتوسوطرومودادها،
دمد 
افشایموضوعاتیاستکهشر آور وتر 
نگر ها،ارز هاوتدربیاتیاستکهبیوا آ هوابورایدمگورا موجوبآزردگویفوردمیشوودو
خطرهایپامی؛بیا مسائلتناق آمیزمادروغهایمصولحتیاسوت.عوالوهبورسوطوح،خطرهوای
خودافشاگریانواعیدارد،ازجملهخطرامنیتی،خطرانگ،خطروجره،خطررابطه وخطورنقوش .
خطرهایامنیتیدستهایازافشاهاستکهممک؛استامنیتفردمادمگرا رابهخطرانودازد.خطور
انگمبتنیبرفرضیاتیاستکهگومایارزمابیمن یدمگورا ازرفتواروعقیودۀفورداسوتوبیشوتر
مربوطبهخوددرونیوهومتفردیاست.خطروجرهحالتکلیتریداردومربووطبوهپویشبینوی
فردازافشاهامیاستکهموجبشرمساریفردماگروهیمویشوودکوهدرآ عضوومتدارد.خطور
رابطهتردمدکنندۀرابطهفردبادمگرا استوخطرنقشموجببهخطرافتاد جامگاهفوردونقوشو
وظامفاومیشود.خطرهایمذکورحالتنسبیدارندودرنتیدهآنچهبرایم فوردخطوراسوت،
ممک؛استبرایفرددمگرتردمدنباشد(پترونیو.)11-16،2112،
 .1-2تناقض میان خودافشاگری و حریم خصوصی

بوهبیا 
اساسنررمۀمدمرمتحرم ارتباطاتام؛استکهخودافشاگریامریدموالکتیکیاسوت .
روش؛تر،اگرخودافشاگریفرامنددرمیا نراد اطالعاتشخصیفردبادمگورا ونیوزضورورتی
برایتوسعۀروابطفردباشد،تعرمفحرم خصوصیدرمقابلام؛تعرمفقورارمویگیورد؛بودم؛
معناکهافرادحقدارندبه صورتفردیماگروهیاطالعاتشخصیخوودرامح ووننگوهدارنود
(پترونیو.)1،2112،برایروش؛ترشد ام؛وضعیتمیتوا تصورکردکههورفورد،منطقوهای
اطالعاتیباتعرمفمرزهایمشخصدراطرا خودداردکهتعیی؛میکند هاطالعاتیراموی-
توا بادمگرا بهاشتراکگذاشت.برحسبعواملموقعیتیمافردی،تال نرادیخارجیبورای
ن وابهام؛مرزمیتواندتردمدقلمدادشود(لی.)2162،
ام؛تناق درروابطآنالم؛اگر وهدرنگواهنخسوتبوهدلیلامکوا پنروا کورد اطالعوات
خصوصیوکاهشآسیب پذمریکاربرا  ندا مطورحنیسوت،امواحضوورکواربرا درفضوای
مدازیباهومتواقعیشاملنا ونا خانوادگی،محلزندگیوسامراطالعاتزمینهایمیتواند
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

ً
مدددارابطۀدمالکتیکیمیا ح حرم خصوصیوخودافشاگریرادرروابطبرخطنیزبهاندازۀ
ً
زندگیواقعیمطرحکند.ام؛تناق خصوصازمانیکهروابطمدازیادامۀروابطفرددرزنودگی
واقعیباشندمابهزندگیواقعیفردنیزتسریمابند،میتواندازتوانامیفضایمدازیبرایکاهش
ام؛تقابلبکاهد(بنزمو.)2119 ،
 .1-3جنسیت ،خودافشاگری و سواد حریم خصوصی آنالین

اگر هپژوهش هایصورتگرفتهدرزمینۀرابطۀمیا خودافشاگریوجنسیتگوموایمافتوههوای
متناقضیاست(هیولواسوتال ،)42،6341،بوراسواسنررموهحورم خصوصویارتباطوات،
جنسیتافرادازشاخصهایت ثیرگذاربرتعرمفمرزهایحورم خصوصویوبوهکارگیریقواعود
گوناگو برایقاعدهمندکرد آ است.ام؛نررمهرمشۀام؛ت اوترافرآمندهایاجتماعیشود و
انتراراتفرهنگیمت اوتبرایزنا ومردا میداند(پترونیو.)28،2112،
مدل«حرم خصوصیجنسیتیوباجتمواعی »مامو سولوال ()2166ازبرتورم؛نررموات
توضیحتناق حرم خصوصیوراهبردهایرفوعآ درشوبکههوایاجتمواعیبواتوجوهبوهمتغیور
هایمدازیبهشودتتحوتتو ثیرنیروهوای

جنیستاست.براساسام؛مدلاست ادۀزنا ازشبکه
دوگانۀافشاوح حرم خصوصیاست.بواوجوودامنکوهزنوا فشوارهایبیشوتریبورایدوریاز
شبکههایمدازیوح حرم خصوصیخودمتحملمیشووند،امو؛شوبکههوابورایبسویاریاز
فعالیتهایزنا جامگزم؛هایآنالم؛مناسبیفراه میکنندوبسیاریازنیازهایزنا بوهارتباطوات
اجتماعیرابرآوردهمیکنند.زنا بهام؛دلیلکوهدرزنودگیواقعویخووددغدغوههوایبیشوتریدر
خصوصامنیتفیزمکیخودومواجرهباآزارواامتدارند،است ادهازشبکههایمدوازینیوزموی-
ً
تواندخطریبرایحرم خصوصیام؛گروهباشد،مثالبسیارمحتملتراستکهزنا قربانیجورام 
تیاطتروبااسوتراتژی-
مدازیومزاحمتهایسامبریباشند.بنابرام؛پیشبینیمیشودکهزنا بااح 
هایح اظتیبیشتریازشبکههایاجتماعیاست ادهمیکنند(سلوال.)252-255،2166،
باوجودضرورتبهکارگیریاستراتژیهایح اظتیبیشتربهمنروررسید بهسطحبرینوهحورم 

خصوصیبرایزنا ،برخیصاحبنررا ت اوتهایجنسیتیراازعواملمر کسبمروارتهوای
توانودبهمثابوهخطوی

ازام؛روجنسیتموی
ح حرم خصوصیدانستهاند(هارجیتامی  .)2112،
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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تمامزبخشمانعازمشارکتبرابروبررهمنودیازمزاموادرهموۀحووزههوایامنترنوتشوود(پوارک ،
،بهومژهدرشرامطیکهدرفضایمدازینیزتحتت ثیرزندگیواقعی،فرامنودهایاجتمواعی
 )2165
شد متمامززنا ومردا درآموز وپرور ،سازما هاومناسباتشغلی،موجوبهودامتآ هوا
بهمسیرهایگوناگونیازانتخابهاوارز هاشدهودرنرامتموجباتخااتصمیماتمت واوتدر
هایاطالعاتیمیشود(اللی 2112،؛بهنقلازپارک )2165،باام؛حالمافتههایتدربوی

محیط
فعلیدربارهت ثیرجنسیتبرتوانامیکنترلحرم خصوصیم دستنیست؛برخیازمافتههابیانگر
ّ
کنترلبیشترزنا واست ادهبیشوترآ هواازابزارهوایفناورانوهاسوت(لیوت2169،؛فوگولونرمود،
2113؛لوئیسوهمکارا .)2114،امانتام حاصلازتحقیقاتدمگرگومایآ استکهمردهوا
ّ
بهمراتببرتراززنا ازامکاناتفنیاست ادهمیکنندوبهعلتمردبودنشا اعتمادبهن سبواالتری
درح اظتازحرم خصوصیخوددارند.البتهام؛شکا دربوهکوارگیریاسوتراتژیهوایتکنیکوی
پررنگترازابعاداجتماعیمالحرهشودهاسوت(پوارک2166،؛پوارک.)2165،درنراموتبومودو
هارجیتامی ()2161بهت اوتهای اندکیدررفتارهایمرتبطباحرم خصوصیام؛دوگوروهاشواره
کردهاند،کهالبتهبهمرورزما برایزنا افزامشاندکیداشتهاست.
 .1-4سواد حریم خصوصی و راهبردهای حفظ حریم خصوصی

سوادحرم خصوصیآنالم؛کهخودمکیازابعادسواددمدیتالاستودربرخیمنوابعازآ تحوت
عنوا سوواداجتماعی وعاط ی وسوواداخالقی واجتماعینیوزموادشودهاسوت(اشت والکاالیو
،بهمعنایفر رفتاردرستومعقولدرمحیطهای
آمیچیوهامبورگر 2118،؛بود  )91،2114،

محیطهایدمدیتالودربرگیرنودۀمسوائلحورم خصوصویوامنیتویاسوت(بوود .)91،2114،

برخورداریازدانشاستراتژیهایکنترلفردی حرم خصوصیازسویکاربرا دربرخیمقیاسهوا
ازالزاماتبرخورداریافرادازسوادحرم خصوصیآنالم؛قلمدادشدهاسوت(ترپوتوهمکوارا ،
ّ
هوایاجتمواعیوفنویاسوت(ترپوتو
.)999،2168ام؛استراتژیهاکهخوودترکیبویازمروارت
،باتوجهبهسؤاالتمطرحشدهدرام؛مقاله،راهیبرایفرو 

همکارا 951،2168،؛پارک)2166،
گونگیحلکرد تناق حرم خصوصیازسویکاربرا دختربهکارگرفتهشدهاست.
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

محافرتازحرم خصوصیبهصورتکلیممک؛استبهصورتمن عالنهوفعاالنهصورت
ُ
ُ
عودهندواریوقوانونیوبعودرفتواریو
خصوصیبهدوب
گیرد.ازام؛رو،راهبردهایح حرم
اجتمواعیت کیو میشوود؛ ُبعوودرفتواریراهبردهووامیاسوتکووهکواربرا بهصووورترفتارهووای
کارمیگیرند.بدم؛منرورکاربرا بامددانشومرارتهوایتکنیکوی


شدهوآگاهانهبه
برنامه 
رمزی

فضایمدازیراداشتهباشندتابتوانندخطرهایام؛فضارابهدرسوتیارزموابیکننود.درمقابول،
ُبعدهنداریمامن عالنهح اظتهایدولتمادمگرا استوفردکنترلمستقیمیبرآ هوانودارد
(مائو .)665،2166،ام؛ح اظتهاکهباتوجهومژۀقانونگوذارا درکشوورهایگونواگو هموراه
ّ
بودهاست،اغلببهدلیلنداشت؛انعطا پذمریکافیاجازۀاست ادۀمؤثرازفناوریرابوهکواربرا 

نمیدهند(پرامسوهمکارا .)2115،
دررومکردرفتاری موردنررام؛مقاله،دانشمندا اجتماعی گونگیح اظوتافوراداز
حرم خصوصیخوددر زمینه هایگوناگو اجتمواعیرامطالعوهمیکننود .محافروتهوای
رفتاریرامی توا دردرجۀنخستفرامندمدمرمتمرزیباابزارهایگونواگو کنتورلحورم 
خصوصیواطالعاتشخصیدانست .نی؛ح اظتیبهتشخیصتردمداتبیرونی،سندش
میزا تردمداتدربرابرترجیحاتح حرم خصوصیو سپساتخاااستراتژهایمدمرمت
مرزینیوازدارد(موائو.)665،2166،اسوتراتژی هوایرفتواریرانیوزموی تووا بوهدودسوته
ّ
ّ
هایفن اورانه ح حورم خصوصوی
هایاجتماعیوفن اورانهتقسی کرد؛استراتژی
استراتژی
استراتژی هامیاستکهکاربرا ازطرمقآ هاازومژگی هاماامکانا تم سامتبرایح و 
حرم خصوصیخوداست ادهمی کنند،مانندامدادفررستدوستا ،آ تگ کرد پستهاو
تصاومروحذ محتوایپستشده(لیت.)2169،درحالیکهاستراتژیهایاجتماعیشامل
امدادمحدودمت هایاهنیدرافشامی شودکهبواکمو آ کواربرفقوطاطالعواتیراافشوا
می کندکهبرایهمۀاعضایشوبکهمناسوبباشود(هانوگ، 2161،بوهنقولازاسوتاتزم؛و
همکارا .)2162،
الیسو وهمکوارا ()23،2166بوراسواسمافتوههوایپوژوهشخوودبورامو؛باورنودکوه
ّ
هایفناورانهواجتماعیبهمثابهبخشیازراهبردهایح حرم خصوصیدرارتباطبوا
استراتژی
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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مکدمگرعملمیکنند.آ هابراساسمافتههایخودتوضیحمیدهندکه طورناآشونامیکواربرا 
باتنریماتحرم خصوصی هبهعد افشابرایامشا بیاندامدو وهبوهخودافشواگری،بورای
کاربرا تدربه هایمن یرادرپیخواهدداشتوآنرارادردستیابیبهسرمامههوایاجتمواعیبوا
دشواریمواجهخواهدکرد.ازسویدمگرآ هاهمچنی؛بانارضامتیکاربرانیمواجهشدهاندکهبه
دلیلنگرانیباالازح حرم خصوصیخودوبات کیدصر برراهبردهوایاجتمواعیازافشوا
صر نررکردهاند .ام؛دستهازکاربرا اغلبوضعیتدمگرکاربرا رابورشورامطیکوهخووددر
شبکههایاجتماعیدارند،ترجیحدادهاند(.)24،2166

روش تحقیق
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برایپاسخبهپرسشهایتحقیقازرو کی یمرد نگاریاست ادهشدهاست.رو تحقیقکی ی
به دلیلاهمیتداد بهجزئیاتونمامشتکثرفعلیهرمسئلهدرامو؛مقالوهاسوت ادهشودهاسوت
(فلی .)6941،تحقیقاتمرد نگارانهشاملمطالعۀاطوال رسوانا ،کونشهواواقداماتشوا در
لحرۀعملودرمحلطبیعیزندگیمیشوند(برجس .)6346،دره تنیدگیفضاهایبرخطو

واقعیدرسال هایاخیرموجبشودهاسوتتواضورورتجوداکورد امو؛فضواهادرمطالعوات
مرد نگارانهک رنگترشود(هالتوباربر .)2169،میدا مطالعۀآنالم؛درام؛مقالهصو حات
کوواربرا دختوورجوووا درامنسووتاگرا اسووت.امنسووتاگرا سوورومسبووهاشووتراکگذاریتصوواومر(و
گرفتهشدهباتل ؛همراهاست.ام؛نر افزارامکوا گورفت؛،ومورامشواشوتراکسورمع
ومدئوهای) 
تصاومروفیل هایلحراتزندگیرافراه کردهاست(هووهمکارا .)2168،سرعتافوزامش
منتشرشودهدر2161تعوداد
کاربرا واست ادهازام؛نر افزاربهگونهایبودهکهبوراسواسآموار  
کاربرا آ به511میلیو ن ررسیدهاست.
رو اصوولیگووردآوریدادههووادراموو؛مقالووهمصوواحبهاسووت؛امتووداازطرمووقمصوواحبۀ
نیمهساختمافتهازکاربرا دخترجوا شبکههایاجتماعیسؤاالتیپرسیدهشودوفرو دقیوقتور

موضو بامشاهدۀغیرمشوارکتیصو حاتامو؛کواربرا بهدسوتآمود.کی یوتبرخویسوؤاالت


مطرح
شدهدرام؛مرحلهبهگونهایاستکهت کی آ هواازمصواحبۀمادداشوتروزانوه دشووار
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

ً
است،اگر هاصولام؛گونهمصاحبهدرام؛پژوهشعینابوهکارگرفتوهنشودهاسوت.امو؛نوو از
کارمیرونودوبیشوتر


نگواریبوه
مصاحبهاغلببرایتکمیلمطالعاتمادداشتروزانوه درمورد
مختصمیدا هامیاستکهمرد نگارخودامکا حضوردائ درمیدا راندارندودرنتیدهافراد
حاضووردرمیوودا درجامگوواهمشوواهدهگوورمشووارکتیظوواهرمیشوووندومشوواهدات،تدربیوواتو
احساساتخودرابرحسبترتیبزمانیبهشوکلهوایگونواگو شو اهیوکتبویوبوهصوورت
آشکاراوصادقانهثبتمیکنند.بدم؛معنامطالعاتمادداشتروزانهبرنووعیمطالعوۀاکتشوافیو
امی ت کیددارندوامکا امتدادمرزهایپژوهشدرغیابپژوهشگررافراه میکنند(بورجس،
6346؛مارکرا وکولدری 2111،؛هال .)2114،
درام؛مقاله،ازآنداکهدرک گونگیامدادتناقضاتخودافشواگریونحووۀعبوورازآ در
هواازمصواحبهشووندگا 

لحرۀمبادرتبهافشادرشبکههایمدازیدشواربود،درطولمصاحبه

ً
خواستهشدتابامراجعهبهص حهامنستاگرا خودتدربیاتخودرادربارهافشاهامشا خصوصادر
شرامطحساسبیا کنند.مافتههایحاصلازمصاحبههاباتکنی «تحلیلتماتی » ماموضوعی
موضوعیتحلیلشدهاند .تحلیلتماتی روشیسیستماتی برایشناسامی،سوازماندهیوارائوۀ
الگوهایمعنامیازکلدادههاستکهباتمرکزبرمعنادرمدموعهایازدادههاامکا دسوتیابیبوه
ً
معانیماتداربمشترکماجمعیرافراه میکند.امو؛تحلیولدرمرحلوۀعمولمعمووالازسوه
مرحلۀاصلیامدادکدهایاولیه،جستوجویت هایکلیتروتعرمفونا گذاریت هاتشوکیل

ً
شدهاست(برو وکالرک ،)2111،کهدرام؛تحقیقنیزعینابهکارگرفتهشدهاست.
نمونهاطال رسانا حاضردرام؛مطالعه21ن رازدخترا جوا سواک؛ترورا اسوت.بورای
انتخابنمونهازمنطقنمونه گیریهدفمندوراهبرددستیابیبهحوداکثرپراکنودگیاسوت ادهشوده
انتخابنمونههامیبابیشترم؛اختال ازراهبردهایرام درپژوهشهایکی یاستکوه

است.
طیفگستردهایازکی یتها،ومژگیها،موقعیتها،ماات اقواترادر وار وبمسوئلۀپوژوهش
بررسیمیکند.درام؛رو ،پژوهشگرفقطدرپیمافت؛نمونههامیاستکهومژگیهایمتنووعی

دلیلحساسیتسؤاالتمطرحشدهدرمصواحبه

داشتهباشند(لیندلفوتیلور .)619،6944،به
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

.
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وضرورتورودبهمسائلبسیارشخصیمصاحبهشوندگا ،اغلباطال رسانا باشوناختقبلوی

گیریگلولهبرفیاست ادهشدهاست.بهامو؛معنواکوهاز

انتخابشدهاندوفقطدرمواردیازنمونه
مصاحبهشوندگا خواستهشدهاستتامکیازدوستا خودراکهعضوشبکههایمدازیاسوتو
درعی؛حالدغدغۀحرم خصوصیدارد،برایمصاحبهمعرفیکننود.درانتخواباطال رسوانا 
تال شدهاستتاافرادیانتخابشوندکهعوالوهبورداشوت؛نسوبیدغدغوۀحورم خصوصوی،
بهلحانروابطاجتماعی،میزا اعتقاداتمذهبی،شرامطخانوادگیوتعدادپستهایبهاشوتراک
ً
گذاشتهشدهنیزمتنو باشند.ضمناهمۀاعضاینمونهحاضوردرمصواحبهدرصو حهامنسوتاگرا 
خودازنا واقعیاست ادهکردهاندودوسوتا ونزدمکوا خوودرانیوزدرلیسوتدنبالکننودگا در
مشخصاتشرکتکنندگا درجدول6آمدهاست.

ص حۀخودداشتهاند.
جدول  .6مشخصات اطالعرسانان
ردیف نام
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سن رشتۀ تحصیلی یا شغل

 6فرمده 25
 2زمنت 25
 9فاطمه 21
 8فرمبا 24
 5افروز 25
 1فریمه 25
 1سحر 29
 4زهرا 28
28
 3مینا
 61مرم  28
 66پگاه 29
29
 62آمنه
91
 69مینو
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ً
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ً
تقرمبا2
6
ً
تقرمبا9
ً
تقرمبا2
ً
تقرمبا6
ً
تقرمبا9
ً
تقرمبا6
6
کمتراز6
ً
تقرمبا2
6
ً
تقرمبا2
ً
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2
ً
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ً
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ً
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ً
تقرمبا2

611
611
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212
262
51
251
268
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41
5
995
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31
1
211
69
615
31
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61
34
12
29
16
21
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متوسط ساعت
استفاده روزانه
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2-6
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2
6
6
2
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6
کمتراز6
6
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6
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یافتهها
 .1مزایای خودافشاگری

ام؛مزامابهطورکلیدردوت جایگرفتهانودکوهازدل66کوداسوتخراجشودهانود؛تو نخسوت
«مزامایروانشناختی»است.درمزامایروانشوناختیکواربرا بورایدسوتیابیبوهرضوامتروانوی
اطالعاتیرادربارهاحساساتوافکارخودافشامیکنند.آنچهکدهایامل«مزامایروانشناختی»
رابهمکدمگرمتصلمیکند،بیشترنوعیمرکزمتاحساساتدرام؛نوو خوودافشواگریهاسوت.
«بیا (تسکی؛پرمشانی)وبربوداحساساتفردی»مرکزیترم؛کددرام؛ت است.درامو؛موورد
کاربرا بابیا مسئلهایاغلبمن یتال میکنندتاآرامشخاطربیشتریبرایخودفراه کننود
وازسویدمگربابیا رومدادیخوشامندوبهاشتراکگذاشت؛آ بوادمگورا توال مویکننودتوا
ً
احساسمثبتحاصلازآ رابرایخودپررنگکنند.فرمبادرام؛بارهمیگومد«:مثالمو؛صوبح
دار میر طلو خورشیدرومیبین دوستدار درحدمهعکسوقتیام؛صحنهحسخوبیبر 
میده،بهکسامیکهمیبین؛ه همی؛حسخوبروبده».
«تخلیۀهیداناتفردی»و«ش ا سازیخود»ازدمگرکدهایامو؛تو اسوت.فوردپوساز
مواجرهباحادثه ایاستثنامیباافشایآ درقالبم پست،هیداناتخودراکاهشمیدهدوبا
ش ا سازیخودسعیمیکندتابرخیات اقاترابرایخودقابلتحملکند».
درادامه،نرربرخیشرکتکنندگا کهام؛مزاماراحائزاهمیتدانستهاند،ارائهشدهاست:
«نخلطالیاصغرفرهادیروگذاشت  و خیلیهیدا زدهشدهبود ؛گ ت خوشحالی 
روبهاشتراکبذار »(سحر)؛«خیلیوقتاپیشمیادکهآد منطقخیلی یزارونمیفرمه،
ً
مثالگاهیازرفتاربعضیاامنقدتعدبمیکنیکههمشباخودتمیگیامو؛معنوی وی
ً
اال ؟امندورموقعهاحرفایدل رومیا مثالپستمیاار »(فرمبا)

«ثبتلحراتمثبتوخاطرهانگیز»آخرم؛کددرام؛ت است؛کاربرا دخترتال میکننود
باثبتات اقیخوشامندوخاطره انگیزدرص حۀخوداحساساتمثبوتحاصولازآ رابوهدمگور
ً
پرمسادرام؛بارهمیگومد«:دوستدار امنستاگرا واقعوامثولموهآلبوو 

زما هانیزتوسعهدهند.
ً
ً
شخصیباشهکهمثالدرگذرزما بعضیلحراتثبتبشهوبعداخاطراتبرا زندهبشه».
دومی؛ت درمزاموایحاصولازخودافشواگری«مزاموایاجتمواعی»اسوت؛«برخوورداریاز
صدا»«،کسبآگاهی»«،شناختخودودمگورا »«،احیواوح و روابوط»«،توسوعۀروابوط»،
«کنترلاجتماعی»و«بازنمامیخود»مدموعهکدهامیاسوتکوهامولامو؛تو قورارمیگیرنود.
ً
دستیابیبههرم ازام؛مزامابدو وجوددمگرا مااصطالحادنبالکنندگا ممک؛نخواهودبوود.

فصلنامه علمی ـ پژوهشی

191
الگوهای بهکارگیری
راهبردهای سواد ...

فصلنامه علمی ـ پژوهشی

191

دوره دهم
شماره 3
پاییز 6331

«برخورداریازصدا»مز متویاسوتکوهبورایفوردامکوا طورحدغدغوههوایمشوترکخوودبوا
ً
هم کرانشرافراه میکند،مثالسحرمکیازاطال رسوانا بورامو؛بواوراسوتکوه«خیلویاز
دوستایهم کر تویامنستافعالاندوراجعبهخیلیازدغدغههایمشترکمو مثولوضوعیتبود
بازارکاررشتهمو پیشاومدهکهاوندابح کردم ».
«کسبآگواهی» مزمتویاسوتکوهفوردازطرموقافشواهامیدرقالوبپرسوشموامسوئلهای
مناقشهبرانگیزامکا آگاهیازنررهایدمگرا رابهدستمیآورد.آمنهدرامو؛زمینوه نوی؛بیوا 

ً
میکند«:مثالمهات اقیافتاده،امنکه طورمیشهتحلیلکرد؟ طورتوآمندهقراراثرداشتهباشوه؟
کن؛؟ام؛هامسائلیهکهبوامطورحکوردنشتوویپیدوت

مابامد یکارکنی ؟بقیهدار  یکارمی
میتونینرربقیهروه راجعبرشبدونی».
بهاشتراکگذاشت؛اطالعاتخوودبوادمگورا دربرخویموواردبورایکواربرا دختورراهویبورای
«شناختخودودمگرا »است.زمنتمیگومد«:بعضیپستهارومیاار برایامنکهبیین نروربقیوه
راجعبهطرزفکر  یه؟حتیمهبارپرسید کهبرترم؛وبدترم؛ومژگیم؛بهنررشو  یه؟»(زمنت)
«احیاوح روابط» بهامکا پیداکرد دوستا ماآشناما قدممیوتددمدماتقومتارتبواط
باآ هاازطرمقشبکههایمدازیاشارهدارد.سحربهام؛مزمتاشارهکردهاست:
« ببی؛ازمهنررخوبهکهدوستامیکهموهمودتطووالنینمویبینیشوو ازشوو بیخبور
ً
نیستی،مثالام؛ 211ن رتویمهتاممیدوستایمو؛بوود ،ولویاال دمگوهامنطووری
ً
نیستکهباهاشو درارتباطباشیوازشو خبرداشتهباشی،مثالپستمیاارهمیبینی
طر ازدواجکردهمابچها بهدنیااومده».

هامیاشارهمیکندکهبوهگسوتر 

«توسعۀروابط»درامندابهمزامایحاصلازخودافشاگری
دامرۀروابطفردباکسانیمیاندامدکهپیشازام؛باآ هادرارتباطنبودهاسوتوازامو؛جروت
ً
یتروابطاشارهمیکند،مثالزمنتمیگومد«:توویبیووگرافی دانشوگاهورشوتها رو

کمتربهماه
ً
ً
نوشت ،واسههمی؛خیلیازبچههایدانشکدهوحتیدانشگاهکهقبالاصالنمیشناختمشو اال 
پید روفالومیکن؛».
برخیکاربرا دخترباافشایعالمقخودتال میکننددمگرا رانیوزبوهاندوا داد عملوی
مشابهاع ازتماشایفیلمی،شنید موسیقیمابازدمدازم مکا دعوتکنندوازام؛طرمقبوه
ً
مزمت«کنترلاجتماعی»دستمابند،مثالفرمبامیگومد«:مهشعریبخون ماکتابیبخون کهموه
قسمتشرودوستداشتهباش ماآهنگیگوو بود کوهدوسوشداشوتهباشو ،دوسوتدار کوه
دوستام بدون؛».

ً
«بازنمامیخود»مزمتیاستکهکاربرازطرمقافشوایخوودآ گونوهکوهدوسوتدارد،موثال
دستمیآورد.راحلهدرام؛باره نی؛بیا میکند«:جامیبور 


فردیشاد،ثروتمند،خوشبختبه
ً
ماات اقخاصیبیافتهحتمامویاار ،دلیولاصولیشپوزدادنوه،امنکوهنشوو بود حوال خوبوه،
اجعبهات اقاتخوبشمیاار .دوست
خوشحال ،زندگیبروفقمراده،اگهنباشهنمیاار ،فقطر 
ندار کسیبدونهناراحت ».
 .2خطرهای خودافشاگری

خطرهایحاصلازخودافشاگرینیزکهپیشازام؛درقالبمدموعوۀخطرهوایامنیتوی،خطور
انگ،خطروجره،خطررابطهوخطرنقشمعرفیشد،درنتیدۀمافتههایحاصلازمصواحبههوا
ً
توسعهمافتهاندومدددااملدوت کلی«خطرهوایروانشوناختی»و«خطرهوایاجتمواعی»قورار
گرفتهاند«.خطرهایروانشناختی»خطرهامیاستکهمنش فردیدارندوام؛خودکاربراستکوه

درگذرزما وباکنترلنکرد افشاهایعاط یخودزمینهسازامداد نی؛خطرهامیبورایخوود
میشود.درحالیکهدر«خطرهایاجتماعی»دوسوتا ،دنبالکننودگا صو حۀکواربرودربرخوی
مواردمالکا شبکهموجبتبدملافشابهخطوربورایکواربرمویشووند.اغلوبکودهاتحوتتو 
«خطرهووایاجتموواعی»ق وراردارنوود،شووامل«خطووروجرووه»«،خطوورسووطحیشوود »«،خطوور
سوءت اه »«،خطردور»«،خطرقضاوتشود »«،خطوررابطوه»«،خطورنقوشبورایخوودموا
دمگری»و«خطرامنیتی».تنرا«خطرروانشناختی»«خطرپشیمانی»است.
«خطرپشیمانی»اغلبحاصلافشایات اقاتناگواریاستکهموجبتوسعۀاحساساتمن ی
ام؛حوادثبهدمگرمقاطعزندگیفردمیشوندودرنرامتبهپشیمانیفردازافشامیاندامد.افوروز
بهام؛خطراشارهکردهاست«:تومهدورهکهحال بودمهعکوسگذاشوت ،فقوط شوا معلوو بوود،
داشت گرمهمیکرد ودوست از عکسگرفتهبود.عکسسیاهوس یدبوودواشوک رممولداشوت،
ولیبعدهرموقعامنومیدمد ماداو موقعمیافتاد ،سرهمو پشیمو شد ».

بهخطرهامیاشارهمیکندکهجامگاهفردراآ طورکهخودخواهوا آ اسوت،

«خطروجره»
ً
مثالدرجامگاهفردیقانو مدار،تحصیلکردهومتودم؛تردمودمویکنود.امو؛خطرهواهمچنوی؛
میتوانندحاصلنوعیشرمندگیازافشاهایبسیارشخصیمرتبطباجامگاهشوغلی،تحصویلی،

خانوادگیومادوستانۀفردباشودکوهگوموایحقوامقیازکوتواهیهواونقصوا هوایفورددرامو؛
موقعیتهاست.فرمیهدربارهام؛خطرمیگومد:
«مهبارازخانمیکهتوبی.آر.تینشستهبود،عکسگذاشت حسخوبیبرو دادهبوود،بعود
مکیازبچه هااومدگ تاجازهگرفتیعکسگرفتیاز ؟گ ت نه،بعددوبارهگ تکارتخیلیزشتو
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خال قانو بودهبعدمکیدمگهه اومدگ تقبولک؛کارتزشتبود.بعدپرسوجوکورد گ وت؛بوه
لحانقانونیحقنداریعکسشروبدو اجازهپخشکنی.من گ ت پاکشکن برترازامنهکهبر بگو؛
خال قانو عملکردی».
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«خطرسطحیشد »ناشیازافشاهامیاستکهبهدلیلهمهگیرشد مزامای نودانیبورای
فردنداردوکاربرفقطبهدلیلعالقۀشخصیممک؛استدستبوه نوی؛افشوامیبزنود.انتشوار

تصاومرمرتبطباغذاودمگرامورروزمرهاغلبزمینهسازام؛نوو ازخطرهوابورایکواربرا شوده
است.فاطمهبااشارهبهام؛خطرمیگومد«:مهدورهمیبادوستاتداریازس رهای یزیعکس
خوایبذاریباخودتفکرمیکنیکه هدلیلیدارهعکسغذامیکهم؛خورد رو

گیری،می

می
بقیهبخوا ببین؛».
«خطرسوءت اه » نانچهازعنوا آ نیزمشخصاستحاصولبودفرمیدنبالکننودگا از
افشایفرداستکهمیتواند«خطردور»رانیزبهدنبوالداشوتهباشودوکواربررامدبووربوهارائوۀ
توضیحاتاضافه،مکرروبینتیدهکند.مینابهام؛دوخطراشارهمیکند«:م؛موهبوارموهپسوت
گذاشت راجعبهمر وبعدمکینوشتکهام؛ یه؟باام؛ یزاهمهروافسردهمیکنوی.کولروز
باطر بح میکرد کهمر ه جزئیاززندگیه».
«خطرقضاوتشد »کهتاحدودیبهخطرانگپترونیو()2112نزدمو اسوت،مربووطبوه
افشاهامیاستکهزمینهسازنسبتداد ص ات،ومژگیهامااعمالناخوشامندبهفوردمویشووند،
فاطمهدرام؛موردمیگومد:

تاآنداکهمیتواندتردمدکنندۀآبرویکاربرباشد.
ً
« و توفامیالمهمقداریفضولیهست،ترجیحاادنمیکن اون نهبوهخاطرپسوتامی
کهم؛میاار بیشتربهخاطرکامنتامیکهزمر گذاشتهمیشوه.وایفوال پسورفوال 

حر روزدهحاالاو پسره آزمامشگاهیمنهوم؛باها روزیدهسواعتتوویموه
جوردمگهبرداشتمیکنه».

آزمامشگاه .ولیاو آد بادمددودههقبلمه

«خطررابطه» نانچهازعنووا امو؛کودنیوزمشوخصاسوت،تردمدکننودۀرابطوۀکواربربوا
نزدمکانشاست.
«خیلیک پستمیاار  ،و همو اطرافیا کهم؛روفالومویکون؛بواکو و ترم؛
عکسیکهمیاار میا سرمعواکنشنشو مید .خیلیحساس؛روم؛.بیشترمیگو؛
ً
مواظبتی بعدخب و حقدار بهگردن اصالدوسندار جلوشو بامست ماجووابی
َ
بد »(انیس).

ً
«خطرنقش»مشخصاگومایتردمدیبرایجامگاهشغلیوتحصیلیاطوال رسوانا درامو؛

تحقیقبودهاست .همچنی؛،دربرخیمواردکاربرا ممک؛استدستبهافشاهامیزدهباشندکه
باپردهبرداشت؛ازصداقتنداشت؛،ناراسوتی،کوتواهیوتو؛داد بوهروابوطبوهجایضووابطدر

خصوصهمکارا ودوستا خودموجبامدادخطرنقشبرایآ هانیزشدهباشند.
« دوسندار همکارا پید روببین؛ ،و  ندتاپستدار کهخیلیازاوضا شورکت
ً
گالمهکرد واسههمی؛ترجیحمید نبین؛ ،و حتماتوروابطکارم ت ثیرمیااره؛هو 
واسهخود بدمیشه،ه بعضیهمکاراشامد»(زمنت)

«خطرامنیتی»آخرم؛کددرت «خطرهایاجتماعی»استکهدرنتیدۀآ فوردافشوادرهور
زمینهایراتردمدکننودۀامنیوتخوودبوهدلیلعود توانوامیکنتورلاطالعواتشخصویوامکوا 
سوءاست ادهاشخاصومامالکا امنستاگرا ازآ هامیداند.زهوراتنروااطوال رسوانیاسوتکوه
بهدلیلنگرانیازام؛خطرتاکنو هیچپستیرادرامنستاگرا بهاشتراکنگذاشوتهاسوت«:خوود 
ً
ً
م؛بههیچکدو ازفضاهایشبکههایمدازیاعتموادنودار  ،وو اصوال

پستنمیاار .اصال
ً
دستاونورماستوهمه یتوحافرشو میمونه».

مخصوصامرا نیستواکثرا
 .3راهبردهای کاربران

لیت()2169راهبردهایرفتاریمافردگرامانهدرح حرم خصوصیرادردودستۀراهبردهوای
ّ
اجتماعیوفناورانهقرارمیدهدکهدرامندانیزاست ادهشدهاست:
« .3-1راهبردهای اجتماعی» یا «کنترل محتوا»

«راهبردهایکنترلمحتوا» یکاربرا دختربرایحولتضوادحورم خصوصویبوراسواسنتوام 
حاصلازمصاحبههاشامل69کدمیشوند.ام؛راهبردهابهطورکلیمرزهواومحاسوباتیاسوت
کهخودفردبهصورتاهنیبرایمحتواهامیکهقصدافشایآ هارادرشوبکههوایمدوازیدارد،

تعرمفمیکندوباپامبندیبهآ هاسعیمیکندخطرهایحاصلازافشارابهحداقلبرساند.
کدهای«عد بیا حاالتروحی»«،عد بیا مسائلشخصی»«،ت کیودبورح و هوموت
شخصی»«،عد انتشارتصاومرشخصیوخانوادگی»«،مطابقوتبواعور وباورهوایعاموه»،
«تعرمفمرزهایپوشش»«،بیا غیرمستقی افشوا»«،گمنوامی»«،اضوافهکورد توضویحات»و
«امدادفواصلزمانیدرافشا»املام؛ت قرارمیگیرنود«.عود بیوا حواالتروحوی»بوهامو؛
معناستکهکاربرتماملیبهافشایاحساساتخودازقبیلغ ،احساساتعاشوقانه،عصوبانیت،
ً
دلتنگیوتنرامیندارد.مینومیگومد«:اصوالاحساساتعاشوقانۀآد بوهکسویمربووطنیسوت،
ناراحتیوعصبیبود وامنا همی؛طور».
«عد بیا مسائلشخصی» ُپرکاربردترم؛راهبرداجتماعیبرایکاربرا دختوراسوتوبیشوتر
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مرساام؛گونهبهام؛راهبرداشارهمی-

شاملمسائلخانوادگیوروابطمیا فردیکاربرا میشود.
ً
کال.ماامنکهبخوا بقیهرودرجرموا زنودمگی
کند«:مسائلخیلیشخصیوخانوادگینمیاار 
شخصی بذار ،ام؛جوریعکسنمیاار ».
درراهبرد«ح هومتشخصی»کواربرآنچوهممکو؛اسوتهوومتشرادرجامگواهدختور،
دانشدو،دوست،وکارمندنزددوستا وهمکارانشتحتت ثیرقراردهود،افشوانمویکنود.مینوا
ً
میگومد«:ص حهبعضیازدختراخیلیخزه،مثالتوبیوگرافیشو مینومسو؛خوشوبختیمعنوی

داشت؛م؛.بهنرر دختربامدص حها خیلیمتی؛باشه».
تعدادیازکاربرا درص حاتخوودهویچگونوهتصوومریازخوودموانزدمکانشوا رامنتشور
نکرده اند ،راکهانتشار نی؛تصاومریرافاقدهرگونهمزامابرایخوددانستهاند.فریمهکهخوداز

ام؛راهبرداست ادهکردهدرام؛رابطهمیگومد«:عکسا روکهدمدی هجورمه!عکسصوورتو
امنانمیاار .عکسخود رواززاومههایمختلفبگیر وبذار خوش نمیواد.بقیوهبیوا المو 
کن؛ماکامنتبذار امندوریخوش نمیاد»(فریمه).
«مطابقتباعر وباورهایعامه»بهام؛معناکهکواربرازانتشوارتصواومرموابیوا مطالوب
ً
ً
پرمسامیگومد«:مثال

مناقشهبرانگیزخصوصاخارجازجرما اصلیدرجامعهخودداریمیکند.
ً
ً
،نهاصوال!موثالمو؛حتویازعالقوها بوه

امنکهبخوا درموردقضیهسیاسیمامذهبیبح کن
ً
حیوانات یزینمیگ صرفامهعکسمیاار ».
شوندهبهصورتمت واوتتعرموف

کاربرا با«رعامتمرزهایپوشش»کهالبتهدرهرمصاحبه
شدهاست،تال میکنندتابتوانندمزامایحاصلازافشوارابورایخوودتقوموتکننود.مکویاز
اطال رسانا میگومد«:عکسایم؛عکسامینیسوتکوهاحسواسکون اشوکالیداشوتهباشوه،
نرامتعکسیکهازم؛مشخصه،گردمهصورتمه»(فاطمه.)2
کد«بیا غیرمستقی افشا»بهراهبردهامیاشارهمیکندکهکاربربااست ادهازاشعار،جموالت
قصارونمادهادستبهافشامیزند.مینابهام؛راهبرداشارهکردهومیگومد«:اگهناراحتباشو ،
میر عکسپامیزمیاار ».
«اضافهکرد توضیحات»بدم؛معناستکهکاربرخطرهایحاصلازم افشارابواافوزود 
ً
توضیحاتیکاهشمیدهد.مرم درام؛بارهمیگومد«:شدهمثالسخنیگذاشوت ازنومسوندهای
بعداومد نررداد کهنهامندورینیست،بعدتوضیحداد کهم؛منرور ام؛بوودهوحواالامو؛
نومسندهازمهنرردمگهنگاهکردهوامندورینبودکهام؛نررخود باشه».
«امدادفواصلزمانیدرافشا»راهبردیاستکهدرآ کاربرافشاهامیراکهمیداندباواکنش

من یدمگرا مواجهمیشودودرعی؛حالجزئیازشرامطزندگیماروحیفرداسوت،بهصوورت
پشتسره قرارنمیدهدبلکهآ هارابارعامتفواصلزمانیافشامیکندتاواکنشهوایمن وی
راازام؛طرمقبهحداقلکاهشدهد.راحلهمیگومد:
«وقتیکهمیر خو بگذرون ،عکسمیاار بعدمهسریهست؛کوههرازگواهیمیوا 
گذره؟مهک درسبخو .بعدحسمیکن ام؛عکسرواگهبذار اونا

میگ؛خو می
ً
اهمی؛نمیاار مامثالصبرمویکون کوهموهک از

رومیاار .بر

میا دوبارهام؛کامنتا
عکسقبلی بگذرهبعد میاار تافکرنکن؛م؛هرروزدرحالخو گذرونیا ».

ّ
 .3-2راهبردهای فناورانه

ً
کدهادرام؛راهبردطبیعتاباامکاناتارائهشدهبرایح حرم خصوصیدرامنستاگرا مرتبطاند
وبرایاطال رسانا درام؛مقالهبهترتیبوبرحسوببیشوترم؛فراوانویشوامل«انتخوابهود 
(خصوصویبوود صو حه )»«،بوالککوورد »«،رددرخواسوت»«،حوذ پسوت»«،حووذ 
کامنت»«،ارسالپیا خصوصی »«،آ تگکورد »«،عموومینکورد کامنوتهوا»و«اسوت اده
همزما از نداکانت»میشوند.نکتۀقابلاکر،ت اوتقابولمالحروۀکواربرا دختوردرمیوزا 
ً
ّ
درحالیکهبرخیکاربرا تقرمباباهمۀقابلیوتهوای

اهبردهایفناورانهاست.
آشنامیواست ادۀازر
ً
ّفناورانۀامنستاگرا آشنایاندوتدربۀاست ادهازآ هاراداشتهاند،برخیصرفابا ندقابلیوتآشونا
هستندوبرایرفعمشکالتخودبهدمگرا مراجعهمیکنند.تدربههوایبرخویاطال رسوانا در
ادامهقابلمالحرهاست:
«شدهپستیگذاشت کهقشنگازکامنتمیشهفرمیدکهطر ن رمیده یشده،ولوی
مت س انهنمیدون  هجوریمیشهمهکامنتروحذ کرد؟»(فرمده).
بچههامهص حۀخزیدار عکسایخزوعدیبغرمبمو رومویاار بعودمون توگ
میکن؛.برشو گ ت  رام؛روتگکردی؟خبم؛نمیخوا ببین؛.بعدگ ت؛نگورا 
نبا پی ما و پراموته،فقطدوستایمشترکمو میبین؛»(فریمه).
 .4الگوهای استفاده از راهبردهای سواد حریم خصوصی

درام؛بخشسعیشدها ستوضعیتکاربرا دختردردستیابیبهحدبرینۀحرم خصوصیبور
ّ
اهبردهایفناورانوهواجتمواعیموورداسوت ادۀآنروادرقالوب
اساسسر وانوا مزاما،خطرهاور
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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الگوهامیت کی شود .الگوهاحالتکلیدارندوممک؛اسوتکواربریدرمیانوۀدوالگووقورار
گیرد،امابراساسنزدمکیبیشتربههرم ازالگوهایمذکوردرآ طبقهقراردادهباشد.

ّ
 .4-1راهبردهای فناورانه پایین ،راهبردهای اجتماعی باال
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ام؛دستهازکاربرا بیشترم؛میزا ت کیدبرراهبردهایاجتماعیومحدودمتهایاهنیرادارنود
ّ
وازسویدمگربیشازسامرکاربرا ازقابلیتهایفناورانهامنستاگرا اظراربیاطالعیمیکننود.
همچنی؛نارضامتیام؛گروهازوضعکاربریخوددرامنستاگرا بیشازسوامراطال رسوانا بووده
است .ام؛گروهبهدلیلنگرانیزمادازخطرهاازمزامایآ صر نررمیکننودتواآندواکوهافشوا
نکرد واست ادههایمبتنیبرسرگرمیوآگاهیازفعالیوتهوایدمگورا رابورفعوالبوود خوود
ترجیحمیدهند.ام؛کاربرا بامشخصوههامیماننوددوسوتا بسویارمحودود،پسوتهوایکو ،
آوریشدهازپوی هوایدمگورا ودرنراموتصو حات
پستهایغیرشخصیمانندتصاومرجمع 

عمومی،ازدمگرمصاحبهشووندگا ت کیو میشووندوشوامل روارن ورازمصاحبهشووندگا 

میشوند.ت کیدبیشتربرمزامایاجتماعیوحذ تقرمبیمزامایروانشناختیوبیشتربود تعوداد

کدهایخطرهادرمقامسهباکدهایمرتبطبامزامایخودافشاگریازدمگرومژگویهوایکواربرانی
ً
استکهدرام؛الگوقرارگرفتهاند،مثالفرمدهبرآ استکوه«:امنسوتابروتکمو میکنوهکوه
خیلیبرترآدمایاطرافتروبشناسی،ولیمیگ م؛بهشخصهجرئتنکرد از است ادهکون .
ً
معنیهیچوقتام؛رمس رونکرد کهمثالپستیبذار کهازرویاو بتوون تشوخیصبود کوه
ً
بارهمیگومد«:امنستاخوبیه داره،مثالدوسوتا میوا 

فیدبکا هجورمه».همچنی؛زهرادرام؛
خودشو روتخلیهمیکن؛،غیرمستقی موینومسو؛،امنوااشوکالینوداره،ولویمو؛ازهموۀامنوا
صر نررکرد ».
ّ
 .4-2راهبردهای فناورانه باال ،راهبردهای اجتماعی پایین

ً
ام؛الگویبهکارگیریراهبردهاشاملکاربرانیاستکوهمعمووالدراسوت ادۀخوودازامنسوتاگرا 

محدودمتهایکمتریدرمقامسهباگروهقبلدارندواغلبدرتعرمفمرزهایحورم خصوصوی
خودبسیارپرابرا عملمیکنند.بهام؛معنادرموقعیوتهوایگونواگو ممکو؛اسوترفتارهوای
مت اوتیدرام؛خصوصازآنرادمدهشود.ام؛کواربرا درمقامسوهبواگوروهقبولرمسو پوذمری
کوهدربرخویموواردبوهدلیل


درحالی
باالتریبرایدرمافتمزامابهومژهمزامایروانشناختیدارنود.
بیتوجریبهراهبردهایاجتماعیخطرهایبیشتریرانیزتدربهکردهاندکهالبتهبهدلیلتسلطبور

ً
ّ
مدتبودهوکاربرمعموالتوانستهخطرهاراکنترلکنود.

راهبردهایفناورانهخطرهابهصورتکوتاه
ام؛الگودربرگیرندۀسهن رازکاربرا بودهاست.برایمثالزمنتمیگومد:

ً
ُ
امو؛روپور
«مثال ندوقتپیشمهپستدرمورد الشجذابیتگذاشت؛،مون رفوت
کرد وبعدمکیبهم؛گ تکهتواز46درصدخان هایجامعهجذابتری.بعودمو؛
ام؛ روگذاشت ومهکپش؛ه بهطعنهزمر رفت کهحاالنموردم مکویبوهمواگ وت
جذاب.تبعاتشخیلیشدمدشدتام ماهملتم؛رودستمیانداخت؛.مهپسورزمور
همی؛پست یزینوشتکهمدبورشد بالکشکن ».

ّ
 .4-3راهبردهای فناورانه و اجتماعی باال

ّ
ام؛دستهازکاربرا اگر هدراست ادهازراهبردهایفناورانهتسلطکافیدارند،بهدلیلنگرانیزمواداز
خطرهاودرنتیدهاست ادۀفراوا ازراهبردهایاجتماعیومحودودمتهوایاهنویبوازهو ممکو؛
ً
استدرمواردیبهشدتتضادحرم خصوصیرااحساسکردهوخصوصابرایدستیابیبهمزاموای
بواام؛حوال،درمقامسوهبوا
روانشناختیازرفعآ بهامدهالترم؛شکلموردنررخودبازماندهباشند .
ً
ّ
بیشوترازامکانواتفناورانوۀامنسوتاگرا ،شوناختدقیوق
الگوینخستبهدلیلتسلطوآگاهینسبتا
مرزهایحرم خصوصیخودومزامامیکهبهدنبالآ هسوتند،رضوامتبیشوتریدراسوت ادۀخوود
اند،باخطرهایکمتریمواجهشدهاند.امو؛

دارندودرمقامسهباکاربرانیکهدرالگویدو قرارگرفته
ً
گروهازکاربرا وضعیتبسیارمشخصیدرتعرمفمرزهایحرم خصوصیخوددارنودومعمووال
ً
کی یتافشاهامشا نوسا کمتریدارد.ص حاتام؛کاربرا معموالشاملپستهامیبامحتواهوای
مشابه،مانندمسافرتها،جمعهایدوستانهوت رمحاتشخصمیشودکهبابهاشوتراکگذاریآ -
هااغلبدستیابیبهمزامایاجتماعیرادنبالمیکنند.ه تن رازاطال رسوانا درامو؛الگووقورار
گرفتهاندکهگومایبیشترم؛فراوانیدرمقامسهباسامرالگوهااست.پرمسادرهمی؛راستامیگومد:
مهبیاعتمادیتو هسوتدمگوه.امنیوتنیسوت.
«م؛ام؛مدلیکههست دوسدار  .
ً
مثالازامنکهام؛همهفالوردار ،دوستامیکهنمیشناس ،خباحساسخووبینودار .
دلیلیندارهبیا خود روبشناسون برشو .براهمی؛راجعبهخصوصیات نمیاار .فقط
درحدگرد وامناست».

ّ
 .4-4راهبردهای فناورانه و اجتماعی پایین

دلیلبهکارگیریراهبردهایکنترلمحتواومحدودمتهایاهنویکو 

کاربرا درام؛الگواغلببه
مشخصۀافشاهایباالرادارندوازام؛جرتباخطرهامیمواجهشدهاندوازآنداکوه نودا در
ّ
یاجتماعیوفناورانهضرورتیندمدهاندومواتسولطکوافیبودا نداشوتهانود،
است ادهازراهبردها
وجودفاصلۀزمانیدرلحرۀبرخوردباتضادتابهکارگیریراهبردراتدربهکوردهانودوامو؛مسوئله

ً
خودمندربهجدیشد خطرهابرایآ هاشدهاست.امو؛گوروهدقیقواعکوسالگووینخسوت
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امابهومژهمزاموایروانشوناختیتواحودودزموادیاز
شاملکاربرانیاستکهبرایدستمابیبهمز 
خطرهایبالقوه ش پوشیکردهاند.کاربرا درام؛الگوتنراکاربرانیاندکوهبواخطورپشویمانی
ّ
اندوام؛بدم؛معناستکهبیتوجریبهراهبردهایاجتماعیوفناورانهبورایدسوتیابی

مواجهشده
بهمزام ایروانشناختیدربرخیمواردبهتبعاتمن یروانشناختیبرایخودکاربرا وپشیمانیاز
افشابرایآ هااندامیدهاست.سحربهام؛مسئلهاشارهکردهوبیا میکند«:خیلیسورمعپسوت
ً
میاار ،ولیازاو ورخیلیپیشاومدهکهپستگذاشت وبعدمهمدتپاکشکرد ،موثالپویش
باام؛حال،ام؛
اومدهتومهشبدهتاپسته پاککرد  و دمگهبرشو حسخوبینداشت » .
کنندوخطرهوایپیشآمودهرا

کاربرا کمتردرالگویاست ادۀخودازامنستاگرا تغییریامدادمی
ات اقاتیمحدودقلمدادمیکنندکهتاحدودیبیانگردغدغوۀپوامی؛تورحورم خصوصویدرامو؛
کاربرا بودهاست .رارن رازاطال رسانا درام؛الگوقرارگرفتهاند.

ّ
 .4-5راهبردهای فناورانه و اجتماعی متوازن
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ام؛گروهازاطال رسانا کهبراساساظراراتخودبیشترم؛میوزا رضوامتدراسوت ادۀخووداز
امنستاگرا رادارند،فقطشاملدون رازمصاحبهشوندگا مویشوود.بورایامو؛گوروهاسوت ادهاز
ً
امنستاگرا جزءجدامیناپذمراززندگیروزمرهاستومعمووالامو؛نور افوزاررامنشو بسویاریاز
پیامدهایمثبتبرایخودمیدانند.فرمبادرموردامنستاگرا میگومد:
ً
کوهمیتوونی

روبهخاطرفلسو ها

«ازبرنامههایاجتماعیکالخوش نمیاد،ولیامنستاگرا
یزایروزمرۀزندگیروبادوسوتاتبوهاشوتراکبوذاری،دوسوتدار .امنکوهبواموهعودهایدر
ارتباطی،کامنتامیازدوستاتمویگیوری،عکوساال دوسوتامیروکوه نودسوالهندمدیشوو 
میبینی،امنکه یزیتودلتباشهمیگی،امناجذابه».

ام؛دستهازکاربرا کهبااطمینا بیشتریازام؛نر افزاراست ادهمیکننود،افشواهایبواالتری
هایکمتریدرافشایخودمواجهاندوازامو؛روموفوق-


دارندودرعی؛حالباخطرهاوپشیمانی
ترم؛الگویدستیابیبهحدبرینۀحرم خصوصیهستند.ام؛دستهازکاربرا هردوگونۀمزاموای
ً
اجتماعیوروانشناختیراتدربهکردهاندوبرحسبتعدادکدهابهمیزا تقرمبابرابربهراهبردهای
ّ
اجتماعیوفناورانهدرح حرم خصوصیخوداشارهکوردهانود.مشخصوۀدمگورامو؛گوروهاز
کاربرا حرکتآرا وپیوسوتهامشوا دردسوتیابیبوهحودبرینوۀحورم خصوصویبواتسولطبور
ّ
اهبردهایفناورانهاست.بهام؛معنانگرانیهاواست ادۀکاربرا ازراهبردهایاجتماعیباافزامش
ر
ّ
مرارتهایفناورانۀامشا کاهشمافتهتادرشرامطکنونیبهحدمتوواز ورضوامتبخشازنرور
خوددستمافتهاند.میناازکاربرانیاستکهبهام؛مسئلهاشارهکردهاست:

«اواملشکهاومد امنستانمیدونست تگکرد  یهبعدمهپسرهبوودروعکسوا مون 
تگمیکرد.دادا من مهک حساسهاومدبهم؛گ ت راآ تگشنمیکنی،بعدبرو 
گ ت هجورمهرفت آ تگشکرد .ولیاال هرسریآپدمتمیشهومهقابلیوتبروش
اضافهمیشهسرمعمیر  ندو ونشرودرمیار دمگه».

نتیجه

دستیابیبهحدبرینۀحرم خصوصیبرایکاربرا شبکههایاجتماعیمستلز برقراریارتباطوات
هاست؛ارتباطیکهبوابوهکارگیریراهبردهوای

مؤثرومسئوالنه(بارچودمل؛)2161،ازسویآ 
مبتنیبرسوادحرم خصوصیبتواندضم؛کنترلخطرها،مزامایحاصلازخودافشواگریرانیوز
برایکاربردرپیداشتهباشدوآ هارادررفعام؛تناق ماریکنود.امدواددرکویازوضوعیتو
میزا موفقیتکاربرا دخترامنستاگرا دردستیابیبهام؛حدبرینههد اصولیامو؛مقالوهبووده
است.نتام حاصلازمصواحبهبوا21اطال رسوا درنراموتبواشناسوامیدوتو کلویمزامواو
خطرهای«روانشناختی»و«اجتماعی» نی؛تناقضیرابرایکاربرا دخترت میدکرد.امو؛تضواد
بهومژهدردستیابیبهمزامایروانشناختیبیشتربودهاست.بهام؛معناکاربرا دراغلوبمووارددر
دستیابیبهمزامامیروانشناختی،ماننود«بیوا (تسوکی؛پرمشوانی)وبربووداحساسواتفوردی»،
«تخلیۀهیداناتفردی»و«ش ا سازیخود»خطرهایبیشتریرااحساسکردهانود.صور نرر
کرد ازهمی؛دستهازمزامانیزدراغلبمواردباابرازنارضامتیبیشتراطال رسوانا بوهوضوعیت
کاربریخودهمراهبودهاست.نکتۀدمگرآنکهوجودام؛تناق برایهمۀکواربرا مکسوا نبووده
است؛برایبرخیکاربرا بهحدیبودهاستکهآ هوارابوهصور نررکورد ازخودافشواگریو
مزامایحاصلازآ واداشتهاستوبرخیدمگر نی؛تضادیراک توراحسواسکوردهوبوابوی-
توجریبهخطرها،کسبمزامایبیشتررادراولومتقراردادهاند.
همچنی؛مافتوههوادرمدموو گوموایاسوت ادۀبیشوترکواربرا از«راهبردهوایاجتمواعی»و
ّ
اهبردهایفناورانه»بودهاست.ام؛مسئلهبیانگرتسلطکوافی
محدودمتهایاهنیدرمقامسهبا«ر
ّ
نداشت؛برخیکاربرا برراهبردهایفناوانهاستکهخودگوماینیازبهآموز هایبیشتردرامو؛
ّ
اهبردهوایفناورانوهوابروا در
راستاست.درطولمصاحبههامواردفراوانیازناآشنامیکاربرا بار
نحوۀبهکارگیریآ هامالحرهشد.بیتوجریبهراهبردهایاجتماعینیزدربرخیموواردبهانودازۀ

ّ
بیاطالعیازراهبردهایفناورانهموجبمواجرۀکاربرا دخترباتردمداتحرم خصوصویشوده

ّ
اهبردهوایفناورانوهواجتمواعیبوهرضوامت
است.براساسمافتههااست ادۀمتواز وتکمیلیازر
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بیشتراطال رسانا ازوضعیتکاربریخوداندامیدهاست.نکتۀدمگرآنکهبامودمیوا اطوال از
م راهبردواست ادۀموفقیتآمیزازآ برایرفعتناق حرم خصوصیت کی قائلشدکهالبته
ّ
اهبردهایفناور ُ
انهپررنگتربودهاست.بدم؛معنابرخیمصاحبهشوندگا 
ام؛مسئلهدرخصوصر
ازکنارراهبردهامیکهحتیباآ هاآشنامیداشتند،عبورکردهونتوانستهانددررفعتضادهایخود
بهدرستیازآ هااست ادهکنند.
ً
اگر هحدبرینۀحرم خصوصیامرینسبیاستوبرایهرکاربرکوامالمت واوتاسوت،از
میا الگوهایمعرفیشدهدرام؛مقالهکاربرانیکهدردسوتهآخورقورارگرفتنودبوراسواسمیوزا 
رضامتیکهازوضعیتکاربریخودداشتند،موفقتورم؛گوروهدردسوتیابیبوهحودبرینوۀحورم 
خصوصیهستند.عالوهبرام؛،نتام نیزگو مایتدربۀبیشترم؛میزا مزامادربرابرکمترم؛میزا 
خطرهابرایام؛کاربرا بودهاست .اماک بود تعدادکاربرا ام؛دستهبیوانگرناموفقیوتنسوبی
دمگراطال  رسانا دراست ادۀصحیحازراهبردهابرایرفوعتضوادحورم خصوصویخوودبووده
است،ودرنتیدهدربدترم؛شرامطبرخیمدبوربهصر نررکرد ازمزاماوبرخیدمگوردراثور
بیتوجریبهخطرهاازحدبرینۀحرم خصوصیدورشدهاند.

درپاما فارغازداشت؛مانداشت؛سوادحرم خصوصیکاربرا بامدبهام؛مسوئلهاشوارهکورد
ّ
هایفناورانهایداردکهمصاحبهشوندگا حتیکسانیکه
کهامنستاگرا نیزبرایدخترا محدودمت
ً
انود،اموابوهدلیل

دررفعتناق حرم خصوصیخودنسبتاموفقبودهاند،نیزبدا هااشوارهکورده
خارجبود ازبح اصلیام؛مقالهدرامنداآ رابررسینکردهام .دمگرآنکهمافتههوایحاصول
ّ
هایکمیمکملدرام؛
ام؛رواجرایپژوهش
ازمصاحبههادرام؛مقالهقابلیتتعمی ندارندواز 
زمینهبهلحانفراه کرد درکیفراگیرتراز گونگیبهکارگیریراهبردهایسوادحرم خصوصی
اهگشابهنررمیرسند.

ونتام آ برایعبوراز«تضادحرم خصوصی»ر
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