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Abstract: The purpose of this study was to determine the level of Online 

Privacy Literacy (OPL) of students in Razi University and its relationship with 

individual characteristics. The present study was an applied and survey method 

and also the statistical population of this study included 11268 of Razi 

University students in the academic year 99-98. The sample size was 372 

members using Morgan table and stratified random sampling method. Hence, a 

researcher-made online privacy literacy questionnaire with 4 components 

(knowledge of online service providers, knowledge of technical aspects, 

awareness of rules, and awareness of personal control strategies) was used to 

collect the research data. Then, the reliability of the questionnaire was 

calculated using Cronbach's alpha (0.873). Moreover, descriptive and 

inferential statistics were used to analyze the findings. The findings indicated 

that the level of online literacy of students was seen under the average level. 

The highest value was belonged to the component of "social skills" and the 

lowest to the "awareness of data protection laws". Also, educational level and 

experience of internet use were significantly associated with online privacy, 

and more educated, and long-term individuals were more likely to use the 

Internet.  However, there was no significant relationship between gender, age, 

and duration of Internet use and online privacy. Considering the importance of 

increasing online privacy literacy in order to maintain internet privacy, therefore, 

necessary training and measures should be considered to promote online 

privacy. 
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 مقدمه

 های مختلت شتل  بته اطالعتا،، عصتر در اینترنت      

 یک عنوان به داده اس  و قرار تأثیر تح  را انسانی زندگی

 از دنیتایی خود بطن در که ای،رسانه چند وسیله ارتباطی

کتاربران  بترای را ایپیچیده شرایط داده، جای را اطالعا،

 هتر اب محیطی، هر در که نحوی به اس ، کرده ایجاد خود

 مخاطبانش تأثیر خاص بر سنی، ردة هر در و مصرف میزان

 بترای مفیتدی ابتزار کته حتال عین گذارد و درمی را خود

باشتد  نیتز مخترب  تواندمی اس ، اطالعا، تبادل و کسب

 (. 1392 محمدزاده و ربیعی)

 حتریم حفت  اینترن ، مورد در اساسی هاینگرانی از یلی

 اشتخاص درباره که اگونیگون اطالعا،. اس  افراد شخصی

 خصوصی حریم نقض املان شود،می داده قرار اینترن  در

 معنتای به هاشبله ظهور .دهدمی افزایش شد، به را افراد

 مقایسه در افراد، ایرابطه و اطالعا، حریم تربزرگ تهدید

 از ناشتی تهدیتد این. اس  ارتباطا، ترقدیمی هایشل  با

 قابلیت  و شتخ  هتر درباره ،اطالعا ادغام و بندیدسته

 وجتودبته  معنتای بته ایتن. اوس  روزانه کارهای ردگیری

 هتر در بتودن دستتر  در نتام به ارزش ضد ارزشی آمدن

 ترینعمیت  تتا را افتراد رد توانمی که اس  زمان و ملان

 اطالعاتی چنین . وجود(1395 فخار) گرف  جامعه زوایای

 ارتلتا  دنبتال به هک را افراد از بسیاری مجازی محیط در

 از تتا کنتدمی وسوسته هستند، مختل  هایانگیزه به جرم

 هتاینگرانی از یلتی بنتابراین، .کننتد استتفاده محیط این

 حتریم حفت  اینترن ، کاربران بودن برخط دربارة اساسی

 اطالعتا، است  مملتن فترد هر برای. اس  شانخصوصی

 طریت  از اگتر کته شتود حسا  او خصوصی حریم خاصی

 هنگفتتی ضررهای شود، فاش دیگری روش هر یا ینترن ا

 اطالعاتی. شود وارد او آبروی یا مال موقعی ، شخصی ، به

 نتو  ایتن از پزشتلی یتا متايی یتا ختانوادگی مسائ  مانند

 (. 1397 پوررضای  و منافی)اس   اطالعا،

 حتریم نقتض جترایم شیو  سبب که دالیلی ترینجدی از

 در آگتاهی نبتود است ، دهشت اینترن  فضای در خصوصی

 میتان در امنی  و خصوصی حریم حف  هایشیوه درمورد

 ستودجویی افراد همواره که چرا. اس  فناوری این کاربران

 را ناآگتاه افتراد شخصی، اطالعا، سرق  با که دارند وجود

 .دهند قرار استفاده سوء مورد

 حفاظ  برای دانشی عنوان سواد حریم خصوصی برخط به

 عصتر در زندگی برای ضروری سوادی شخصی، ا،اطالع از

اس  که با فراهم کردن دانش در مورد آگتاهی از  دیجیتال

دهنتتدگان ختتدما، و ارائه مؤسستتا، ها،عمللتترد ستتازمان

 از بترخط خدما، دهندگانارائه استفاده برخط ) چگونگی

 هتتا،داده جریتتان از کلتتی درک افتتراد، شخصتتی اطالعتتا،

 و موسستتا، توستتط هتتاآن دریافتت  و انتقتتال ینحتتوه

های فنبی حریم خصوصی برخط جنبه از آگاهی ،نفعان(ذی

 از حفاظت  زمینه در افراد فنبی ها )دانشو حفاظ  از داده

 ،آتتش( دیتواره شناخ  کارکرد مث . اس  برخط هایداده

هتای حفاظت  از داده قتانونی هایقوانین و جنبه از آگاهی

 اطالعتا، و پتردازش استتفاده بته مربتو  )قتوانین برخط

کته در استتفاده از  قتانونی هایمحتدودی  و افراد شخصی

ها سای تجاری، و  سسا،ؤشان توسط ماطالعا، شخصی

 جبتران بته مربتو  و اشتخاص ثايتو وجتود دارد، قتوانین

از  شخصی و غیتره( و آگتاهی اطالعا، از استفاده خسارا،

 راهلارهای الزم برای کنترل حریم خصوصی فتردی )ایتن

 هتایداده عملتی افتراد در کنتترل توانتایی بته مربو  بعد

 اجتمتاعی هتایمهار، از ترکیبتی شام  که اس  شخصی

 فنبتی هتایمهار، و( شخصتی اطالعا، افشا نلردن مث ،)

استت ( ( و  مرورگتتر پنهتتان حافظتته کتتردن پتتاک مثتت ،)

 و رستاند )ترپت شان یاری میکاربران را درحف  اطالعا،

 (.2015دیگران 

 نگرانتی نتوعی را خصوصتی حتریم ستواد( 2011) یندبات

 برای مؤثر راهبردهای و خصوصی حریم حف  برای آگاهانه

در تعریفتی دیگتر، ستواد . کنتدمی تعری  آن، از محافظ 

حتتریم خصوصتتی بتترخط عبتتار، استت  ازو ستتط  درک و 

هتای بترخط و آگاهی از نحوه ردیتابی اطالعتا، در محیط

نقتت  از  2015یتتونز  چگتتونگی استتتفاده از اطالعتتا، )گ

بترخط  خصوصتی سواد حریم تعاری  .  از(2017 ویسنگر

 کترد کته استنبا  توانمی اندکرده ارائه نظران صاحب که
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 بر متلی درک نو  یک یعنی برخط، خصوصی حریم سواد

 خصوصتی حتریم از تتوانمی آن اسا  بر که اس  مهار،

 .کرد محافظ  برخط

ند کته ستواد حتریم ( بیان داشتت2015) هملارانترپ  و 

هتای شخصتی و خصوصی بترخط، دانتش حفاظت  از داده

راهلارهای حفاظ  از آن است  و آن را ترکیبتی از دانتش 

واقعی یا روایتی )دانش چیستی( و دانش فرایندی )دانتش 

دانند. بتا چگونگی( درباره حف  حریم خصوصی برخط، می

توجه به دانش واقعی، ستواد حتریم خصوصتی بترخط بته 

های فنبتتی حفاظتت  از اربران در خصتتوص جنبتتهدانتتش کتت

ها حفاظتت  از اطالعتتا، بتترخط، قتتوانین و دستتتورايعم 

دهندگان ارائهعمللرد اطالعا، برخط و همچنین آگاهی از 

خدما، برخط اشاره دارد. از منظر دانش فراینتدی، ستواد 

حریم خصوصی برخط، شام  توانایی کاربران در خصتوص 

ترل حریم خصوصی و حفاظت  ی برای کنیاعمال راهلارها

ی از دانش راهلارهتای های شخصی اس . برخورداراز داده

کنترل فردی حریم خصوصی از ستوی کتاربران در برختی 

هتتا از ايزامتتا، برختتورداری افتتراد از ستتواد حتتریم مقیا 

خصوصی برخط، قلمداد شده اس . این راهلارها ترکیبتی 

یگتتران هتتای اجتمتتاعی و فنبتتی استت  )ترپتت  و داز مهار،

(. راهلارهتتای فنبتتی حفتت  حتتریم 2013پتتارک  و 2015

هتا از خصوصی، راهلارهایی اس  که کاربران از طریت  آن

ها یا املانا، یک سای  برای حفت  حتریم خصوصتی ابزار

کنند. در حايی که راهلارهتای اجتمتاعی خود استفاده می

شتود کته بتا های ذهنی در افشا میشام  ایجاد محدودی 

کند کته بترای او بر فقط اطالعاتی را افشا میکمک آن کار

راد و نقت  از سیاستی  2010هوگتانخطری نداشته باشد )

ستواد حتریم خصوصتی بترخط  ،(. بنابراین1396بیچرانلو 

توانتتد بتتر رفتتتار کتتاربران اینترنتت  کتته نگتتران حتتریم می

گیتری از خصوصی خود هستند، تتأثیر گذاشتته و بتا بهره

هتتای ر جهتت  حمایتت  از دادهدانتتش و راهلارهتتای الزم د

 شخصی خود اقدام کنند.

 کنتار در کتاربران است ، الزم کته است  مهارتی سواد این

 آن بته تعتاملی رستانه یتک عنتوان بته اینترن  از استفاده

 سواد داشتن بدون اینترن  از استفاده که چرا. شوند مجهز

 همتراه نتامطلوبی اثرا، با تواندمی برخط، خصوصی حریم

 کستب بته نستب  کاربران که اس  الزم يحاظ نبدی. باشد

 و هاآستیب از و کننتد اقتدام آن ابعتاد همته در سواد این

 بترخط خصوصی حریم سواد کسب عدم از ناشی هایزیان

 سوادمسئله فراوان اهمی  يحاظ به بنابراین .باشند امان در

 عصتر ضتروریا، از یلتی عنتوان به برخط خصوصی حریم

 صور، آن به بیشتری توجه که اس  آن نیازمند دیجیتال،

 آموزشتی یهتایتزیربرنامته جه  در آن نتایج از تا گیرد

 .کرد استفاده برخط خصوصی حریم سواد

های مربتو  بته حتریم خصوصتی بترخط در پژوهش مرور

 تحقیقتتا، پژوهشتتگران دهتتد،متتی ختتارا از کشتتور نشتتان

 از حفاظ  این موضو  نظیرو رفتارهای پیرامون را متعددی

 هتایخصوصتی، انگیزه های حتریمخصوصی، نگرانی محری

ويتی تنهتا  اندداده برخط انجام خصوصی حریم از حفاظ 

بترخط  خصوصتی تعداد انگش  شتماری بته ستواد حتریم

و تنها مقايه شود ها اشاره میاند که در ادامه به آنپرداخته

بترخط  خصوصتی حریم که به بررسی عوام  مؤثر بر سواد

 جف  و بوهنیتک  -ینبرگر، ژیتمیرسلیپرداخته، پژوهش و

 اس . (2017)

 در خصوصی حریم سواد برای را ( چارچوبی2009) روتمن

 مؤيفته شام  پتنج کرد که ارائه اجتماعی هایرسانه زمینه

 شتناخ شخصتی،  اطالعتا، مختل  هایجنبه درکو بود

 بتترای ملتتان یتتک عنتتوان بتته بتترخط اجتمتتاعی تعتتامال،

 احتمتتايی نتتایج ی، درکخصوصت حتریم بتايقوه تهدیتدا،

 بتترخط، ارزیتتابی اجتمتتاعی تعتتامال، در اطالعتتا، انتشتتار

شخصتی،  اطالعتا، گتذاری اشتتراک به مزایای و خطرا،

 گذاریاشتتراک بته چگونگی و زمان مورد در گیریتصمیم

 .شخصی اطالعا،

با عنوان  را ( در پژوهشی مفهومی2012ویجس و دیگران )

 نگتترش  توضتتی منظتتور بتته شخصتتی، حتتریم ستتواد

 شخصتی ارائته اطالعتا، کنندگان در مورد پردازشمصرف

 را تعیین کردند. خصوصی حریم سواد شاخ  دادند و
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دیجیتتال  ستواد بعتد ای تأثیر سه( در مقايه2013پارک )

 هایاینترنت ، آگتاهی از شتیوهفنبتی  هایجنبه با )آشنایی

 در را حتریم( حفت  هایسیاس  درک و هانظار، سازمان

و کترد  بررستی بترخط خصوصی حریم رفتارهای با ارتبا 

زیتادی  قتدر، ،کتاربر که دانش سواد دیجیتتال داد نشان

 خصوصی دارد. حریم کنترل رفتار بینیبرای پیش

مقیاسی را  ،( از طری  تحلی  منابع2015و دیگران ) ترپ 

 از برخط بتا پتنج بعتد )آگتاهی خصوصی حریم برای سواد

 هایجنبته ازآگاهی  برخط، خدما، دهندگانارائه عمللرد

 از حفاظت  قتوانین ازآگتاهی  برخط، خصوصی حریمفنبی 

 و اطالعا، از حفاظ  هایدستورايعم  ازآگاهی  اطالعا،،

مطتتر   (فتتردی کنتتترل بتترای الزم راهلارهتتای ازآگتتاهی 

 کردند.

 های( به این نتیجه رسیدند که گروه2016) کزر و دیگران

 نگرانی بیشتری در متورد انباالتر نسب  به افراد جو سنی

 خصوصتی حتریم هایدارند و تأثیر نگرش خصوصی حریم

 تترقتوی آنتان در خصوصی حریم از محافظ  رفتارهای بر

 ستنی هایگروه بین برخط خصوصی حریم اما سواد. اس 

 نبود. متفاو،

 وق  که کنند که افرادی( بیان می2016و دینلن ) بارتس

کته در  کستانی و کننتدمی صرف بوکفیس در بیشتری را

 تجربته بیشتتری دارنتد، خصوصتی حتریم تنظیما، تغییر

نیز دارند و همچنین،  بیشتری برخط خصوصی حریم سواد

برخط باعو افزایش رفتتار حفاظت   خصوصی حریم سواد

 شود. حریم خصوصی می

 جفت  و بوهنیتک -نتایج پژوهش وینبرگر، ژیتمیرستلی

 نگرانتتی ماننتتد انگیزشتتی عوامتت  کتته داد ( نشتتان2017)

 بتودن ناشتنا  حتس و خصوصتی حریم حف  از کاربران

 عوامتتتت  ترینستتتتای ، قتتتتویو  از بازدیتتتتد هنگتتتتام

 کاربران سواد حریم خصوصی برخط سط  کنندهبینیپیش

  .هستند

 حتریم ستواد به مربو  هایپژوهش اکثر اینله به توجه با

 در شتده است ، انجام اخیر سال طی چند برخط خصوصی

 خصوصی حریم که در زمینه سوادمطايعه ر تنهاکشو داخ 

( 1396) بیچرانلو و رادسیاسی یمقايه به شد مربو  یاف 

 و مزایتا خصوصتی، حتریم اس  که ضمن بررستی تنتاقض

 ستواد استا  بتر خودافشاگری را مطر  کرده و خطرهای

 و اجتمتاعی راهبردهتای از برختی برخط، خصوصی حریم

کترده  معرفتی خصوصی حریم ح  تناقض را برای فنباورانه

 .اس 

 بنابراین از آنجا که تتاکنون پژوهشتی مبتنتی بتر بررستی

دانشتجویان صتور،  بترخط خصوصتی حتریم سواد میزان

 ایتن بررسی به تا اس  درصدد حاضر پژوهش؛نگرفته اس 

 کته بپردازد. چرا رازی دانشگاه دانشجویان بین در موضو 

 تشتتلی  را اینترنتت  کتتاربران درصتتد بیشتتترین جوانتتان

 به مشغول هادانشگاه در جوانان این عظیم قشر و دهندمی

 زمینته ایتن در راهلارهتایی ارائته بتا و .باشندمی تحصی 

 حتریم ستواد از مطلتوبی ستط  بته دانشجویان شود باعو

 .یابند دس  برخط خصوصی

 ناشی آنجایی از پژوهشی چنین ضرور، و در واقع اهمی 

 بتايقوه و بايفعت  کتاربران جمله از دانشجویان که شودمی

 فنتاوری ایتن با را زیادی ساعا، روزانه که هستند اینترن 

 اطالعتا، هتاآن بیشتتر کته آنجایی از اما. کنندمی سپری

 اینترنت  در ختود خصوصی حریم از حفاظ  درباره کافی

 اختیتار در راحتتی بته را شتانخصوصی اطالعتا، ندارند،

 از کته است  مملتن خاطر همین به دهندمی قرار دیگران

 بته منجر و گیرد صور، قانونی غیر استفاده هاآن هایداده

 این اکثر در. گردد هاآن برای معنوی یا مادی هایخسار،

 ناآگتاهی و کاربران غفل  از استفاده با مشلال، این موارد

 الزم شترایط ایتن گترفتن نظر در با. گیردمی صور، هاآن

 در خصوصتی ریمحت بته نستب  دقیقتی طتور به که اس 

 افتزایش منظتور به را الزم اقداما، و بوده حسا  اینترن 

 دانشتجویان. بست  کتار بته بترخط خصوصتی حریم سواد

 از تریآستوده خیال با سواد، این از گیریبهره با توانندمی

 انتشتار روی بتر بهتتری کنتترل و کننتد استفاده اینترن 

 .باشند داشته شانشخصی اطالعا،
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 هامواد و روش

 روش بتته و استت  کتتاربردی نتتو  از حاضتتر پتتژوهش

 پتژوهش ایتن آمتاری جامعته. اس  گرفته انجام پیمایشی

 تحصیلی سال در رازی دانشگاه دانشجویان 11268 شام 

 مورگتان، جتدول از استتفاده با نمونه حجم. اس  99-98

 تعیتین ایتصتادفی طبقته گیرینمونه روش به و نفر 372

 محقت  پرسشنامه از پژوهش هایداده گردآوری برای. شد

 4 استا  بتر کته بترخط، خصوصتی حتریم ستواد ساخته

 بترخط، ختدما، دهندگانارائه عمللرد از آگاهی) یمؤيفه

 از آگتاهی برخط، خصوصی حریمفنبی  هایجنبه از آگاهی

 الزم راهلارهتای از آگتاهی و اطالعتا، از حفاظت  قوانین

 هتایمهتار، وفنبتی  هایمهار، فردی شام  کنترل برای

 متازور، بترخط خصوصی حریم سواد پرسشنامه( اجتماعی

 ستؤال 20 دارای و اس  شده تهیه( 2017) ترپ  و تایتچ

 ایگزینته پنج بندیدرجه مقیا  برای پرسشنامه از. اس 

 کتم، کتم، خیلی هایگزینه شام  که شده استفاده يیلر،

 ،3 ،2 ،1) نمتره ترتیب به و بوده زیاد خیلی زیاد، متوسط،

 روایتتی. استت  شتتده گرفتتته نظتتر در آنهتتا بتترای(  5 و 4

 و اطالعتتا، علتتم تتتن از استتاتید 5 توستتط پرسشتتنامه

 قتترار تأییتتد متتورد شناستتیجامعه استتاتید و شناستتیدانش

 آيفتای روش از پرسشتنامه پایتایی سنجش جه  و گرف 

 نتتایج و شتد استتفاده اکتشتافی عتاملی تحلی  و کرونباخ

 ابزارهتتای بتاالی اعتمتتاد قابلیت  گرنشتتان آمتده، دستت بته

جدول زیر نتتایج بته دست  آمتده را نشتان  .اس  پژوهش

 دهد.می

 

 سواد حريم خصوصي برخط متغير هايسازه اکتشافي عاملي آلفاي کرونباخ و تحليل نتايج. 1 دولج

Table 1. Cronbach's alpha results and exploratory factor analysis of variable structures of 

online privacy literacy 
 p df BT KMO کل پايايي

 سواد حريم خصوصي برخط
873/0 00/0 190 560/2589 883/0 

 مؤلفه سواالت عاملي بار پايايي گويه

735/0  

 

593/0  1سؤال  

 دهندگانعملکرد ارائه از آگاهي

 برخط خدمات

457/0  2سؤال  

584/0  3سؤال  

707/0  4سؤال  

840/0  

 

744/0  5سؤال  

 اطالعات از حفاظت قوانين از آگاهي
813/0  6سؤال  

756/0  7سؤال  

753/0  8سؤال  

755/0  

488/0  9سؤال  

 حريمفنّي  هايجنبه از آگاهي

 برخط خصوصي

767/0  10سؤال  

736/0  11سؤال  

731/0  12سؤال  

621/0  

 

511/0  13سؤال  

ت
ار

مه
ي

 فن
ي

ها
 

 راهکارهاي از آگاهي

 الزم

 فردي کنترل براي

637/0  14سؤال  

659/0  15سؤال  

629/0  16سؤال  
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774/0  

690/0  17سؤال  

ت
ار

مه
ي

اع
تم

اج
ي 

ها
 

538/0  18سؤال  

822/0  19سؤال  

728/0  20سؤال  

 4/0 باالی تمامی سؤاال، عاملی بار مقادیر 1 جدول در

 عام  گیری شل  در ،سؤاال باالی سهم از نشان که اس 

 مقدار ( وBT) بارتل  آزمون داریمعنی همچنین. دارد ها

 سط  در (KMO) کیزرمیر آماری شاخ  مناسب

 پرسشنامه سواد حریم برای درصد 99بیشتر از  اطمینان

 نظر های موردداده بودن مناسب از حاکی خصوصی برخط،

 گرف  یجهنت توانمی و باشدمی عاملی تحلی  انجام برای

 حریم سواد ایسازه گیریاندازه برای هاشاخ  کلیه که

 .بودند برخوردار کافی اعتماد و اعتبار برخط از خصوصی

 هایافته

توزیع متغیرهای پژوهش  بودن نرمال اطمینان از جه 

این  اس . در شده استفاده اسمیرنوف-آزمون کلموگروف از

 zی مربتتو  بتته آمتتاره معنتتاداری اگتتر ستتط  آزمتتون

 فرض صفر تر باشدکوچک 05/0از  اسمیرنوف-کلموگروف

 تتر باشتدبتزرگ 05/0از  معناداری سط  اگر و شودمی رد

ديیلی برای رد فرض صفر )یعنتی نرمتال بتودن متغیرهتا( 

 معنتاداری مربتو  بته ستط  اینله به توجه وجود ندارد. با

به دس   09/0 اسمیرنوف برای متغیر -ی کلموگروفآماره

 دارند. نابراین متغیر توزیع نرمالب آمد،

 نشتان پاستخگویان فتردی هتایویژگی توصیفی هایآماره

های فتردی پاستخگویان نشتان های توصیفی ویژگیآماره)

درصد(  2/42درصد( از پاسخگویان زن و ) 8/57دهد، )می

 ه از پاسخگویان مرد هستند. بیشترین فراوانی سن مربو  ب

 

 1/69سال است . ) 23تا  18  دانشجویانی با محدوده سنی

ی پژوهش دارای تحصتیال، کارشناستی، درصد( از جامعه

درصتد(  6/8درصد( تحصیال، کارشناسی ارشد و ) 3/22)

تتا  6دارای تحصیال، دکتری هستند و بیشتر پاسخگویان 

 (.سال سابقه استفاده از اینترن  را دارند 10

 حتریم کلی ستواد متغیر میانگین ،های پژوهشطب  یافته

 دست  به 60/2برخط دانشجویان دانشگاه رازی  خصوصی

ن، عالوه بر ای .اس  کمتر( 3) آن متوسط مقدار از که آمده

 ختدما، دهنتدگانعمللترد ارائه از میانگین مؤيفه آگتاهی

اطالعتتا،  از حفاظتت  قتتوانین از (، آگتتاهی74/2بتترخط )

بترخط  خصوصتی حریم فنبی هایجنبه از (، آگاهی21/2)

اجتمتاعی  هتای( و مهار،04/3فنبی ) هایمهار،(، 45/2)

 بته توجه به دس  آمده اس . با 3( از مقدار متوسط 5/3)

 آن متوستط مقتدار از کمتتر متغیرها اکثر میانگین کهاین

 خصوصتی حتریم ستواد وضتعی  کته گف  توانمی اس 

 اس . متوسط میانگین از کمتر آن، ابعاد و برخط

 خصوصتی حریم سواد و  جنسی   بین بررسی رابطه برای

 کته شتد تی دو نمونته مستتق  استتفاده آزمون از برخط،

 ننشتا 2 جتدول در هاداده و تحلی  تجزیه از حاص  نتایج

  .اس  شده داده

 

 زن و مرد سواد حريم خصوصي برخط ميانگين مقايسه براي مستقل t آزمون . نتايج2 جدول

Table 2. Results of independent t-test to compare the mean of gender’ online privacy literacy  

 F انحراف معيار ميانگين تعداد گروه مؤلفه / متغير
داري سطح معني

 برابر واريانس
 tآماره 

سطح 

 داريمعني

 عملکرد از آگاهي

 برخط خدمات دهندگانارائه

 49/3 01/11 214 زن
72/2 09/0 18/0 85/0 

 86/3 94/10 157 مرد

 03/0 -16/2 34/0 88/0 80/3 50/8 214 زن از حفاظت قوانين از آگاهي
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 63/3 35/9 157 مرد اطالعات

فنّي  هايجنبه از آگاهي

 برخط خصوصي حريم

 56/3 98/8 212 زن
82/0 36/0 02/5- 00/0 

 83/3 92/10 157 مرد

 فنّي هايمهارت
 55/3 02/12 215 زن

000/0 96/0 03/1- 30/0 
 55/3 40/12 157 مرد

 اجتماعي هايمهارت
 19/4 57/14 215 زن

19/0 66/0 10/3 00/0 
 08/4 21/13 156 مرد

 سواد حريم خصوصي برخط
 58/12 23/51 210 زن

49/1 22/0 42/1- 15/0 
 75/13 19/53 156 مرد

 

ور ، مقادیر به دس  آمده به منظت2با توجه به نتایج جدول 

 = 49/1دو جامعته مستتق  ) یهتارابری واریانسبررسی ب

F ،22/0 = Pدهتتد کتته ستتط  معنتتاداری از ( نشتتان متتی

بیشتتتر استت . بنتتابراین از فتترض برابتتری  05/0خطتتای 

 نتتینگتتردد. همچدو جامعتته استتتفاده متتی یهتتاواریتتانس

خصوصی بترخط در بتین زنتان برابتر  یممیانگین سواد حر

 بتا 19/53برابتر  و مترادن 58/12ف معیار با انحرا 23/51

 به مرد و زن گروه دو هر اس . پاسخ 75/13انحراف معیار 

 نشتان بترخط خصوصتی حتریم ستواد بته مربو  ،سؤاال

وجتود  تفاو، معناداری متغیر دو بین که اس  این دهنده

 هتایداده از آمتده دس ه ب معناداری سط  که چرا ندارد،

 عنا کهم . بدین(= 15/0P) باشدمی 05/0 از بیشتر تحقی 

 بتین در بترخط خصوصتی حتریم سواد به طور کلی میزان

 یهاهاما درمورد مؤيف .ندارد معناداری تفاو، مردان و زنان

 هایجنبته از اطالعا،، آگاهی از حفاظ  قوانین از آگاهی

 ستط  اجتمتاعی هایبرخط و مهار، خصوصی حریمفنبی 

  05/0 از کمتر تحقی  های داده از آمده دس ه ب معناداری

 

 و زنتان بتین در معنتاداری تفتاو، که معنا باشد. بدینمی

 قتوانین از آگتاهی هتایوجود دارد و میانگین مؤيفه مردان

 حتتریم فنبتتی هایجنبتته از آگتتاهی اطالعتتا،، از حفاظتت 

در مورد مردان بیشتر از زنان اس . اما در  برخط خصوصی

میانگین زنان بیشتتر از متردان  اجتماعی هایمورد مهار،

  .اس

 دانشتجویان برخط خصوصی حریم سواد بررسی منظور به

 یتک واریتانس تحلیت  از آزمون تحصیلی مقطع حسب بر

 مقایسه املان  آزمون این از استفاده با .شد استفاده  طرفه

 پیش. دارد وجود گروه چندین بین در  شاخ  یک مقدار

 جهت  یتک طرفته واریتانس تحلیت  آزمتون از استفاده از

 استفاده يوین آزمون از هاواریانس یلسانی بررسی مفروضه

به دس  آمد که این نشتان  4/0شد و سط  معناداریی آن 

 مقیتا  هتایمؤيفته بته مربو  هایداده دهد واریانسمی

 آزمتون و بتوده یلستان بترخط خصوصی حریم سواد کلی

 نقتض هاواریانس یلسانی مفروضه يذا نیس . يوین معنادار

  .اس  نشده

  مقطع تحصيلي به سواد حريم خصوصي برخط بر حسب مربوط LSD تعقيبي و آزمون طرفه يك واريانس تحليل آزمون تايجن. 3 جدول

Table 3. Results of one-way analysis of variance and LSD post hoc test related to online privacy 

literacy upon educational degree 

 درجات آزادي وع مجذوراتمجم واريانس منابع متغير
ميانگين 

 مجذورات
F 

 سطح

 معناداري

سواد حريم خصوصي 

 برخط

 000/0 28/10 01/127 2 03/254 گروهي بين

   35/12 363 23/4484 گروهي درون

    365 27/4738 مجموع

 ي برخطميانگين سواد حريم خصوص سطح معناداري هاتفاوت ميانگين (Jمقطع تحصيلي ) (Iمقطع تحصيلي )

 کارشناسي
 650/0 2039/0 کارشناسي ارشد

28/51 
 000/0 -8851/2 دکتري
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 کارشناسي ارشد
 650/0 -2039/0 کارشناسي

66/52 
 000/0 -0890/3 دکتري

 دکتري
 000/0 8851/2 کارشناسي

87/61 
 000/0 0890/3 کارشناسي ارشد

 

 تحلی  شود، نتایجمی مشاهده 3 جدول در که همانگونه

برخط  خصوصی حریم داد، سواد نشان یک طرفه واریانس

 تفاو، مختل  تحصیلی مقطع با دانشجویان بین در

 نشان ( نیزLSDتعقیبی ) دارد و آزمون وجود معناداری

 خصوصی حریم سواد میزان میانگین مقایسه در که داد

و  دکتری و کارشناسی تحصیلی مقطع دو بین در برخط

-معنی سط  دکتری مقدار همچنین کارشناسی ارشد و

 کمتر اس . بنابراین 05/0از مقدار خطای  000/0 داری

 هر دو بین در برخط خصوصی حریم سواد میانگین تفاو،

 سواد بدین معنا که میانگین .باشدمی معنادار هاآن

 و کارشناسی مقاطع تفاو، معنادای با دکتری دانشجویان

 خصوصی ریمح سواد میزان میانگین مقایسه دارد. ارشد

دهد که به نشان می تحصیلی مقطع سه بین در برخط

از مقطع  87/61مقطع دکتری با میانگین ترتیب 

ا و مقطع کارشناسی ب 66/52کارشناسی ارشد با میانگین 

 بیشتر اس . 28/51میانگین 

 

سن، سابقه دسترسی به  تحقی  این در اینله به توجه با

 ترن  در طول هفتهاینترن  و مد، زمان استفاده از این

 به يذا، اس . شده باز ارزیابی سؤال یک بوسیله هاآزمودنی

 خصوصی حریم میزان سواد با سن رابطه بررسی منظور

 استفاده همبستگی پیرسون آزمون از دانشجویان برخط

تعیین محاسبه ضریب همبستگی و بعد از همچنین  .شد

شود.  داری و جه  رابطه، باید شد، رابطه ارزیابیمعنی

های بندیمتغیر، تقسیم دوبین برای تفسیر شد، رابطه 

(، 1380میلر )بندی تقسیم . طب  اس گوناگونی ارائه شده

 8/0 تا 6/0)رابطه بسیار قوی(،  1 تا 8/0شد، رابطه 

 4/0 تا 2/0متوسط(،  )رابطه 6/0 تا 4/0)رابطه قوی(، 

 ابطهر یا رابطه )فقدان 2/0 تا و صفر (ضعی  یا کم )رابطه

 باشد.ناچیز( می

 دهد.نتایج آزمون پیرسون را نشان می 4جدول 

 سواد حريم خصوصي برخط و توصيفي هايآمارهبين  پيرسون همبستگي .4جدول 

Table 4. Pearson correlation between descriptive statistics and online privacy literacy 
 

 

 

 

 

 

 

ضتریب  شتود،در این جتدول مالحظته متی که گونههمان

 و ستابقه بترخط خصوصتی همبستگی بتین ستواد حتریم

 شتده است  و ستط  23/0بتا   اینترن  برابر به دسترسی

 باشد.تر میکوچک 05/0داری مربو  به آن نیز از معنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 متغیتر دو بین که گف  توانمی 00/0 خطای سط  در يذا

 این عالم  همچنین. دارد ی وجودمعناداری کمب یرابطه

 دو بتین دهتدمتی نشان که اس  مثب  همبستگی ضریب

 اگتر دیگتر، عبتار، بته .دارد وجود مستقیمی رابطه متغیر

ستواد  یابد، اینترن  دانشجویان افزایش به دسترسی سابقه

 متغير
همبستگي 

 پيرسون

سطح 

 معناداري
 جه آزموننتي

 رابطه ندارد 00/0 14/0 سن

سابقه دسترسي 

 به اينترنت
 رابطه کم 00/0 23/0

مدت زمان 

استفاده از 

 اينترنت در هفته

 رابطه ندارد 04/0 10/0
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 .برعلس و یابدمی افزایش نیز هاآن حریم خصوصی برخط

ی متغیرهای ستن )بتا ضتریب پیرستون اما در مورد رابطه

)با ضریب  هفته در اینترن  از استفاده زمان ( و مد،14/0

خط، رابطتته ( بتتا ستتواد حتتریم خصوصتتی بتتر1/0پیرستتون 

 معناداری وجود نداشته اس . 

 گیریبحو و نتیجه

 حتریم سواد سط  که اس  آن از حاکی پژوهش نتایج

 متوسط مقدار از کمتر حد در دانشجویان برخط خصوصی

 هتایشتاخ  از چندان حال، به تا دانشجویان دارد و قرار

 اینترنتت  از استتتفاده در بتترخط خصوصتتی حتتریم ستتواد

پتژوهش  بتا پژوهش این از حاص  نتایج. داننبوده مندبهره

 و (2017) بوهنیتتک و جفتت  -ژیتمیرستتلی وینبرگتتر،

 نشان که( 2017) جف  -ژیتمیرسلی و بوهنیک وینبرگر،

 دانشتجویان بترخط خصوصتی حتریم سواد میانگین دادند

است . امتا  اس ، همسو حد کم تا متوسط در مورد مطايعه

 و و بتتارتس (2012) دیگتتران و بتتا نتتتایج مطايعتته ویجتتس

باالتر از   خصوصی حریم سواد که میانگین( 2016) دینلن

 حد متوسط بود، هم راستا نیس .

 عتادی افتراد جانتب از که ایفزاینده تهدیدهای به توجه با

 علیته هتادوي  و اینترنتتی ختدما، دهندگانارائه جامعه،

 همچنتتین و دارد وجتتود افتتراد بتترخط خصوصتتی حتتریم

 تجار، اجتماعی، هایشبله از دهاستفا روزافزون گسترش

 حتریم از حمایت  ضترور، اخیتر، هایسال در ايلترونیک

شتود می احستا  پتیش از بیش حاضر عصر در خصوصی

 بتترای الزم ستتواد نبتتود(. 1396 پورمحمتتد و رفتتتارخوش)

 از حمای  راستای در روپیش فضای این از صحی  استفاده

 گردیده موجب قبی  این از عواملی و افراد خصوصی حریم

 خصوصی حریم نقض برای خطری به بودن برخط که اس 

 متورد در دانتش از گیتریبهره بتا افتراد. شتود منجر افراد

 قتتوانین شتتناخ  خصوصتتی، حتتریم کنتتترل راهلارهتتای

 هایشتیوه همچنتین و فنبتی هایجنبه با آشنایی مربوطه،

 خصوصتی حتریم از بترخط، ختدما، دهندهارائه نهادهای

 فرآینتد مستتمر طتور بته و کنند محافظ  نندتوامی خود

 حریم حف  جه  را برخط خصوصی حریم سواد و آگاهی

 متورد دیجیتتال عصتر در ضرور، یک عنوان به خصوصی

 مهار، نبودِ آگاهی، فقدان دیگر، بیانی به. دهند قرار توجه

 توانتتدمی بتترخط خصوصتتی حتتریم حفتت  در ناتوانتتایی و

 گتتتاه اجتمتتتاعی هتتتایبحران و اخالقتتتی پیامتتتدهای

 جامعتته افتتراد عمتتوم و کتتاربران بتترای را ناپتتذیریجبران

 ستط  کته دهتدمی نشان هایافته اما .باشد داشته دنبالبه

 قابت  وضتعی  در دانشجویان برخط خصوصی حریم سواد

 افتراد روی بتر مطايعه این که وجودی با. ندارد قرار قبويی

 رودمتی ظتارانت و است  شده انجام باال تحصیال، با و آگاه

 آمتاری هایجامعته کته مشابه هایتحقی  از حاص  نتایج

 خصوصتی حریم سواد سط  دارند، یلدس  غیر و مختل 

 ستط  ارتقتا بنتابراین، باشتد. نیز ترپایین مراتب به برخط

 از استتفاده در دانشتجویان بترخط خصوصتی حتریم سواد

 .  اس  ضروری بسیار اینترن 

 آگتاهی هایمؤيفه در که ادد نشان جنسی  مورد در نتایج

 فنبتی هایجنبته از آگتاهی اطالعتا،، از حفاظ  قوانین از

 زنان بین در اجتماعی هایمهار، و برخط خصوصی حریم

 هتایمؤيفه میانگین و دارد وجود معناداری تفاو، مردان و

 هایجنبته از آگاهی اطالعا،، از حفاظ  قوانین از آگاهی

 زنتان از بیشتر مردان دمور در برخط خصوصی حریم فنبی

 نمترا، از زنتان اجتمتاعی هتایمهتار، مورد در اما. اس 

يیت   هتاییافتته بتا نتتایج ایتن. هستند برخوردار باالتری

 گرکنترلبیتان کته (2008( و يوئیس و هملتاران )2013)

 فنباورانته ابزارهتای از هتاآن بیشتتر استتفاده و زنان بیشتر

 و( 2013) پتارک قیت تح با نتایج اما. نیس  همسو اس ،

 مراتتب بته مردهتا، کته اس  آن گویای که( 2015) پارک

 راستتا هم کنند،می استفاده فنبی املانا، از زنان از بیشتر

 بته متردان گف  توانمی نتیجه این دربیان. اس  همسو و

 از حفاظت  در باالتری نفس به اعتماد شانبودن مرد عل 

بیشتتتر  فنبتتیاز املانتتا،  و دارنتتد ختتود خصوصتتی حتتریم

بیشتتری   فرهنگی انتظارا، خاطر به کنند. امااستفاده می

وجتود دارد و  خصوصتی حریم حف  در زنان به نسب  که

 ديیلتی توانتد، میشوداین امر باعو نگرانی بیشتر آنان می
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 افشتا در آنان اجتماعی هایمهار، میانگین بودن باال برای

 .باشد مردان به نسب  شانیخصوص اطالعا، نلردن

 درمتورد متردان و زنتان بتین که داد نشان نتایج همچنین

 معنتاداری تفاو، برخط خصوصی حریم سواد کلی مقیا 

دو نمونته  تتی آزمتون نتتایج بته توجته با يذا. ندارد وجود

 خصوصتی حتریم سواد میزان با ایرابطه جنسی  مستق ،

کروکمیر و  بورمان، تحقی  نتایج با نتیجه این. ندارد برخط

 گونتههیچو اندکرده بیان که( 2018) دورون بورحسیو زا

 در خصوصتتی حتتریم حفتت  رفتتتار در جنستتیتی تفتتاو،

 نتتایج بتا اما. دارد مطابق  ندارد، وجود برخط هایفعايی 

( 2017) بوهنیتک و جفت  -ژیتمیرسلی وینبرگر، مطايعه

 اس ، مردان از کمتر زنان برخط خصوصی حریم سواد که

 .ندارد مطابق 

 خصوصتی حریم سواد میانگین بین دهد،می نشان هاهیافت

 کارشناستی مقطتع بتا دکتتری تحصتیلی مقطع در برخط

 و دارد وجتتتود معنتتتاداری تفتتتاو، کارشناستتتی و ارشتتتد

 بترخط خصوصتی حتریم ستواد سط  دکتری، دانشجویان

 رفتتن بتاال ختاطر بته توانتدمتی مسأيه این. دارند باالتری

باشتد  اینترنت  از استفاده در آنان بیشتر یتجربه و آگاهی

 به دسترسی به نیاز و بیشتر هایپژوهش انجام ديی  به که

 از مقطتع این دانشجویان دکترا، سط  در روزآمد اطالعا،

 ستواد ختاطر همتین به کنند ومی استفاده بیشتر اینترن 

 ستتط  در دکتتتری دانشتتجویان بتترخط خصوصتتی حتتریم

 .دارد قرار بیشتری

 و ستن بتین کته داد نشتان هتاادهد تحلی  از حاص  نتایج

 رابطه دانشجویان برخط خصوصی حریم سواد سط  میزان

 حتریم ستواد میتزان بهتتر بیتان به. ندارد وجود معناداری

 تفتاو، مختلت ، ستنین بتا دانشتجویان بترخط خصوصی

 ستواد میتزان بتا افتراد ستن و دهدنمی نشان را معناداری

 را امتر ینا ديی . نیس  مرتبط آنان برخط خصوصی حریم

 نیازمند سنی، هر در افراد که کرد استدالل چنین توانمی

 از دارنتد انتظتار کته هستتند، شتانخصوصتی حریم حف 

دیگران  و نتایج پژوهش کزر .بماند مصون دیگری دستر 

 هتتایدارد، یافتتته همختتوانی حاضتتر ( بتتا پتتژوهش2016)

 بتا ستايخوردگان و جوانتان داد که بین نشان آنها پژوهش

ندارد. اما نتتایج  وجود تفاوتی خصوصی برخط حریم سواد

 (2002 و شیهان 2015 بروک و دیگراندنون)با پژوهش 

 بتین معناداری رابطه که کردند بیان هاآن اس . غیرهمسو

 اجتمتاعی هایشتبله در محافظتی رفتارهای میزان و سن

 انجتتام بیشتتتر را رفتتتار ایتن تتترمستتن افتتراد و دارد وجتود

 شتاید نتتایج از قسم  این بودن غیرهمسو  عل. دهندمی

 پتژوهش متورد آمتاری هتایجامعه بودن متفاو، خاطر به

 کتتاربران از بزرگتتتری ایجامعتته آنتتان تحقیتت  در. باشتتد

 ایتن جامعته به نسب  مختل  سنی هایگروه در اینترن ،

 . اس  شده بررسی پژوهش

 و اینترنت  از استفاده سابقه به مربو  هایداده مالحظه با

 بته دانشجویان گف ، توانمی برخط خصوصی حریم سواد

 انجتتام بتترای اینترنتت  از منتتدیبهره افتتزایش متتوازا،

 برخط خصوصی حریم سواد تدریج به مختل ، هایفعايی 

 هتایفعايی  بترای امتن محیطتی ایجتاد جه  در را خود

 بتا مطتاب  پژوهش این نتایج. بخشندمی بهبود شانبرخط

 تجربته کترد، بیتان که اس ( 2013) کپار پژوهش نتایج

 خصوصتی اطالعتا، کنتترل درک بته اینترنت  از استفاده

 . کندمی کمک

 اینترنت  از استفاده زمان مد، در انتها نیز رابطه بین بین

مورد آزمون قرار  دانشجویان برخط خصوصی حریم سواد و

 وجتودها بین آن معناداری گرف  که نتایج نشان داد رابطه

 کته( 2016) دیتنلن و بتارتس مطايعته با ین نتیجها. ندارد

 صرف بوکفیس در را بیشتری وق  که افرادی دادند نشان

 دارنتد، نیتز بیشتری برخط خصوصی حریم سواد کنند،می

 . نیس  راستا هم

مطايعه نشتان داد  این نتایج که کرد بیان توانمی پایان در

  قاب حد در دانشجویان برخط خصوصی حریم سط  سواد

 سواد یمسئله فراوان اهمی  يحاظ ندارد. اما به قبويی قرار

 عصتر ضتروریا، از یلتی عنتوان به برخط خصوصی حریم

 صور، آن به بیشتری توجه که اس  آن نیازمند دیجیتال،

 بستط این ستواد و آموزشی تدابیر افزایش طری  از گیرد و

 خصوصتی حریم نقض خطرا، توانمی امنیتی هایمهار،
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 بتتر هتتاآن کمتتک بتته و داد کتتاهش را مجتتازی فضتتای در

 ستواد بته دستیابی بنابراین،. شد چیره فضا این هایآسیب

 تتدوین و دقی  ریزیبرنامه مستلزم برخط خصوصی حریم

 تتا است  بستیاری نوآورانته و تتازه راهبردهای و رویلردها

 نتتایج. شد رهنمون مقصد این به آینده هایسال در بتوان

 آموزشتتی هایبرنامتته بهبتتود در نتتدتوامی پتتژوهش ایتتن

 کشتور، فرهنگی نهادهای ها،کتابخانه مدار ، و هادانشگاه

 کته مراکتزی ستایر و هارستانه دويتی، اجرایی هایدستگاه

 عمتوم همچنین و باشند داشته نقشی امر این در توانندمی

ریزی در جهت  ایتن برنامتهستاز و زمینته بوده مؤثر مردم،

 مداوم شود. ها و یادگیریمهار،

 پیشنهادا،

ستواد  یدر این بخش برخی پیشتنهادا، بترای ارتقتا     

 شودوحریم خصوصی برخط شهروندان به اختصار بیان می

 ستابقه بتین معنتاداری و مثبت  رابطته کته آنجا از -1

 بترخط خصوصتی حتریم سواد میزان و اینترن  از استفاده

  جهت الزم تستهیال، کته شتودمتی پیشنهاد دارد، وجود

 .گردد فراهم دانشجویان برای اینترن  به دسترسی
 سواد هایمهار، آموزشی هایکارگاه برگزاری -2

 افزایش در تواندها میدانشگاه در برخط خصوصی حریم

 واقع مؤثر دانشجویان برخط خصوصی حریم سواد سط 

 .شود
 جدید هایکتا  و جزوا، بروشور، انتشار و تدوین -3

 در برخط، خصوصی حریم سواد شآموز ویژه روز به و

 .هادانشگاه و مدار  عمومی، سط 

 امور در متخص  و دیدهآموزش افراد جذ  -4

 حریم سواد آموزش جه  هادانشگاه و مدار  در ایرایانه

 .برخط خصوصی

 خصوصی حریم سواد به دستیابی در موفقی  برای -5

 رد مطلوبی علمی مدون هایسیاس  و هابرنامه به برخط،

 آموزش نظام در برخط خصوصی حریم سواد آموزش با 

 .اس  نیاز عايی

ها در تاثیرگذاری با توجه به قدر، نشریا، و رسانه -6

های ها در راستای ایفای نقشتوان از آنبر مخاطبان، می

رسانی جامعه در خبری و آموزشی خود برای آگاهی

خصوص ضرور، و اهمی  توجه به سواد حریم خصوصی 

 ط، اقدام کرد. برخ
تواند با وضع قوانین حمای  از حریم دوي  نیز می -7

خصوصی برخط افراد و ایجاد شرایط و بسترهای الزم در 

جه  ارتقا سواد حریم خصوصی برخط شهروندان، امنی  

  حریم خصوصی افراد را در جامعه تسهی  نماید.

 جنسی  و قبی  از فردی هایویژگی اسا  بر -8

 .گیرد صور، نیاز مورد هایاد آموزشتحصیال، افر
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 99، پاییز 3شماره، یازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

 

 

 شاپور ی آموزش جندیی توسعهمجله                     

 ی آموزش علوم پزشلی توسعه، و ی مرکز مطايعافصلنامه                                                                                                                                          

   99 پاییز، 3، شماره یلزدهمسال                                                                                                                                                            

  

 جويان دانشگاه رازيدانش برخط خصوصي حريم بررسي ميزان سواد

 
رازی،  دانشتگاه اجتمتاعی، علتوم دانشتلده شناستی،دانش و اطالعتا، علتم گروه ارشد، دانشجو، کارشنا  وزهره عزیزی

 .ایران کرمانشاه،

 کرمانشتاه، رازی، دانشگاه اجتماعی، علوم دانشلده شناسی،دانش و اطالعا، علم گروه علمی، هیأ، عضو و*صاي  رحیمی 

  ایران.
 .ایران کرمانشاه، رازی، دانشگاه اجتماعی، علوم دانشلده شناسی،جامعه علمی،گروه هیأ، عضو و  احمدیوکی 
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 رازی، دانشتگاه اجتمتاعی، علتوم دانشلده شناسی،دانش و اطالعا، علم گروه علمی، هیأ، عضو ی مسؤولوسندهینو*

 .ایران کرمانشاه،

رازی  دانشگاه دانشجویان برخط خصوصی حریم تعیین میزان سواد رحاض پژوهش انجام از هدف :چلیده

 گرفته انجام پیمایشی روش به و کاربردی نو  از حاضر اس . پژوهش یفرد یهاو رابطه آن با ویژگی

. اس  98-99 تحصیلی سال در رازی دانشگاه دانشجویان 11268شام   پژوهش این آماری جامعه. اس 

. شد ای تعیینگیری تصادفی طبقهو به روش نمونه  نفر 372 جدول مورگان، از استفاده با نمونه حجم

 مؤيفه 4 سواد حریم خصوصی برخط با ساخته محق  پرسشنامه از پژوهش هایداده گردآوری برای

 از آگاهی و قوانین از آگاهی فنبی، هایجنبه از آگاهی برخط، خدما، دهندگانارائه عمللرد از آگاهی)

 به( 873/0)مقدار  کرونباخ آيفای از استفاده با پرسشنامه پایایی شد. استفاده( فردی کنترل راهلارهای

 آن از حاکی هایافته .شد استفاده استنباطی و توصیفی آمار از هایافته تحلی  و تجزیه جه . آمد دس 

دار به بیشترین مق. اس  متوسط مقدار از دانشجویان کمتر حریم خصوصی برخط سواد سط  که اس 

 تعل « اطالعا، از حفاظ  قوانین از آگاهی»و کمترین مقدار به مؤيفه « اجتماعی هایمهار،»مؤيفه 

 معناداری ارتبا  برخط خصوصی حریم سواد با اینترن  از استفاده سابقه تحصیلی و مقطع همچنین .دارد

 بین اما. دارند بیشتری سواد رن اینت از استفادهتر در طوالنی سابقه و بیشتر تحصیال، با افراد و دارند

 وجود معناداری ارتبا  برخط خصوصی حریم سواد و اینترن  از استفاده زمان مد، و سن جنسی ،

 اینترن ، در خصوصی حریم حف  جه  در برخط خصوصی حریم سواد افزایش اهمی  به توجه با .ندارند

 .گیرد صور، دانشجویان برخط یخصوص حریم سواد ارتقای جه  در الزم اقداما، و آموزش باید

 

 برخط، اینترن ، دانشجویان دانشگاه رازی. خصوصی حریم سواد واژگان کلیدیو
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