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Abstract
Purpose: The purpose was to determine the attitude of Illam’s public librarians regarding online privacy.
Method: This is an applied survey research. Out of the population of public Librerians in Illam, 136 public
librarians were selected as a sample. Toman and McKinnon (2018) questionnaire was the intruemnt used to collect
data. The questionnaire reliability of 0.91 was obtained through Cronbach's alpha. In order to analyze the data,
frequency distribution tables and chi-square test were used by SPSS.
Findings: Librarians are concerned that government and corporations collect a great deal of personal information
about them, and believe that government agencies and institutions should not share individuals' personal information with third parties except with the individual's consent.
Conclusion: There is an increased concerns about privacy in the libraries, which has amplified over the last five
years. Public libraries do not teach online privacy expertise to users and librarians. Also, some librarians believe
that libraries have no policy on protecting users' privacy. Public libraries in Ilam province should take additional
stern measures to protect the online privacy of librarians and users and formulate policies in this area, as well as
explain the existing policies to the librarians.
Keywords: Cyberspace, Information literacy, Online Privacy, Ilam Public Libraries.
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مقدمه
در سراسر دنیا ،گستردگی استفاده از اینترنت در زمینههاي مختلف
از جمله تحصیل ،کار و زندگی فرصتهاي جدید و راحتتري
براي برقراري ارتباط با دیگران مهیا کرده است .در فضاي
مجازي ،حریم خصوصی و اطالعات هر کاربر از مهمترین
داراییهاي فرد بهشمار میرود .در شبکه اینترنت افرادي هستند
که همواره به دنبال دستیابی به اطالعات شخصی دیگران هستند.
از سایتهاي مختلف گرفته تا شبکههاي اجتماعی ،اپلیکیشنهاي
موبایل ،افزونهها ،بدافزارها و ویروسها همه و همه تهدیدهایی
هستند که باید در مقابل آنها آماده بود .با اینکه تحول فناوري-
هاي دیجیتال ،محافظت از دادهها را پیچیدهتر کرده است ،اما
کتابخانهها باید از حریم خصوصی کاربران بهعنوان یک حق
اساسی حمایت کنند .امروزه در سراسر جهان استقبال فراوانی از
حضور در شبکهها و اجتماعات مجازي از سوي کاربران شده است.
اما بحثهاي گستردهاي درباره مزایا ،خطرها و تبعات حضور در
این محیطها براي حریم خصوصی کاربران به موازات این رشد
چشمگیر استقبال ،مطرح شده است (تومن و مککنین.)2018 ،1
کتابخانهها همواره نیاز به جمعآوري اطالعات از کاربران خود،
براي پیگیري امور مختلف از جمله کتابهاي به امانت برده شده
و یا سایر موارد و خدمات مورد استفاده کاربر دارند .قبل از ظهور
اینترنت ،ایجاد کتابخانه دیجیتال و گسترش فناوري در کتابخانهها
براي امانت کتاب ،نگهداشتن سوابق کاربران و دسترسی زیاد به
منابع الکترونیکی و حریم شخصی کاربران مسئلهي زیاد پیچیده-
اي نبود (کومبز .)2004 ،2با این حال ،فناوريهاي اطالعاتی و
فضاي مجازي به طرز چشمگیري حریم خصوصی را در همه
جنبههاي زندگی روزمره ما متحول کرده است .در این شرایط،
کتابخانهها نیز از این امر مستثنی نیستند و شامل حریم خصوصی
کتابخانهها نیز میشود .کتابخانهها در مورد پیامدهاي امانت دادن
الکترونیکی کتاب و همچنین فناوريهاي قابل استفاده در
کتابخانهها بر روي حریم خصوصی و محافظت از اطالعات
کاربران خود تأکید میکنند (تومن و مککینن.)2018 ،
کتابخانه به مثابه یک نهاد اجتماعی است که همانند سایر
نهادهاي اجتماعی به لحاظ دامنه کارکردها و میزان درگیري که
با آگاهیها و اندیشهها ،و دانش مردم متفاوت است .کتابخانه
عمومی از جنبه درگیري با نظام آگاهیها ،اندیشهها و دانش مردم،
بهطور بالقوه سطح تأثیرگذاري وسیع و در عین حال عمیقی بر
جامعه دارد ،که قابل برنامهریزي و بهرهبرداري است (پارسازاده و
شقاقی .)1388 ،کتابخانههاي عمومی به همه طبقات و گروههاي
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اجتماعی با نیازها و خصوصیات متفاوت ،خدمات ارائه میدهد .در
یک کتابخانه عمومی دسترسی به فضاي فیزیکی و سایر
زیرساختهاي کتابخانه عمومی نوعی تعامل در بین شهروندان
ایجاد میکند و آنها از این تعامل احساس سودمندي میکنند
(زوارقی.)1388 ،
از سویی دیگر ،هر سازمان و مؤسسه حرفهاي ،براي ادامه حیات
خود نیازمند ارائه رفتارها و الگوهاي اخالقی است تا بتواند
پشتیبانی جامعه را در تداوم خود کسب کند و در این راه باید
اخالقی را نشان دهد که جامعه میپسندد (نوري و شاهشجاعی،
 .)1389مسائل اخالقی بحث اطالعرسانی در دنیاي امروز بسیار
پیچیدهتر شده است .این مسائل اخالقی به تدریج تکمیل و
مقررات جامعی در این زمینه براي سامان دادن روابط داخلی هر
حرفه وضع شد که برخی از آنها عبارت است از .1 :صالحیت
کتابدار یا اطالعرسان .2 ،احتـرام به مسائل محرمانه کاربران.3 ،
استقبال حرفهاي و آزادي هوشمندانه .4 ،بیطرفـی .5 ،رعایت
اصـول اخالقـی در مسائـل مالـی .6 ،درستکاري اعضا (اشرفی،
1387؛ نقل از نوري و شاهشجاعی.)1389 ،
برخی از صاحبنظران ،مسائل اخالقی اطالعرسانی را در قالب-
هاي تولید ،اشاعه ،و کاربرد اطالعات مورد توجه قرار میدهند.
امروزه براي دست یافتن به صداقت در اشاعه اطالعات باید از
بهترین و مجهزترین ابزارهاي اطالعرسانی بهره گرفت .این امر
پیچیدگیهاي اخالقی زیادي را به وجود میآورد ،بهویژه آنکه
چنین ابزارهایی در اختیار گروهی خاص باشد .دراین باره سه اصل
قابل طرح است (لد ،1985 ،ص 8-13؛ نقل از نوري و شاه-
شجاعی:)1389 ،
 .1آزادي همه در استفاده از اطالعات بهویژه اطالعات تخصصی،
مشروط به رعایت محدودیتهاي سیاسی و اختصاصی و...؛
 .2حفاظت از اطالعات شخصی مربوط به تولیدکنندگان و
استفادهکنندگان؛
 .3عدم تبعیض در تهیه اطالعات و عدم جهتگیري عمدي از
سوي تولیدکنندگان براي گمراهی استفادهکنندگان.
کتابخانههاي عمومی باید کارکنان خود را از خطرات بالقوه در
کمین حریم خصوصی آنها در هنگام استفاده از اینترنت و شبکه-
هاي اجتماعی آگاه کنند تا مراجعان بتوانند در هنگام استفاده
آنالین این فضاها ،از اطالعات شخصی خود ،آگاهانه محافظت
کنند (تومن و مککینن .)2018 ،آگاهی از اقدامات کتابخانه و
نحوه احساس و نگرش کتابداران در مورد مسائل مربوط به حریم
عمومی ،اولین قدم براي درک حریم خصوصی در کتابخانههاي
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عمومی ایران است (عزیزي ،رحیمی و احمدي .)1399 ،کتابخانه-
هاي عمومی داراي کاربران بسیار زیادي هستند ،کتابخانههاي
عمومی به تمامی اقشار جامعه با هر سن و شغلی و سطح
تحصیالتی خدمات ارائه میدهند ،در نتیجه سواد حریم خصوصی
برخط در کتابخانههاي عمومی از اهمیت بسیاري برخوردار است.
این مطالعه به ارزیابی نقش کتابخانهها در آموزش نحوه محفاظت
از حریم خصوصی و خطرات حریم خصوصی برخط به کتابداران
میپردازد و ممکن است کتابخانههایی را نشان دهد که هیچ
سیاستی در زمینه حفظ حریم خصوصی کتابداران نداشته باشند و
یا اقدامی هم در این زمینه انجام نداده باشند .این اطالعات می-
تواند سیاستها و برنامههاي کتابخانهها را به سمتی هدایت کند
که در آینده محیطی را ایجاد کنند که حریم خصوصی در آن
محافظت میشود و کتابداران بتوانند در مورد اقدامات برخط خود
آگاهانه اقدام کنند.
اهمیت و ضرورت
با توجه به رایج شدن بیاخالقیهاي گستردهاي مانند هک،
دسترسی غیرمجاز به اطالعات ،ویروسها ،کالهبرداري و جعل
رایانهاي و موارد مشابه که در فضاي مجازي صورت میگیرد و
اهمیت بسیار زیاد سهم فناوري اطالعات در عملکرد کتابخانههاي
امروزي که به صورت الکترونیکی و دیجیتالی پاسخگوي نیاز
کاربران خود هستند ،فعالیتهاي اخالقی خوب کتابداران بهعنوان
متخصصان فناوري اطالعات در استفاده از همه جنبههاي فناوري
حیاتی است (پورقهرمانی1391 ،؛ ترکمن و احمدي.)1385 ،
دانشجویان از جمله کاربران بالفعل و بالقوه اینترنت هستند که
روزانه ساعات زیادي را با این فناوري سپري میکنند .اما از
آنجایی که بیشتر آنها اطالعات کافی درباره حفاظت از حریم
خصوصی خود در اینترنت ندارند ،اطالعات خصوصیشان را به
راحتی در اختیار دیگران قرار میدهند به همین خاطر ممکن است
که از دادههاي آنها استفاده غیر قانونی صورت گیرد و منجر به
خسارتهاي مادي یا معنوي براي آنها گردد .در اکثر این موارد
این مشکالت با استفاده از غفلت کاربران و ناآگاهی آنها صورت
میگیرد .با درنظر گرفتن این شرایط الزم است که بهطور دقیقی
نسبت به حریم خصوصی در اینترنت حساس بوده و اقدامات الزم
را بهمنظور افزایش سواد حریم خصوصی برخط بهکار بست.
دانشجویان میتوانند با بهرهگیري از این سواد ،با خیال آسودهتري
از اینترنت استفاده کنند و کنترل بهتري بر روي انتشار اطالعات
شخصیشان داشته باشند (عزیزي ،رحیمی و احمدي .)1399 ،در
سیستم کتابخانهها اطالعات شخصی افراد و اینکه چه کتابهایی
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در چه حوزههایی به امانت برده شده وجود دارد ،کتابداران نباید
این اطالعات را بدون اجازه کاربران در اختیار دیگران قرار دهند،
زیرا با دانستن حوزههاي مطالعاتی افراد میتوان به باورهاي
سیاسی و مذهبی و فرهنگی آنان پی برد.
در مقایسه با کشورهاي غربی (بهویژه آمریکا و کانادا) ،در مورد
نگرش کتابداران نسبت به حریم خصوصی برخط و بررسی
اقدامات کتابخانههاي عمومی و دانشگاهی در مورد حفظ حریم
خصوصی برخط در ایران ،اطالعات کمی گزارش شده است و
پژوهشی در این زمینه یافت نشد .با توجه به اینکه نتایج پژوهش-
هایی که در کشورهاي دیگر انجام شده است را نمیتوان به کشور
ایران تعمیم داد ،زیرا کشورها از نظر قوانین و مقررات و از لحاظ
فرهنگی با هم متفاوت هستند ،حتی قوانین محافظت از دادههاي
شخصی و حریم خصوصی در کشورهاي مختلف متفاوت است
(جسکه 1و همکاران .)2016 ،لذا ،بررسی اقدامات و عملکرد
کتابخانههاي عمومی در زمینه حفظ حریم خصوصی برخط و
بررسی نگرش کتابداران در مورد حریم خصوصی برخط امري
ضروري بهنظر میرسد.
اهداف پژوهش
هدف اصلی این پژوهش ،تعیین نگرش کتابداران کتابخانههاي
عمومی استان ایالم در مورد حریم خصوصی برخط و عملکرد
کتابخانههاي عمومی در مورد حفظ حریم خصوصی برخط است.
این پژوهش سعی دارد به پرسشهاي زیر پاسخ دهد:
 )1نگرش کتابداران کتابخانههاي عمومی استان ایالم در مورد
موضوعات عمومی مرتبط با حریم خصوصی برخط (مانند
افراد و سازمانهایی که به صورت برخط اطالعات شخصی
آنان را جمعآوري یا مشاهده میکنند) چگونه است؟
 )2آیا سطح نگرانی کتابداران کتابخانههاي عمومی استان ایالم
در طی پنج سال گذشته تغییر یافته است؟
 )3کتابخانههاي عمومی استان ایالم در زمینه آموزش سواد
حریم خصوصی و نحوه حفاظت از حریم خصوصی کتابداران
چه اقداماتی را انجام داده است؟
پیشینه پژوهش
هنگام استفاده از اینترنت و بهویژه شبکههاي اجتماعی دیگر،
بحث گفتگویی در آغاز هر رابطه میان خودافشاگري از یک سو و
حفظ حریم خصوصی از سوي دیگر رخ میدهد (سیاسیراد و
بیچرانلو .)1396 ،بنابر نظریه تنظیم حریم خصوصی آلتمن2
( ،)1977نیروهاي متناقضی در هر مرحله از رشد روابط میان افراد،
وجود دارد که از یک جهت موجب حفظ حریم خصوصی و
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دورشدن از دیگران میشود و از جهتی دیگر فرد را به سمت
خودافشاگري میکشاند (آلتمن1977 ،؛ نقل در :درلگا ،وینستد و
گرینه .)2008 ،1بنابراین ،براي استفاده بهتر و برقراري ارتباطهاي
مؤثرتر در فضاهاي مجازي افراد باید این تناقض میان افشاي
اطالعات و حریم خصوصی خود را حل کنند (بارچ و دیلن،2
 .)2016یکی از راههاي حل این تناقض برخورداري افراد از سواد
حریم خصوصی برخط است (ترپت و همکاران.)2015 ،3
در رابطه با مطالعه حاضر ،پژوهشهایی در داخل و خارج از کشور
انجام شده که در ادامه به آنها اشاره میشود تا جایگاه پژوهش
خود را در میان آنها مشخص کنیم.
حمیدي ( )1394در پژوهشی به بررسی اخالق و حفاظت از حریم
خصوصی برخط کودکان با رضایت والدین پرداخت .نتایج ارزیابی
نشان داد که طرح رضایت برخط والدین ،به آسانی قابل استفاده
بوده و والدینی که از دانش باالي رایانه برخوردار نیستند نیز
میتوانند از آن براي محافظت از حریم خصوصی فرزندان خود
بهره گیرند .در نتیجه ،نظارت برخط والدین ،این پتانسیل واقعی
را دارد تا والدینی را که اطالعات کمی درباره فعالیتهاي
کودکشان دارند ،هدایت کند .بهعالوه ،کودکانی که بیشتر مایلاند
اطالعاتشان را با والدین خود در میان بگذارند ،تمایل به سازش
بیشتري داشته و کمتر مایلاند که رفتارهاي خطرناکی را به
صورت برخط انجام دهند.
سیاسیراد و بیچرانلو ( )1396در پژوهشی الگوهاي به کارگیري
راهبردهاي سواد حریم خصوصی برخط را مورد بررسی قرار دادند.
نتایج در نهایت با شناسایی دو مفهوم کلی مزایا و خطرهاي
«روانشناختی» و «اجتماعی» چنین تناقضی را براي کاربران دختر
تأیید کرده است .این تضاد بهویژه در دستیابی به مزایاي
روانشناختی بیشتر بوده است .به این معنا که کاربران در اغلب
موارد در دستیابی به مزایاي روانشناختی ،مانند «بیان و بهبود
احساسات فردي»« ،تخلیه هیجانات فردي» و «شفافسازي
خود» خطرهاي بیشتري را احساس کردهاند.
حسینیسنو و مظاهري ( )1397در پژوهشی تأثیر حریم
خصوصی ،امنیت و اعتماد ادراک شده بر رفتار به اشتراکگذاري
اطالعات در شبکههاي اجتماعی موبایل با نقش تعدیل کننده
متغیر جنسیت را مورد بررسی قرار دادند .تحلیل یافتههاي این
مطالعه نشان میدهد که امنیت و حریم خصوصی بر اعتماد
کاربران تأثیر مستقیم دارد .همچنین امنیت ادراک شده به عنوان
متغیر میانجی بین حریم خصوصی و اعتماد عمل میکند .نتایج
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نشان میدهد که اعتماد بر رفتار به اشتراکگذاري اطالعات ،تأثیر
قابل توجهی دارد و تأثیر حریم خصوصی و امنیت بر اعتماد براي
مردان قويتر است .بهعالوه ،تأثیر اعتماد بر تمایل به دادن
اطالعات بیشتر از تمایل به گرفتن اطالعات است .در این
پژوهش ،تأثیر قابل مالحظهاي بین تمایل به گرفتن اطالعات و
اشتراکگذاري اطالعات مشاهده نشد.
عزیزي ( )1398در پژوهشی به بررسی عوامل مؤثر بر سواد حریم
خصوصی برخط دانشجویان دانشگاه رازي پرداخته است .یافتهها
حاکی از آن است که سطح سواد حریم خصوصی برخط
دانشجویان دانشگاه رازي کمتر از مقدار متوسط است .از میان
ویژگیهاي فردي ،مقطع تحصیلی و سابقه استفاده از اینترنت با
متغیر سواد حریم خصوصی برخط ارتباط معناداري دارند و افراد با
تحصیالت بیشتر و سابقه طوالنیتر در استفاده از اینترنت سواد
بیشتري دارند.
زیمرز )2014( 4نگـرش کتابـداران کتـابخــانههاي عمــومی،
دانشگاهی ،مدرسهاي و تخصصی در ایاالت متحده آمریکا در
مورد حریم خصوصی را مورد بررسی قرار داد .نتایج این پژوهش،
حاکی از نگرانی زیاد کتابداران در مورد حریم خصوصی است و
کتابداران تمایل داشتند که دسترسی به اطالعات شخصی تحت
کنترل خودشان باشد .اما یافتههاي این پژوهش تغییر در نگرش
به حریم خصوصی را نسبت به گذشته نشان میدهد.
یافتههاي پژوهش ترپت و همکاران ( )2015نشان داد که در
نگرش حریم خصوصی برخط کاربران و رفتارهاي حریم خصوصی
برخط آنان تفاوتهایی وجود دارد .کاربران نسبت به افشاي
اطالعات شخصی در اینترنت ابراز نگرانی میکنند ،اما جزئیات
شخصی و گاه صمیمی زندگی خود و دیگران را در محیطهاي
مختلف برخط به اشتراک میگذارند.
المبرت ،پارکر و بشیر )2015( 5در پژوهشی با موضوع خطرات
مربوط به حریم خصوصی کاربران کتابخانه عمومی ،به تجزیه و
تحلیل سیاستهاي حفظ حریم خصوصی فروشندگان محتواي
دیجیتال پرداختند .بررسیها نشان داد که سیاستهاي حفظ حریم
خصوصی با استانداردهاي حریم خصوصی کتابخانههاي عمومی
مطابقت دارد و براي مراجعین این دسته از کتابخانهها قابل
دسترسی و قابل درک است .همچنین ،نتایج نشان داد که در حالی
که سیاستهاي فروشندگان در راستاي حفظ حریم خصوصی
اکثراً مطابق با استانداردهاي سازمان صنعت 6در کشور آمریکا

رحیمی و همکاران
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است و این سیاستها نتوانستهاند استانداردهاي جدید کتابخانه-
هاي عمومی را رعایت کنند.
جسکه و همکاران ( )2016در پژوهشی فصل مشترک آزادي
اطالعات ،قانون حفظ حریم خصوصی و خدمات کتابخانه در
حوزههاي قضایی کانادا را مورد بررسی قرار دادند .یافتههاي این
پژوهش حاکی از آن بود که نگرش به حریم خصوصی ،حتی در
بین کشورهاي غربی مانند کانادا و ایاالت متحده ،میتواند از نظر
فرهنگی متفاوت باشد .به عنوان مثال ،قوانین محافظت از
اطالعات خصوصی در کانادا و ایاالت متحده بسیار با هم تفاوت
دارند.
تومن و مککینن ( )2018در پژوهشی نگرش و عملکرد کتابداران
کتابخانههاي دانشگاهی کانادا درباره حریم خصوصی برخط را
مورد بررسی قرار دادند .بهطور کلی ،کتابداران دانشگاهی کانادا
عقیده دارند که حفاظت از حریم خصوصی و آموزش مشتریان در
مورد مسائل مربوط به حریم خصوصی برخط اهمیت بسیاري دارد.
با این حال ،بسیاري از کتابداران دانشگاهی کانادا در مورد اینکه
کتابخانهها هر کاري که میتوانند انجام میدهند تا از حفظ حریم
خصوصی حمایت کنند ،تردید دارند.
اسکرینجاریچ ،بوداک و راج )2019( 1در پژوهشی کیفیت درک
شده مقررات مربوط به حفظ حریم خصوصی و نگرانیهاي مربوط
به حریم خصوصی برخط را مورد بررسی قرار دادند .نتایج تجزیه
و تحلیل دادهها نشان داد که اثربخشی درک شده از مقررات
دولتی مربوط به حفظ حریم خصوصی ،نگرانیهاي راجعبه به
حریم خصوصی برخط را کاهش میدهد در حالیکه اضطرابی که
هنگام استفاده از رایانه به سراغ کاربران میآید تأثیر عمدهاي بر
نگرانی درباره حریم خصوصی برخط دارد.
کتابداران دانشگاهی کانادا عقیده دارند که حفاظت از حریم
خصوصی و آموزش مشتریان در مورد مسائل مربوط به حریم
خصوصی برخط اهمیت بسیاري دارد (تومن و مککین.)2018 ،
سیاستهاي حفظ حریم خصوصی با استانداردهاي حریم
خصوصی کتابخانههاي عمومی مطابقت دارد (المبرت ،پارکر و
بشیر .)2015 ،کاربران نسبت به افشاي اطالعات شخصی در
اینترنت ابراز نگرانی میکنند ،اما جزئیات شخصی و گاه صمیمی
زندگی خود و دیگران را در محیطهاي مختلف برخط به اشتراک
میگذارند (ترپت و همکاران .)2015 ،نگرش کتابداران کتابخانه-
هاي عمومی ،دانشگاهی ،مدرسهاي و تخصصی در ایاالت متحده
آمریکا نشاندهنده نگرانی زیاد کتابداران در مورد حریم خصوصی
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است و کتابداران تمایل داشتند که دسترسی به اطالعات شخصی
تحت کنترل خودشان باشد (زیمرز.)2014 ،
پیشینههاي ارائه شده نشان میدهد که مطالعاتی راجعبه حریم
خصوصی و اهمیت آن و خطراتی که حریم خصوصی کاربران را
تهدید میکند ،انجام شده است .اما از آنجایی که فعالیتهاي
برخط فراگیر شده است و تقریباً اکثر افراد بهویژه کاربران و
کتابداران کتابخانههاي عمومی روزانه بهنوعی فعالیتهاي برخط
انجام میدهند لذا ،در هیچکدام از پژوهشهاي انجام شده در
داخل کشور حریم خصوصی برخط کتابداران کتابخانههاي
عمومی مورد بررسی قرار نگرفته است .بنابراین ،پژوهش حاضر
به بررسی نگرش کتابداران کتابخانههاي عمومی استان ایالم در
مورد حریم خصوصی برخط و اقدامات کتابخانه در جهت حفظ
حریم خصوصی برخط میپردازد.
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نوع کاربردي و به روش توصیفی -پیمایشی
است .جامعه آماري پژوهش شامل تمامی کتابداران کتابخانههاي
عمومی استان ایالم میباشد .تعداد کتابخانههاي عمومی استان
ایالم 45 ،باب کتابخانه با  136کتابدار است .از آنجایی که حجم
جامعه پایین است لذا ،از نمونه گیري صرف نظر و جامعه این
پژوهش به صورت تمام شماري انتخاب شده است .به منظور
جمعآوري دادهها از یک پرسشنامه استاندارد متشکل از دو بخش
استفاده شد .بخش اول ویژگیهاي جمعیت شناختی پاسخ
دهندگان را با  6سؤال مورد بررسی قرار میدهد .در بخش دوم،
جهت بررسی نگرش کتابداران کتابخانههاي عمومی استان ایالم
از پرسشنامه تومن و مککینن ( )2018بهره گرفته شد .این
پرسشنامه داراي  28گویه و  6سوال است .سوالهاي  1تا 6
مربوط به متغیرهاي جمعیتشناختی پژوهش هستند .گویههاي 1
تا  12و  18تا  28نگرش کتابداران کتابخانههاي عمومی استان
ایالم نسبت به حریم خصوصی برخط را ارزیابی میکنند و گویه-
هاي  13تا  20عملکرد کتابخانههاي عمومی استان ایالم در
جهت حفظ حریم خصوصی برخط را میسنجند .همچنین ،برخی
تغییرات با توجه به مسائل بومی و فرهنگی کشور در پرسشنامه
ایجاد شد و سپس روایی و پایایی پرسشنامه مورد تأیید قرار
گرفت .جهت سنجش روایی محتوایی پرسشنامه ،از نظرات پنج
نفر از اعضاي هیات علمی ،علم اطالعات و دانش شناسی بهره
گرفته شد .به این ترتیب پرسشنامه از طریق پست الکترونیکی
براي آنها ارسال و اعمال نظرات دریافتی از جانب آنها ،روایی
محتوایی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت .پایایی پرسشنامه نیز
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با استفاده از آلفاي کرونباخ محاسبه و برابر با  0/91بهدست آمد.
لذا ،پرسشنامه از پایایی مطلوبی برخوردار است .بعد از توزیع
پرسشنامهها( 124 ،معادل  91/18درصد) پرسشنامه برگشت داده
و براي توصیف و تحلیل وارد نرمافزار اسپیاساس نسخه 22
شد .بهمنظور تجزیه و تحلیل دادهها ،از جداول توزیع فراوانی و
آزمون آماري کاي-دو استفاده گردید.

یافتههای پژوهش
در این بخش ،دادههاي بهدست آمده از توزیع پرسشنامهها در دو
بخش یافتههاي توصیفی و یافتههاي استنباطی تجزیه و تحلیل
شدند .ابتدا یافتههاي توصیفی ،توزیع فراوانی متغیرهاي جمعیت-
شناختی ارائه شده و سپس در بخش یافتههاي استنباطی به
سؤالهاي پژوهش پاسخ داده میشود.

جدول .1توزیع فراوانی پاسخدهندگان بر حسب متغیرهاي وضعیت تأهل ،جنسیت ،سطح تحصیالت ،سن و متوسط درآمد ماهیانه خانواده
درصد
فراوانی
سابقه شغلی
درصد
فراوانی
گروه
متغیر
21
26
کمتر از  5سال
58
72
زن
35
44
بین  6تا  10سال
42
52
مرد
جنسیت
20
24
بین  11تا  15سال
100
124
کل
10
12
بین  16تا  20سال
61
76
علم اطالعات و دانش شناسی
14
18
باالي  20سال
39
48
سایر رشتهها
رشته تحصیلی
100
124
کل
100
124
کل
 45سال و باالتر کل
35 - 44
26 - 34
سن (سال)
124
6
70
48
فراوانی
100
5
56
39
درصد
درصد کل
فراوانی
تحصیالت
کل
درصد
فراوانی
وضعیت تأهل
113
50
62
کارشناسی
124
74
92
متأهل
100
50
62
کارشناسی ارشد
100
26
32
مجرد

2

*0/001
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ردیف
1

جدول .2توزیع فراوانی نگرش کتابداران نسبت به حریم خصوصی (قسمت اول) و نتیجه آزمون کاي-دو
کاي-دو
کامالً موافقم
نظري ندارم موافقم
مخالفم
کامالً مخالفم
گویهها
74/97
58
52
0
6
8
افراد باید بتوانند کنترل کنند که
46/8
41/9
0
4/8
6/5
چه کسی اطالعات شخصی آنها
را میبیند.
44/06
24
46
36
12
6
من نگران این هستم که
شرکتها /مؤسسات ،اطالعات
شخصی زیادي درباره من و افراد
دیگر (همکارانم) گردآوري می-
کنند.

سطح معنیداري
*0/001
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براساس اطالعات جدول  ،1اکثر پاسخدهندگان ( 58درصد) زن
و بیشترین آنها ( 74درصد) متأهل بودند .غالباً ( 56درصد) داراي
سن بین  35تا  44سال بودند .همچنین 50 ،درصد از پاسخ-
دهندگان داراي مدرک کارشناسی و  50درصد آنها نیز داراي
مدرک کارشناسی ارشد هستند .اکثر پاسخدهندگان ( 35درصد)
داراي سابقه شغلی بین  6تا  10سال هستند و  61درصد از آنها
فارغالتحصیل یا دانشجوي رشته علم اطالعات و دانششناسی
بودند.
در این بخش به پاسخگویی به پرسشهاي پژوهش پرداخته می-
شود.

پرسش .1نگرش کتابداران :نگرش کتابداران کتابخانههاي
عمومی استان ایالم در مورد موضوعات عمومی مرتبط با حریم
خصوصی برخط (مانند افراد و سازمانهایی که به صورت برخط
اطالعات شخصی آنان را جمعآوري یا مشاهده میکنند) چگونه
است .سؤالهاي مربوط به این بخش ،شامل دو بخش است .در
بخش اول پنج پرسش مطرح شد که کتابداران با انتخاب یکی از
گزینههاي کامالً مخالفم ،مخالفم ،نظري ندارم ،موافقم و کامالً
موافقم به پرسشها پاسخ دادند .در ادامه ،فراوانی و درصد فراوانی
پاسخها براي هر پرسش در جدول 2ارائه گردید و براي اینکه
مشاهده شود آیا اختالفی میان فراوانی ردههاي پاسخ وجود دارد
یا خیر از آزمون کاي-دو استفاد شد.

رحیمی و همکاران
4/8
3

4

5

من نگران این هستم که دولت
اطالعات شخصی بیش از حدي
درباره من و افراد دیگر
(همکارانم) گردآوري میکند.
سازمانها و مؤسسات دولتی نباید
اطالعات شخصی را با اشخاص
ثالث به اشتراک بگذارند ،مگر با
مجوز شخص یا دادگاه.
هنگامی که افراد اطالعات
شخصی خود را براي یک منظور
خاص به یک شرکت /مؤسسهاي
میدهند ،آن شرکت /مؤسسه
فقط باید از اطالعات براي آن
منظور خاص استفاده کند.

2
1/6

26
21

9/7
26
21

29
40
32/3

30
24/2

0
0

2
1/6

2
1/6

50
40/3

70
56/5

114/96

0

2

4

36

82

135/35

0

1/6

3/2

29

66/1

ردیف
1
2

4

5

48/31

*0/001

*0/001

به اشتراک بگذارند ،مگر با مجوز خود فرد یا دادگاه .کتابداران
معتقدند که هنگامی افراد اطالعات شخصی خود را براي یک
منظور خاص به یک شرکت/مؤسسهاي میدهند ،آن
شرکت/مؤسسه فقط باید از اطالعات براي آن منظور خاص
استفاده کند.
در قسمت دوم 15 ،پرسش مطرح شد که کتابداران با انتخاب
یکی از گزینههاي اصالً نگران نیستم ،نه نگرانم و نه بدون اعتنا
هستم ،تا حدودي نگران هستم ،و خیلی نگران هستم ،به پرسش-
ها پاسخ دادند .در ادامه ،فراوانی و درصد فراوانی پاسخها براي هر
پرسش در جدول  3ارائه شده و براي اینکه مشاهده شود آیا
اختالفی میان فراوانی ردههاي پاسخ وجود دارد یا خیر از آزمون
کاي-دو استفاده شد.

جدول .3توزیع فراوانی نگرش کتابداران نسبت به حریم خصوصی (قسمت دوم) و نتیجه آزمون کاي-دو
تا حدودي خیلی
نه نگرانم و نه
اصالً نگران
گویهها
نگرانم
نگرانم
بدون اعتنا هستم
نیستم
26
70
26
2
بهطور کلی ،هنگام استفاده از اینترنت چقدر نگران حریم
21
56/5
21
1/6
خصوصی خود هستید؟
18
44
46
16
آیا نگران خانواده ،دوستان و افرادي هستید که میتوانند به
14/5
35/5
37/1
12/9
اطالعات شخصی شما و یا فعالیتهاي تحت وب شما
دسترسی داشته باشند؟
26
68
26
4
آیا نگران مشاغل و افرادي ناشناس هستید که میتوانند به
21
54/8
21
3/2
اطالعات شخصی شما و یا فعالیتهاي تحت وب شما
دسترسی داشته باشند؟
24
42
42
16
آیا نگران دولت و نهادهاي امنیتی هستید که میتوانند به
19/4
33/9
33/9
12/9
اطالعات شخصی و یا فعالیتهاي تحت وب شما دسترسی
داشته باشند؟
50
56
10
8
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کاي-دو

سطح
معنیداري
*0/001

25/42

*0/001

69/29

*0/001

16/64

*0/001

63/10

*0/001

77/81
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همانطور که در جدول  2مالحظه میشود آزمون کاي-دو براي
هر پنج پرسش معنیدار است (زیرا سطح معنیداري مربوط به
آماره کاي-دو کوچکتر از  0/05شده است) .در نتیجه اختالفی
معنیدار میان فراوانی ردههاي پاسخ وجود دارد .با توجه به نتایج
ارائه شده در جدول فوق اینطور استنباط میشود که کتابداران
کتابخانههاي عمومی استان ایالم معتقدند افراد باید بتوانند کنترل
کنند که چه کسی اطالعات شخصی آنها را میبیند .کتابداران
نگران این هستند که شرکتها/مؤسسات ،اطالعات شخصی
زیادي درباره آنها و افراد دیگر (همکارانشان) گردآوري میکنند.
کتابداران معتقدند که دولت اطالعات شخصی بیش از حدي
درباره آنها و افراد دیگر (همکارانشان) گردآوري میکند و از این
بابت نگران هستند .کتابداران بر این باورند که سازمانها و
مؤسسات دولتی نباید اطالعات شخصی افراد را با اشخاص ثالث

19/4
*0/001

وضعیت حفظ حریم خصوصی کاربران در فضاي مجازي :مطالعه موردي کتابداران کتابخانههاي عمومی استان ایالم

7

آیا نگران امنیت اطالعات خود به شرکتهاي برخط هستید؟

8

آیا نگران این هستید که هنگام پیوستن به یک سایت شبکه -
هاي اجتماعی اطالعات شخصی زیادي از شما خواسته شود؟
آیا شما از اینکه ممکن است اپلیکیشنهاي موبایل و شبکه-
هاي اجتماعی اطالعاتی را درباره فعالیتهاي برخط شما
جمعآوري کنند ،نگران هستید؟
آیا شما نگران افرادي هستید که عکس یا فیلمهاي شخصی
خود را که شما نیز در آن هستید در اینترنت بارگذاري کنند
بدون اجازه شما؟
آیا نگران افرادي که نمیشناسید ،هستید که از فعالیتهاي
برخط شما اطالعات شخصی شما را به دست آورند؟
آیا شما در مورد کسی که ممکن است تاریخچه مرور وب
شما را از طریق کامپیوتر خود شما به دست آورد ،نگران
هستید؟
آیا در مورد ردیابی کلمات کلیدي و سایتهاي مورد بازدید
خود توسط موتورهاي جستجو ،نگران هستید؟
آیا شما در مورد استفاده از کوکیهاي وب یا ابزارهاي دیگر
که بازدیدهاي شما از وب سایتهاي دیگر را ردیابی میکنند،
نگران هستید؟
آیا شما از اینکه ممکن است تولیدکنندگان تلفن همراه
موقعیت مکانی شما را ردیابی کنند ،نگران هستید؟

9

10

11
12

13
14

15

4
3/2
6
4/8
4
3/2
10
8/1

16
12/9
6
4/8
18
14/5
36
29

42
33/9
58
46/8
60
48/4
50
40/3

62
50
54
43/5
42
33/9
28
22/6

65//68

*0/001

80/90

*0/001

60/00

*0/001

26/97

*0/001

2
1/6

14
11/3

54
43/5

54
43/5

70/58

*0/001

2
1/6
10
8/1

20
16/1
24
19/4

52
41/9
52
41/9

50
40/3
38
30/6

56/90

*0/001

39/35

*0/001

16
12/9
12
9/7

38
30/6
40
32/3

48
38/7
56
45/2

22
17/7
16
12/9

20/77

*0/001

41/68

*0/001

22
17/7

38
30/6

44
35/5

20
16/1

13/55

*0/001

همانطور که در جدول  3مالحظه میشود ،آزمون کاي-دو براي
هر  15پرسش معنیدار است (زیرا سطح معنیداري مربوط به
آماره کاي-دو کوچکتر از  0/05است) ،در نتیجه اختالفی
معنیدار میان فراوانی ردههاي پاسخ وجود دارد .بهطور کلی
استنباط میشود که کتابداران کتابخانههاي عمومی استان ایالم
تا حدودي هنگام استفاده از اینترنت نگران حریم خصوصی خود
هستند .آنها تا حدودي نگران خانواده ،دوستان و افرادي هستند
که میتوانند به اطالعات شخصی آنها و یا فعالیتهاي تحت
وب آنها دسترسی داشته باشند و یا از بابت مشاغل و افرادي
ناشناس یا دولت و نهادهاي امنیتی که میتوانند به اطالعات
شخصی آنها و یا فعالیتهاي تحت وب آنها دسترسی داشته
باشند ،نگران هستند .همچنین ،یافتهها نشان میدهد که
کتابداران از اینکه هنگام خرید برخط و یا هنگام پیوستن به یک
سایت شبکههاي اجتماعی ،اطالعات شخصی زیادي از آنها
درخواست شود ،نگران میشوند و خیلی نگران سرقت هویت
برخط خود هستند .اغلب کتابداران تا حدودي نگران افراد
ناشناسی هستند که از طریق فعالیتهاي برخط آنها ،اطالعات
65

تعامل انسان و اطالعات
جلد هشتم ،شماره سوم (پاییز 57-73 :)1400

http://hii.khu.ac.ir

] [ DOR: 20.1001.1.24237418.1400.8.3.1.4

شخصیشان را بهدست آورند .اکثر کتابداران تا حدودي در مورد
ردیابی کلمات کلیدي و سایتهاي مورد بازدید آنها توسط
موتورهاي جستجو و ردیابی موقعیت مکانی آنها توسط
تولیدکنندگان تلفن همراه نگران هستند .عده زیادي از آنها از
اینکه ممکن است اپلیکیشنهاي تلفن همراه و شبکههاي
اجتماعی اطالعاتی را درباره فعالیتهاي برخط آنها جمعآوري
کنند ،تا حدودي نگران هستند.
پرسش .2میزان نگرانی کتابداران کتابخانههاي عمومی استان
ایالم نسبت به گذشته در ارتباط با موضوع حریم خصوصی به چه
میزان بوده است .در این قسمت یک پرسش مطرح شد که
کتابداران با انتخاب یکی از گزینههاي بیشتر نگرانم ،کمتر نگرانم،
تغییري نکردهام و نمیدانم به این پرسش پاسخ دادند .در ادامه،
فراوانی و درصد فراوانی پاسخها براي این پرسش در جدول 4ارائه
گردید .براي اینکه ببینیم آیا اختالفی میان فراوانی ردههاي پاسخ
وجود دارد یا خیر از آزمون کاي-دو استفاد شد.

] [ Downloaded from hii.khu.ac.ir on 2022-08-17

6

آیا نگران این هستید که هنگام خرید برخط اطالعات
شخصی زیادي از شما درخواست شود؟
آیا نگران سرقت هویت برخط هستید؟

6/5

8/1

45/2

40/3

رحیمی و همکاران
ردیف
1

جدول .4توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخها و نتیجه آزمون کاي-دو
تغییري
کمتر
بیشتر
گویهها
نکردهام
نگرانم
نگرانم
36
18
66
در مقایسه با پنج سال گذشته چقدر نگران حریم خصوصی
29
15
53
برخط خود هستید؟

همانطور که در جدول  4مالحظه میشود سطح معنیداري
مربوط به آزمون کاي -دو از  0/05کوچکتر شده است .لذا،
آزمون کاي-دو براي این پرسش معنیدار است .در نتیجه
اختالفی معنیدار میان فراوانی ردههاي پاسخ وجود دارد .با توجه
به نتایج ارائه شده در جدول فوق اینطور استنباط میشود که اکثر
کتابداران ( 53درصد) در مقایسه با پنج سال گذشته بیشتر نگران
هستند .براي اینکه ببینیم دلیل افزایش نگرانی اکثر کتابداران
نسبت به پنج سال گذشته چیست ،سؤالی در این زمینه مطرح شد
که نتیجه پاسخ کتابداران به این سؤال بهصورت جدول زیر بود:

2

3

4

همانطور که در جدول  5مالحظه میشود سطح معنیداري
مربوط به آزمون کاي -دو از  0/05کوچکتر شده است .لذا،
آزمون کاي-دو براي این چهار پرسش معنیدار است .در نتیجه
اختالفی معنیدار میان فراوانی ردههاي پاسخ وجود دارد .نتایج
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ارائه شده در جدول فوق نشان میدهد که  64/5درصد از
کتابداران بر این باورند که کتابداران کتابخانههاي عمومی استان
ایالم تمام تالش خود را براي جلوگیري از دسترسی غیرمجاز به
اطالعات شخصی افراد و سوابق آنان انجام میدهند .این در حالی
66
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سطح
معنیداري
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جدول .6توزیع فراوانی پاسخها در مورد عملکرد کتابخانه در زمینه حفظ حریم خصوصی و نتیجه آزمون کاي-دو
کاي-دو
کامالً
موافقم
نظري
مخالفم
کامالً
گویهها
موافقم
ندارم
مخالفم
44/71
32
48
26
12
6
کتابخانهها تمام تالش خود را براي جلوگیري
25/8
38/7
21
9/7
4/8
از دسترسی غیرمجاز به اطالعات شخصی
افراد و سوابق آنان انجام میدهند.
180/52
78
38
4
2
2
کتابخانهها نباید اطالعات شخصی ،سوابق
62/9
30/6
3/2
1/6
1/6
افراد و یا پیشینه استفاده از اینترنت را با
اشخاص ثالث به اشتراک بگذارند ،مگر با
اجازه فرد یا مراکز قانونی.
52/77
26
26
52
18
2
من نگران این هستم که موتورهاي جستجو
21
21
41/9
14/5
1/6
اطالعات شخصی و سوابق جستجو من را در
اختیار مراکز دولتی بگذارند.
30/52
20
38
36
26
4
من نگران این هستم که موتورهاي جستجو
16/1
30/6
29
21
3/2
اطالعات شخصی من و سوابق جستجو من
را در اختیار شرکتها بگذارند.
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 58درصد از کتابداران مهمترین دلیل خود در ارتباط با افزایش
نگرانی نسبت به حریم خصوصی نسبت به پنج سال گذشته را
«آگاهی بیشتر در مورد خطرات آن» عنوان کردند و «تجربه
شخصی»  21درصد هم از کتابداران هم باعث شده است که آنها
نسبت به پنج سال گذشته راجع به حریم خصوصی بیشتر نگران
شوند.
پرسش .3اقدامات کتابخانههاي عمومی استان ایالم در زمینه
آموزش سواد حریم خصوصی و نحوه حفاظت از حریم خصوصی
کتابداران کدامند .سؤالهاي مربوط به این بخش در دو قسمت از
پاسخدهندگان پرسیده شد .در قسمت اول چهار پرسش مطرح شد
که کتابداران با انتخاب یکی از گزینههاي کامالً مخالفم ،مخالفم،
نظري ندارم ،موافقم و کامالً موافقم به پرسشها پاسخ دادند .در
ادامه ،فراوانی و درصد فراوانی پاسخها براي هر پرسش در جدول
 5ارائه گردید و براي اینکه ببینیم آیا اختالفی میان فراوانی رده-
هاي پاسخ وجود دارد یا خیر از آزمون کاي-دو استفاد شد.

جدول .5مهمترین دالیل افزایش نگرانی کتابداران در پنج سال گذشته.
میزان نگرانی
دالیل
ردیف
آگاهی بیشتر در مورد خطرات حریم %58
1
خصوصی
%21
تجربه شخصی
2

ردیف

نمیدانم

کاي-دو

سطح معنی-
داري
*0/001
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جدول .8توزیع فراوانی نظرات کتابداران در مورد نحوه اطالعرسانی سیاست-
هاي کتابخانه به کاربران در جهت محافظت از اطالعات شخصی آنها
درصد
فراوانی
فراوانی
22/6
28
سیاستهاي کتابخانه بر روي کارت عضویت
یا هنگام ثبت نام یا راهنمایی کاربران (به
صورت چاپی یا الکترونیکی) به آنها اطالع
داده میشود.
11/3
14
به صورت اعالمیه
9/7
12
در وب سایت کتابخانه
6/5
8
از طریق رایانه
17/7
22
نمیدانم
22/6
28
در این مورد سیاستی وجود ندارد.
9/7
12
سایر روشها

است که تنها  14/5درصد از کتابداران همچنین باوري ندارند.
 93/5درصد از کتابداران معتقدند که کتابخانهها نباید اطالعات
شخصی ،سوابق و یا پیشینه استفاده از اینترنت افراد را با اشخاص
ثالث به اشتراک بگذارند ،مگر با اجازه خود فرد یا مراکز قانونی.
تنها  3/2درصد از آنها عقیدهاي خالف این دارند 42 .درصد از
کتابداران از اینکه که موتورهاي جستجو اطالعات شخصی و
سوابق جستجوي آنها را در اختیار مراکز دولتی بگذارد ،نگران
هستند .اما  16/1درصد از آنها در این مورد نگران نیستند46/7 .
درصد از کتابداران از اینکه موتورهاي جستجو اطالعات شخصی
و سوابق جستجوي آنها را در اختیار شرکتها بگذارند ،نگران
هستند 24/2 .درصد از آنها هم نظري در این مورد ندارند.
در قسمت دوم سؤالهاي مربوط به عملکرد کتابخانه در زمینه
حفظ حریم خصوصی نیز چهار پرسش مطرح شد که در ادامه
پاسخ کتابداران به این سؤالها مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.
جدول .7توزیع فراوانی نظرات کتابداران در مورد نحوه اطالعرسانی سیاست-
هاي کتابخانه در جهت حفظ اطالعات خصوصی کاربران
فراوانی درصد فراوانی
35/5
44
سیاستهاي کتابخانه بر روي کارت
عضویت یا هنگام ثبت نام یا راهنمایی
کاربران (به صورت چاپی یا الکترونیکی) به
آنها اطالع داده میشود.
4/8
6
به صورت مکتوب
3/2
4
در وب سایت کتابخانه
12/9
16
از طریق رایانه
14/5
18
نمیدانم
24/2
30
در این مورد سیاستی وجود ندارد.
4/8
6
سایر روشها

نتایج ارائه شده در جدول  6نشان میدهد که  35/5درصد از
کتابداران بیان کردهاند که سیاستهاي کتابخانههاي عمومی
استان ایالم در جهت حفظ اطالعات خصوصی کاربران (شامل
نام ،آدرس ،تلفن و غیره) بر روي کارت عضویت یا هنگام ثبتنام
یا راهنمایی کاربران (به صورت چاپی یا الکترونیکی) به آنها
اطالع داده میشود 24/2 .درصد از آنها بر این باورند که کتابخانه
در زمینه حفظ اطالعات خصوصی کاربران سیاستی ندارد14/5 .
درصد هم خبر ندارد که آیا چنین سیاستی وجود دارد یا نه12/9 .
درصد هم معتقدند که این سیاستها از طریق رایانه به اطالع
کاربران کتابخانه میرسد.

نتایج ارائه شده در جدول  8نشان میدهد که  17/7درصد از
کتابداران کتابخانههاي عمومی استان ایالم بیان کردهاند که
سیاستهاي حفظ حریم خصوصی کتابخانه هنگام استفاده از
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جدول .9توزیع فراوانی نظرات کتابداران در مورد نحوه اطالعرسانی
سیاستهاي حفظ حریم خصوصی کتابخانه هنگام استفاده از رایانه /اینترنت
به کاربران
فراوانی درصد فراوانی
17/7
22
سیاستهاي کتابخانه بر روي کارت
عضویت یا هنگام ثبت نام یا راهنمایی
کاربران (به صورت چاپی یا الکترونیکی) به
آنها اطالع داده میشود.
6/5
8
به صورت اعالمیه
19/4
24
در وب سایت کتابخانه
11/3
14
از طریق رایانه
14/5
18
نمیدانم
17/7
22
در این مورد سیاستی وجود ندارد.
12/9
16
سایر روشها
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نتایج ارائه شده در جدول  7نشان میدهد که  22/6درصد از
کتابداران بیان کردهاند که سیاستهاي کتابداران کتابخانههاي
عمومی استان ایالم در جهت محافظت از اطالعات شخصی آنها
هنگام انتشار یا قرار دادن این اطالعات در اختیار سازمانهاي
دیگر بر روي کارت عضویت یا هنگام ثبت نام یا راهنمایی کاربران
(به صورت چاپی یا الکترونیکی) به آنها اطالع داده میشود.
 22/6درصد از آنها نیز بر این باورند که کتابخانه در این زمینه
سیاستی ندارد 17/7 .درصد هم خبر ندارد که آیا چنین سیاستی
وجود دارد یا نه 6/5 .درصد هم معتقدند که این سیاستها از
طریق رایانه 11/3 ،درصد بهصورت اعالمیه و  9/7درصد هم در
وبسایت کتابخانه به اطالع کاربران کتابخانه میرسد.

رحیمی و همکاران
رایانه /اینترنت بر روي کارت عضویت یا هنگام ثبتنام یا
راهنمایی کاربران (بهصورت چاپی یا الکترونیکی) به آنها اطالع
داده میشود 17/7 .درصد از آنها نیز بر این باورند که کتابخانه
در این زمینه سیاستی ندارد 14/5 .درصد هم خبر ندارد که آیا
چنین سیاستی وجود دارد یا نه 11/3 .درصد هم معتقدند که این
سیاستها از طریق رایانه 6/5 ،درصد بهصورت اعالمیه و 19/4
درصد هم در وبسایت کتابخانه به اطالع کاربران کتابخانه می-
رسد.
جدول .10توزیع فراوانی نظرات کتابداران در مورد برگزاري جلسات،
سخنرانیها یا سمینارهاي اطالعرسانی عمومی
درصد فراوانی
فراوانی
19/4
24
بله
74/2
92
خیر
6/5
8
نمیدانم

___________________________________
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همانطور که در جدول  9مالحظه میشود 74/2 ،درصد از
کتابداران مورد بررسی بیان کردهاند که کتابخانه محل خدمت
آنها در پنج سال گذشته جلسات ،سخنرانیها یا سمینارهاي
اطالعرسانی عمومی یا سایر برنامههاي مربوط به حقظ حریم
خصوصی و نظارت برخط را برگزار نکرده است.
نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف تعیین نگرش کتابداران کتابخانههاي
عمومی استان ایالم در مورد حریم خصوصی برخط انجام شد .این
پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردي و به لحاظ نحوهي جمع-
آوري دادهها یک پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بود .بحث
حریم خصوصی طی چند سال گذشته با پیشرفتهاي فناوري
بیشتر مطرح شده و به تبع این پیشرفتها سوادهاي مرتبط با
آنها مورد توجه قرار گرفته است.
یافتههاي این پژوهش نشان داد که حفظ حریم خصوصی براي
کتابداران در سطح شخصی و محل کار از اهمیت باالیی برخوردار
است .کتابداران تمایل به کنترل کسانی که به اطالعات شخصی
آنها دسترسی دارند را نشان دادند .زیمرز ( )2014و تومن و مک-
کینن ( )2018نیز در پژوهشهاي جداگانهاي به نتایج مشابه دست
یافته بودند .اگر اطالعات شخصی براي هر کسی قابل رؤیت و
دسترسپذیر باشد ،این حس به فرد دست میدهد که ممکن است
مورد سوءاستفاده قرار گیرد .این حس باعث نگرانی و ایجاد
استرس در افراد میشود .هر چند در بعضی مواقع ممکن است
هیچ اتفاقی نیفتد اما تجربه نشان داده است که دسترسی به
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اطالعات شخصی انسانها باید محدود باشد تا جلو هر سوء-
استفادهي احتمالی گرفته شود .عالوه بر این ،کتابداران کتابخانه-
هاي عمومی ایالم احساس میکنند که دولت و شرکتها
اطالعات شخصی زیادي را جمع میکنند و از این بابت نگران
هستند .آنها مانند شرکتکنندگان در پژوهش زیمر (،)2014
اکثراً موافق هستند که دولت نباید اطالعات شخصی را با اشخاص
ثالث به اشتراک بگذارد ،مگر اینکه مجاز باشد و شرکتها باید از
اطالعات شخصی فقط براي هدف اصلی خود استفاده کنند .این
یافتهها با یافتههاي تومن و مککینن ( )2018همخوانی دارد .در
تبیین این همخوانی میتوان به بحث اخالق اطالعات اشاره کرد.
اطالعات ،تکنولوژي اطالعات و سیستمهاي اطالعاتی بخش
جداییناپذیر جامعهاند .بنابراین ،اخالق اطالعات مهم میشود.
اخالق اطالعات به تعارضهاي رفتاري اخالق در استفاده از
اطالعات ،تکنولوژيهاي اطالعاتی و سیستمهاي اطالعاتی
معطوف است .ثابت شده است که رفتار اخالقی براي بنگاهها
سودمند است .ثابت شده است که رفتار غیراخالقی باعث
ضررهاي معناداري میشود (والستروم ،2006 ،1ص  ،1نقل از
شقاقی و وصفی .)1394 ،امروزه اخالق با بسیاري از حوزههاي
فعالیت انسانی ارتباط پیدا میکند .یکی از این حوزهها ،اطالعات
و یا سیستمهاي اطالعاتی است؛ چرا که در دنیاي امروز دسترسی
به اطالعات از حقوق مسلم بشر محسوب میشود و فقط ابزارها
و سیستمهاي اطالعاتی و ارتباطی هستند که میتوانند این حق
را برآورده کنند .جریان اطالعات در یک کشور در حال توسعه،
صرفا به جریان آن از باالي هرم حکومت به پایین محدود نمی-
شود ،بلکه هرگونه اطالعاتی را که مردم براي ایفاي نقشهاي
خود نیاز دارند دربرمیگیرد (نوري و شاهشجاعی.)1389 ،
همچنین ،یافتههاي این پژوهش حاکی از آن است که اکثر
کتابداران کتابخانههاي ایالم ،نگرانی باالتري راجع به مسائل
حریم خصوصی در مقایسه با پنج سال پیش گزارش کردهاند و
بیشتر آنها با بیان اینکه اکنون خطرات را بهتر میفهمند و بخاطر
تجربه شخصیاي که در این زمینه دارند ،نسبت به گذشته نگران-
تر شدهاند .شاید ماهیت همهجانبه شبکههاي اجتماعی ،فضاي
مجازي و اینترنت و افزایش آگاهی از خطرات آنها ،به افزایش
نگرانیهاي مربوط به حریم خصوصی برخط در کتابداران
کتابخانههاي عمومی استان ایالم دامن زده است .نسبت به پنج
سال پیش ،استفاده از رسانههاي اجتماعی و اینترنت براي همه
سنین بهطور پیوسته افزایش یافته است و بهنظر میرسد نسل
جوانتر ،بیشتر از نسلهاي قدیمی از اینترنت و رسانههاي
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اجتماعی استفاده میکنند .همین استفاده بیشتر ،خود یکی از
دالیل افزایش نگرانی است .البته واقعیتهاي تلخی که در طول
این پنج سال از طریق همین شبکههاي اجتماعی و سایر رسانه-
هاي گروهی از سوءاستفاده از اطالعات شخصی افراد مختلف
منتشر شده باعث افزایش استرس و نگرانی در افراد شده است و
کسانی که این خبرها را دنبال میکنند و میشنوند ،همین حس
تلخ به آنها دست میدهد که ممکن است همین اتفاق هم براي
من بیفتد و این باعث افزایش استرس و نگرانی میشود .در گذشته
نیز ممکن است در زمینه سوءاستفاده از حریم خصوصی افراد به
روشهاي مختلف ،اتفاقاتی میافتاد اما به دلیل ضعف اطالع-
رسانی ونبود امکانات کسی مطلع نمیشد ،اما اکنون کوچکترین
اتفاقات در زمینه سؤاستفاده از حریم خصوصی به صورت لحظهاي
در سرتاسر دنیا از طریق فضاي مجازي و رسانههاي گروهی
مختلف منتشر میشود و باعث افزایش نگرانی و اضطراب در میان
افراد میشود .این یافته با یافتههاي زیمرز ( ،)2014تومن و مک-
کینن ( )2018و اسکرینجاریچ ،بوداک و راج ( )2019همخوانی
دارد .در پژوهش تومن و مککینن ( )2018تقریباً  70درصد از
کتابداران نسبت به پنج سال گذشته نگرانتر بودند .یافتههاي
پژوهش زیمرز ( )2014تغییر در نگرش کتابداران نسبت به حریم
خصوصی را نسبت به مطالعه سال  2008نشان میدهد و بیان
میکند که نگرانی در زمینه حریم خصوصی برخط در آنها
افزایش یافته است.
فناوري اطالعات و ارتباطات بر همه مراحل زندگی انسان تأثیر
گذاشته و توانایی او را گسترش داده است؛ عالوه بر این ،باورهاي
رفتاري ،استانداردها و عادتهاي اجتماعی را نیز تغییر داده و
ساختارهاي نوینی را ایجاد کرده و نگرش ما را نسبت به دنیا تغییر
داده است .این فناوري ،ساختار اطالعات را نیز دگرگون کرده و
سبب تغییر قوانین و ضوابط مربوط به آن شده است .این قوانین
و ضوابط ،جزئی از اخالق اطالعات محسوب میشود که در محیط
دیجیتال تأثیرگذار است .در نتیجه باید ضوابط و قوانین اخالق
اطالعات در محیط دیجیتال را پیش از بهکارگیري این ضوابط در
محیط دیجیتال شناخت تا در انجام آن دقت بیشتر و هزینه
کمتري صرف شود (نوري و شاهشجاعی.)1389 ،
همچنین یافتههاي پژوهش نشان داد که در بین پاسخدهندگان
اجماع وجود دارد که کتابخانههاي عمومی استان ایالم ،هرگز
نباید اطالعات شخصی ،سوابق استفاده از اینترنت را با اشخاص
ثالث به اشتراک بگذارد ،مگر اینکه توسط شخص یا قانون مجاز
باشد .همچنین ،کتابداران از اینکه که موتورهاي جستجو
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اطالعات شخصی و سوابق جستجوي آنها را در اختیار مراکز
دولتی و شرکتها بگذارد ،نگران هستند .اگرچه محافظت از
اطالعات شخصی بسیار مورد نگرانی است ،جالب است که
کتابداران نسبت به حفظ حریم خصوصی برخط خود و کاربران
کتابخانههاي خود آگاهی چندانی نداشتند .براي اینکه کتابخانهها
بتوانند از حریم شخصی کاربران خود محافظت کرده و به مراجعان
کمک کنند تا از طریق اینترنت اقدامات خود را آگاهانه انجام
دهند ،همانطور که توسط انجمنهاي کتابخانهها در سراسر
جهان توصیه میشود (تومن و مککینن ،)2018 ،باید سیاستها
و شیوههاي موجود در کتابخانههاي عمومی در مورد حفظ حریم
خصوصی برخط به کتابداران آموزش داده شود .زیرا ،عده قابل
توجهی از کتابداران در این پژوهش بر این باور بودند که
کتابخانهي آنها در زمینه حفظ حریم خصوصی برخط اصالً
سیاست و برنامهاي ندارد و عده دیگري اظهار داشتند اگر کتابخانه
سیاستی در زمینه حفظ حریم خصوصی برخط دارد به آنها اطالع
و آموزش نداده است .در چنین شرایطی حتی اگر کتابخانه اقدامی
در زمینه حفظ حریم خصوصی برخط کتابداران نیز انجام دهد،
دیده نخواهد شد .بنابراین هر اقدامی که انجام میشود باید به
کتابداران اطالعرسانی شود.
نتایج حاصل از بررسیهاي قبلی انجام شده توسط انجمن
کتابخانههاي آمریکا ( )2008و زیمر ( )2014نشان میدهد که با
گذشت زمان کاهش اندکی در باور وجود دارد که کتابخانهها تمام
تالش خود را براي محافظت از اطالعات کاربران انجام میدهند.
کتابداران تا زمانی که درک بهتري از سیاستهاي کتابخانه خود
در این زمینه نداشته باشند نمیتوانند از اطالعات کاربران کتابخانه
خود محافظت کنند .کتابداران با فرصتهاي بسیاري براي
افزایش دانش خود در زمینه حفظ حریم خصوصی برخط روبرو
هستند (تومن و مککینن .)2018 ،یکی از این فرصتها ،آموزش
از مدرسه و دانشگاه محل تحصیل کتابداران است که باید
کتابداران این آموزشها در طول تحصیل ببینند .همانطور که
ارد )2016(1اشاره میکند« ،آموزش و پرورش سنگ بناي حمایت
از کتابخانهها است» .یکی دیگر از فرصتها براي آموزش
سیاستهاي حفظ حریم خصوصی برخط به کتابداران توسط
کتابخانه محل خدمت آنها است .طبق گفتههاي هس،
الپورتهفیوري و اینگوال )2015( 2سیاستهاي حفظ حریم
خصوصی که "نقش کتابخانه را در محافظت از اطالعات" ذکر
میکند براي اطمینان از تحقق انتظارات مراجعین بسیار مهم
است .استفاده از توصیههاي آنها میتواند به افزایش شیوع و
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آگاهی از سیاستهاي حفظ حریم خصوصی در کتابخانههاي
عمومی در استان ایالم کمک کند .ارد ( )2016کتابداران را به
اقدام و عمل دعوت میکند و نشان میدهد که آنها «نقش
مهمی را بهعنوان مدافعان حفظ حریم خصوصی بازي میکنند»
و باید براي رفع مسائل حریم خصوصی اقدامات بیشتري انجام
دهند .به گفته اکثر پاسخدهندگان این پژوهش ،جلسات
اطالعاتی ،سخنرانیها و رویدادهاي مربوط به حریم خصوصی و
نظارت برخط ،در کتابخانههاي عمومی استان ایالم برگزار نمی-
شود .این در حالی است که کتابداران دائماً به فعالیتهاي برخط
و منابع الکترونیکی مشغول هستند .آنها باید فرصت را بیابند تا
در مورد موضوعات بدانند و آن دانش را با سایر کتابداران ،کارکنان
و مراجعین در کتابخانه به اشتراک بگذارند.
ترسیم تنگناهاي اخالقی ،با در نظر گرفتن اطالعات در کار
کتابداري و اطالعرسانی ،داراي ابعادي فراتر از مفهوم کتاب است
و شامل تولید ،فرایند گردش و اشاعه اطالعات نیز میشود و
مباحثی را درگیر میکند که امروزه در اخالق فناوري اطالعات
نیز بحث میشود .مرور ادبیات اخیر اخالق در کتابداري و اطالع
رسانی میتواند به وضوح آشکار سازد که مباحث اخالق فناوري
اطالعات شکلی جدایی ناپذیر از اخالق کتابداري یافتهاند و کامال
با آن مطرح میشوند .لذا بهنظر میرسد اخالق حرفهاي کتابداري
و اطالعرسانی ،اخالق حرفهاي مربوط به اطالعات است .این
فضاي اطالعات ،امروز بخشی از منازل افراد نیز هست و
کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی ،با شدت و حدت بیشتري درگیر
آن هستند زیرا مراکز غنی از اطالعات میباشند (شقاقی.)1399 ،
انجمن کتابخانههاي دانشگاهی و پژوهشی 1براي سواد اطالعاتی
در آموزش عالی ( )2016نشان میدهد که کتابداران باید به
کاربران کمک کنند تا در مورد اقدامات برخط خود تصمیمات
آگاهانه بگیرند .کتابداران کتابخانههاي عمومی استان ایالم نیاز
دارند که بیش از پیش آموزش ببینند و در این زمینه با کاربران
مشارکت کنند .ابزارهاي مفیدي وجود دارد که در متون ایاالت
متحده آمریکا بنا شده است که به کتابداران و کاربران کتابخانهها
کمک میکند تا درباره حریم شخصی برخط بیاموزند .اینها شامل
مجموعه ابزارهایی است که توسط پروژه آزادي کتابخانه 2و منابع
موجود در وبسایت انجمن کتابخانههاي آمریکا ( )2014ارائه
شده است .این نوع ابزارها هنوز در مقیاس ملی در ایران وجود
ندارند .براي کمک به کتابداران در زمینه حفظ حریم خصوصی
برخط در ایران اطالعات بیشتري الزم است .یافتههاي این
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پزوهش با یافتههاي زیمر ( )2014و تومن و مککینن ( )2018و
المبرت ،پارکر و بشیر ( )2015همخوانی دارد.
این مطالعه شمایی از نگرش کتابداران کتابخانههاي عمومی
استان ایالم و شیوهها و سیاستهاي این کتابخانهها را در زمینه
حفظ حریم خصوصی برخط ارائه میدهد .اکثر پاسخدهندگان،
نگران حریم شخصی برخط خود هستند و حریم خصوصی کاربران
را بسیار مهم میدانند .در حالی که کتابداران نگرانیهاي زیادي
در مورد حریم خصوصی خود دارند .بهنظر میرسد آنها از اقدامات
مربوط به حفظ حریم خصوصی در کتابخانههاي خود مطمئن
نیستند .از نتایج حاصل از این پژوهش مشخص است که
کتابخانههاي عمومی استان ایالم در آموزش کاربران درباره حفظ
حریم خصوصی برخط نقش دارند .اما دادهها نشان میدهد که
فعالیتهاي مربوط به آموزش حریم خصوصی در کتابخانههاي
عمومی در استان ایالم انجام نگرفته است .این یافتهها براي
متخصصان کتابخانهاي که مایل به پیادهسازي یا بهبود سیاست-
ها ،آموزش کارکنان و برنامههاي آموزش حفظ حریم خصوصی
در کتابخانههاي خود هستند مفید خواهد بود .کتابداران کتابخانه-
هاي عمومی در استان ایالم میتوانند در مورد چگونگی محافظت
از حریم شخصی برخط خود و کاربران در کتابخانهها راهنماییها
و اقدامات الزم را انجام دهند.
نتیجه کلی بر طبق یافتهها این است که در مورد حریم خصوصی
در کتابخانه نگرانیهاي بسیاري وجود دارد که این میزان از
نگرانی در طی پنج سال گذشته افزایش یافته است .در کتابخانه-
هاي عمومی سواد حریم خصوصی برخط به کاربران و کتابداران
آموزش داده نمیشود و برخی از کتابداران معتقدند که کتابخانه
در زمینه حفظ اطالعات خصوصی کاربران سیاستی ندارد.
کتابخانههاي عمومی استان ایالم باید اقدامات جديتر در راستاي
حفظ حریم خصوصی برخط کتابداران و کاربران انجام دهند و
سیاستهایی را در این زمینه تدوین کنند و نیز سیاستهاي موجود
بهخوبی براي کتابداران تشریح شود .در ضمن ،این کتابخانهها
الزم است نهایت تالش خود را جهت تقلیل نگرانی کتابداران در
این زمینه به انجام رسانند.
پیشنهادهای کاربردی
 .1با توجه به باال بودن میزان نگرانی کتابداران در زمینه حفظ
حریم خصوصی برخط ،بهتر است جلسات مشاورهاي براي
آنان توسط متخصصان در این زمینه برگزار گردد و آموزش-
هاي الزم به آنها داده شود تا کتابداران با خیال آسودهتر و
تعهد بیشتر به ارائه خدمات بپردازند.

وضعیت حفظ حریم خصوصی کاربران در فضاي مجازي :مطالعه موردي کتابداران کتابخانههاي عمومی استان ایالم
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 .2از آنجایی که تجربه استفاده از اینترنت و تسلط بر استفاده از
اینترنت با نگرانیهاي مربوط به حریم خصوصی برخط رابطه
غیرمستقیم (منفی) دارد (یائو ،رایس و والیس ،)2007 ،1لذا
آموزشهاي الزم در این زمینه نیز میتواند بر کاهش نگرانی
کتابداران تأثیرگذار باشد.
 .3با توجه به اینکه اثربخشی درک شده از مقررات دولتی مربوط
به حفظ حریم خصوصی ،نگرانیهاي راجع به به حریم
خصوصی برخط را کاهش میدهد (اسکرینجاریچ ،بوداک و
راج ،)2019 ،لذا مقررات و قوانین مربوطه در این زمینه باید
به نحو احسن اجرا شوند تا کتابداران تأثیر این قوانین را در
عمل حس بکنند.
 .4از آنجایی که عده قابل توجهی از کتابداران بر این باور بودند
که کتابخانهي آنها در زمینه حفظ حریم خصوصی برخط
اصالً سیاستی ندارد و عدهاي دیگر نیز از بود یا نبود چنین
سیاستی اصالً خبر نداشتند؛ لذا ،اگر سیاستی در این زمینه در
کتابخانههاي عمومی استان ایالم وجود دارد باید این
سیاستها و شیوههاي موجود به کتابداران بهطور کامل
آموزش داده شود.
پیشنهادهای پژوهشی
 .1با توجه به اینکه در این پژوهش نگرش کتابداران کتابخانه-
هاي عمومی استان ایالم نسبت به حریم خصوصی برخط
مورد بررسی قرار گرفته است .لذا ،به پژوهشگران آتی
پیشنهاد میگردد تا به مطالعه محتواي سیاستهاي حفظ
حریم خصوصی در کتابخانههاي عمومی استان ایالم و یا
سایر استانها بپردازند.

 .2با توجه به اینکه این مطالعه تنها کتابداران کتابخانههاي
عمومی استان ایالم را مورد بررسی قرار داده است ،نه
کتابدارانی که در سایر کتابخانهها مانند کتابخانههاي
دانشگاهی یا کتابخانههاي ویژه مشغول به کار هستند و از
آنجا که سواد و چالشهاي مربوط به حریم خصوصی مربوط
به کلیه کتابخانهها است ،باید رفتارها و نگرش کلیه کتابداران
مورد بررسی قرار گیرد .لذا ،به پژوهشگران آتی پیشنهاد می-
گردد پژوهشهاي مشابهی را در بین کتابداران کتابخانههاي
عمومی و دانشگاهی و غیره را در استان ایالم و در سایر
استانها براي تحلیل وضعیت و تصمیمگیري دقیقتر ،انجام
دهند.
به پژوهشگران آتی پیشنهاد میگردد که پژوهشهایی به صورت
نیمه آزمایشی انجام پذیرد و دورههایی براي آموزش سواد حریم
خصوصی برخط در کتابخانه به کاربران آموزش داده شده تا میزان
نگرانی و سطح سواد آنها پس از آموزش مورد ارزیابی قرار بگیرد.
تقدیر و تشکر
بدین وسیله از کلیه افرادي که در انجام پژوهش حاضر همکاري
نمودند ،تشکر و قدردانی به عمل میآید.
تعارض منافع
نویسندگان ،اعالم میدارند در رابطه با انتشار مقاله ارائهشده،
هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد.
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