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 בחינת גורמים המעודדים חשיפה עצמית ברשתות חברתיות       531

 חגית אוריאל     ויולי וולפסון       

הרשתות החברתיות המקוונות הינן תופעה חדשה יחסית אך ניתן לראות כי הן צוברות . מוטיבציה לפרויקט 5
תאוצה ומתפשטות במהירות באינטרנט. מאז הופעתן משכו הרשתות החברתיות מיליוני משתמשים. רבים 

ממשתמשים אלה הפכו את הרשתות החברתיות לחלק בלתי נפרד משגרת חייהם. יחד עם זאת,החשיפה 
החברתית והעמודים האישיים של המשתמש הניתנים לזיהוי, מאפשרים הזדמנויות חסרות העצמית ברשת 

תקדים לשימוש לרעה על ידי עוקבים, בריונים או על ידי החברים עצמם. למרות האיומים הקיימים, 
משתמשים ממשיכים לחשוף כמות גדולה של מידע אישי ברשתות החברתיות. מטרות המחקר הינן בחינת 

מעודדים חשיפה עצמית ברשתות חברתיות והערכת מידת ההשפעה של כל גורם. באמצעות ממצאי גורמים ה
המחקר נוכל להציע לספקי הרשתות אמצעים אשר יוכלו לחזק את מעמדם בשוק הרשתות החברתיות תוך 

 שימת דגש על אבטחת המידע האישי החשוף של המשתמש.
ה בהיקפי השימוש בהן וגידול בחשיפה עצמית של צמיחת הרשתות החברתיות, העליי. סקירת ספרות 2

חבריהן, העלה מספר חששות בנוגע לפרטיות המשתמשים. המידע הפרטי הוא חיוני לרשתות חברתיות כיוון 
שהוא זה שמושך אליהן משתמשים אחרים ומפרסמים. אך התגלה, כי ההגנה על המידע הפרטי של חברי 

ביל לפגיעה משמעותית בפרטיות המשתמשים, מבוכה, גניבת הרשתות החברתיות לקויה, דבר שיכול להו
( בחנו גורמים המניעים חשיפה עצמית ברשתות חברתיות. הם מצאו 2202) .Krasnova et alזהויות ואף מעקב. 

כי נוחות בשימור קשרים קיימים והנאה הינם גורמים משמעותיים בחשיפה עצמית, מצד שני, לא נמצא קשר 
ין חשיפה עצמית ברשתות חברתיות. בצד הסיכונים, סיכון אישי נתפס מהווה גורם שלילי בין הצגה עצמית לב

למרות זאת, לסיכון אישי נתפס יש השפעה קטנה יותר מאשר לתועלות של  משמעותי על כמות המידע הנחשף,
 .שאמון בחברי הרשת האחרים משפיע על הסיכון  האישי. בנוסף, לא נמצא רשתות חברתיות למשתמש

Ledbetter et al. (2202 בדקו השפעה של שני גורמים, חשיפה עצמית ברשתות חברתיות וקשרים חברתיים )
( ולא מקוונת עם חברים מסוימים ועל מידת קרבה Facebook -מקוונים, על תדירות התקשרות מקוונת )ב

 -מצאו שחשיפה עצמית וקשרים חברתיים מנבאים ישירות התקשרות מקוונת )בם. הם ביחסים אית
Facebookעם חברים מסוימים ובעקיפין מידת קרבה ביחסים איתם ). 

על מנת לחקור את הנושא, הכנו מודל מחקרי ועליו הגדרנו את השערות המחקר. בנינו שאלון  . מתודולוגיה3
. Facebookמשתמשי הרשת החברתית  022 -פצנו אותו בקרב כהעוסק בהרגלי גלישה ברשתות חברתיות וה

לאחר איסוף התוצאות, ביצענו ניתוח גורמים ולאחריו ביצענו ניתוחים סטטיסטיים על התוצאות שמטרתן 
ניתוחי רגרסיה, ניתוח ראשון לבדיקת  2היה להסביר את תופעת החשיפה העצמית ברשתות החברתיות ביצענו 

 ן הפרטי הנתפס וניתוח שני לבדיקת השפעת משתנים על החשיפה העצמית.השפע משתנים על הסיכו
בניתוח הרגרסיה הראשון מצאנו כי המשתנים המובהקים הינם שליטה נתפסת במידע אישי עם . ממצאים 4

, שני המשתנים מסבירים 2.040של  P-valueושימוש ברשת חברתית אחת עם ערך  2.200של  P-valueערך 
R²=9.24% כי המשתנים המשתנה התלוי סיכון פרטי נתפס. בניתוח הרגרסיה השני, מצאנו  משונות

, הנאה עם 2.222של  P-valueערך , הצגה עצמית עם 2.242של  P-valueערך המובהקים הינם בניית קשרים עם 
. ארבעת המשתנים מסבירים 2.202של  P-valueעם ערך  וסיכון פרטי נתפס 2.020של  P-valueערך 

R²=34.99%  .משונות המשתנה התלוי חשיפה עצמית 
בהשראת התגברות בעיות הפרטיות, המחקר שלנו בוחן מספר גורמים המעודדים חשיפה עצמית  . סיכום0

ברשתות חברתיות. במהלך המחקר מצאנו כי אנשים המחפשים קשרים חדשים נוטים יותר לחשיפה עצמית, 
ככל שאנשים מאמינים כי לרשת יכולת להציג את עצמם במיטבם הם נוטים לחשיפה עצמית, ככל שאנשים 

נהנים יותר מהגלישה ברשתות חברתיות הם נוטים לחשיפה עצמית וככל שאנשים מאמינים יותר כי לחשיפה 
עצמית ברשתות החברתיות ישנן השלכות שליליות, אז הוא נוטה פחות לחשיפה עצמית ברשת. מצאנו כי 

ן ושליטה למרות שסיכון הפרטיות מפחית את מידת החשיפה העצמית, הוא לעיתים ממותן על ידי אמו
בהגדרות פרטיות. הממצאים שלנו מראים כי משתמשי הרשתות החברתיות הינם בתהליך של חישוב הסיכון 

הכרוך בחשיפה עצמית ברשתות חברתיות. בהיבט הפרקטי, התוצאות שלנו מספקות מבט פנימי חשוב לספקי 
ת להבטיח פעילות מרבית הרשתות החברתיות על ידי הגדרת תחומים בהם כדאי להם להשקיע משאבים על מנ

 של המשתמשים ברשתות החברתיות.  
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בחינת גורמים המעודדים חשיפה עצמית 
ברשתות חברתיות

חשיפה עצמית -התופעה

:self-disclosure) חשיפה עצמית  

‘any message about the self that a person communicates to 

another’ (Wheeless and Grotz, 1976).

ברשת החברתית והעמודים האישיים של החשיפה העצמית

מאפשרים הזדמנויות חסרות תקדים  , המשתמש הניתנים לזיהוי

בריונים או על ידי החברים עצמם , לשימוש לרעה על ידי עוקבים

 Hogben,2007.(

אנשים ממשיכים לחשוף כמות  ,למרות האיומים הקיימים

.גדולה של מידע אישי ברשתות החברתיות

שאלת המחקר

מהם הגורמים 
המעודדים חשיפה   

עצמית ברשתות  
 חברתיות

מודל המחקר -מתודולוגיה 

(Krasnova et al., 2010)

השאלון -מתודולוגיה 

.שאלות לגבי הרגלי הגלישה ברשתות חברתיות 36 

).במידה רבה מאוד  7 -ל) במידה מועטה מאוד  1בין הסולם 

:שאלות למדידת חשיפה עצמית 4, לדוגמא
.יש לי פרופיל מפורט ברשת חברתית

.ת זמן לעדכן את הפרופיל שלי באופן קבוע/אני מוצא
ת את החברים שלי לגבי מה שקורה בחיי דרך רשת /אני מעדכן

.חברתית באופן קבוע
 ת לחלוק את זה ברשת חברתית/כשיש לי משהו לומר אני אוהב

המדגם -איסוף נתונים 
.אנשים ענו על השאלון 71

:אפיון המדגם

.מהנשאלים הם נשים  60.5–חלוקה מגדרית 

.30 -ל 20מהנשאלים הם בגיל בין   80–התפלגות הגילאים 

.מהנשאלים הם בעלי תואר ראשון  62–רמת השכלה 

.מהנשאלים הם רווקים  62–מצב משפחתי 

מהנשאלים גולשים ברשת חברתית    58 -מספר רשתות חברתיות
.אחת

מהנשאלים מתחברים    75–היקף שימוש ברשתות החברתיות 

.יותר מפעם אחת ביום לרשתות החברתיות

Factor Analysis–ניתוח 

סטטיסטיקה תיאורית -ניתוח 

אלפא קרונבךסטיית תקןממוצעסיווג משתנהמשתנה

     

RB3.8481.6700.791בניית קשרים

     

SPR3.8911.5880.737הצגה עצמית

     

EN5.3151.1670.746הנאה

     

RISK4.4081.3370.726סיכון פרטי נתפס

     

TP3.9241.0950.837אמון בספק הרשת החברתית

     

TM3.6531.0190.782אמון בחברי הרשת האחרים

     

PC4.0901.3260.675שליטה נתפסת במידע אישי

     

SD3.5151.5000.857חשיפה עצמית

מודל רגרסיה -ניתוח 
.חשיפה עצמית ברשתות חברתיות -משתנה מוסבר 

, )RISK סיכון פרטי נתפס  (RB),בניית קשרים  -משתנים מסבירים 
).EN והנאה ) SPR הצגה עצמית 

הורד במהלך הרצת הרגרסיה משום שלא יצא  ) EN משתנה ההנאה 
לא נמצא קשר בין הנאה לבין חשיפה עצמית ברשתות  , כלומר. מובהק

.חברתיות

 Coefficients
Standard 

Error t Stat P-value

Intercept 1.880 0.655 2.866 0.005

RB 0.206 0.091 2.263 0.026

SPR 0.453 0.094 4.774 00.00

RISK 0.209 0.110 1.887 0.063

משתנה תלוי  --משתנה בלתי תלויהשערה
ערך  

המקדם
P-

value
לא  /נתמכת

נתמכת
H2נתמכת0.2060.026חשיפה עצמית  --בניית קשרים
H3נתמכת0.4530.000חשיפה עצמית  --הצגה עצמית
H4לא נתמכת0.2170.105חשיפה עצמית  --הנאה
H5נתמכת0.2090.063-חשיפה עצמית --סיכון פרטי נתפס

H6
סיכון   --אמון בספק הרשת החברתית

לא נתמכת0.0560.737-פרטי נתפס

H7
סיכון פרטי   --אמון בחברי הרשת האחרים

לא נתמכת0.0000.999נתפס

H8
סיכון    --שליטה נתפסת במידע אישי

נתמכת0.2990.011-פרטי נתפס

H9
אמון    --שליטה נתפסת במידע אישי

נתמכת0.2180.026בספק הרשת החברתית

H10
אמון בחברי  --שליטה נתפסת במידע אישי

נתמכת0.2980.000הרשת האחרים

הערכות השערות המחקר

דיון בתוצאות
.במחקר נבחנו הרגלי חשיפה עצמית של הפרט ברשתות חברתיות

.לא נמצא קשר בין הנאה לבין מידת החשיפה העצמית ברשתות חברתיות

נמצא קשר בין הצגה עצמית ובניית קשרים לבין מידת החשיפה  , לעומת זאת

.העצמית ברשתות חברתיות

.לשליטה נתפסת במידע אישי השפעה שלילית על כמות המידע הנחשף

תוצאה זו  . ההשפעה של סיכון פרטי נתפס נמוכה יותר מהשפעת התועלות, עם זאת

חושפת כי הגמול שהפרט מרוויח משימוש אינטנסיבי ברשתות חברתיות מאפיל על  

.  צד הסיכונים ומשפיע על מידת החשיפה העצמית

רקע -רשתות חברתיות
הרשתות החברתיות המקוונות הינן תופעה חדשה  

יחסית אך ניתן לראות כי הן צוברות תאוצה ומתפשטות  

מדובר בסביבה מקוונת בה  . במהירות באינטרנט

המשתמשים יכולים להציג את עצמם בעמודים  

להתחבר לעמודים אישיים של משתמשים  , אישיים

).  Gross and Acquisti, 2005 אחרים ולתקשר עמם 

משכו הרשתות החברתיות מיליוני  , מאז הופעתן  

הפכו את הרשתות  ,רבים ממשתמשים אלה. משתמשים

החברתיות לחלק בלתי נפרד משגרת חייהם

ערך מוסף

באמצעות ממצאי המחקר נוכל 
להציע לספקי הרשתות אמצעים  

אשר יוכלו לחזק את מעמדם  
בשוק הרשתות החברתיות תוך  
שימת דגש על אבטחת המידע  
.האישי החשוף של המשתמש

1

1

5

26

3711

10

9

4812

מסקנות
.הממצאים שלנו מראים כי משתמשי הרשתות החברתיות בתהליך של חישוב הסיכון הכרוך בחשיפה עצמית ברשתות חברתיות

התוצאות שלנו מספקות מבט פנימי חשוב לספקי הרשתות החברתיות על ידי הגדרת תחומים בהם כדאי להם להשקיע משאבים על מנת  , בהיבט הפרקטי

. להבטיח פעילות מרבית של המשתמשים ברשתות החברתיות

מילשטיין אירנהר "ד: יולי וולפסון וחגית אוריאל                  מנחה אקדמי: מציגות       
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