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 בחינת חרדת פרטיות של  
 משתמשי טכנולוגיה

 ר אייל בריל"ד: מנחה אקדמי הדר דידי ודיאנה ארונוב: מציגות

 מתודולוגיה
הבודק את ניסוח שאלון 

רמת שנאת הסיכון  

ורמת חרדת הפרטיות 

 בטכנולוגיות השונות

הפצת השאלון  

נשאלים  134בקרב 

השכלה  בחתך 

 שונים  וגילאים 

ניתוח הנתונים  

והסקת מסקנות  

וממצאים בהתאם 

 להשערת המחקר

 פרטיותשנאת סיכון לחרדת בדיקת הקשר בין  מטרות המחקר

אפיון הקשר בשימושים טכנולוגיים בתחומים שונים 

 רקע
. משתמשיםכיום גובר השימוש בטכנולוגיות סלולאריות וביומטריות בקרב 

כולנו לוקחים . השימוש הרב לעיתים יכול לגרום לחשיפה ואובדן הפרטיות

השאלה היא איזה סיכון  , סיכון כאשר אנו משתמשים בטכנולוגיות שונות

 ?לקחת ביחס לתמורה שנקבלאנו מוכנים 

 ממצאים

 ביומטרי סלולרי כלכלי

התחומים המובילים בחרדת פרטיות 
 אצל שונאי סיכון לפי מגדר

 גברים

 נשים

 ביומטרי סלולרי כלכלי

התחומים המובילים בחרדת  
פרטיות אצל שונאי סיכון לפי  

 חתך גילאים

21-29 

30-39 

40-64 

 ביומטרי סלולרי כלכלי

התחומים המובילים בחרדת  
פרטיות אצל כל שונאי הסיכון  

 במדגם

היחיד שעוד אין בו העדפת הוא התחום  הביומטריהתחום 

טכנולוגיה חדשה שעדיין לא חדרה  –סיכון מובהקת אחת 

 לכלל האוכלוסייה
 

טכנולוגיית סריקת כף יד ביומטרית למעבר מהיר בשדה 

מכלל המדגם כלל לא משתמשים   43%התעופה מראה כי 

 ,שמשתמשים בה תמיד 37%לעומת , בטכנולוגיה זו

 האחוזים הנותרים משתמשים בה לפעמים 20% 

הוא התחום שבו מרבית מאוכלוסיית המדגם   התחום הכלכלי

  –דואגת יותר לפרטיותה בשימוש בטכנולוגיות השונות 
 התמורה ביחס לסיכון נמוכה יחסית

 

מכלל המדגם כלל לא משתמשים באפליקציות בנקאיות   64%

 להעברת כספים

הוא התחום שבו מרבית מאוכלוסיית המדגם   התחום הסלולרי

  –פחות דואגת לפרטיותה בשימוש בטכנולוגיות השונות 
 התמורה ביחס לסיכון גבוהה יחסית

 

מכלל המדגם   WhatsApp ,74%באפליקציית המסרונים 

 מאפשרים לחבריהם לראות מתי הם התחברו לאחרונה

שונאי סיכון חרדים לפרטיותם קצת יותר  

אך לא ניתן לקבוע כי חרדת  , מאוהבי סיכון

פרטיות מתקיימת בצורה מובהקת אצל 

 שונאי הסיכון בשלושת הטכנולוגיות שנבדקו

מאוכלוסיית   51%

המדגם שונאי  

אוהבים   35%, סיכון

,  סיכון באופן חלקי

 אוהבי סיכון 14%

התחום המוביל בחרדת 

פרטיות הוא התחום  

אחריו הביומטרי  , הכלכלי

 ובסוף התחום הסלולרי

  בתחום הביומטרי גברים

יותר חרדים לפרטיותם  

 מאשר נשים

  בתחומים הסלולרי

והכלכלי נשים יותר  

חרדות לפרטיותן מאשר 

 גברים

 בתחומים הסלולרי והכלכלי

יותר   40-64קבוצת גילאים 

חרדים לפרטיותם מאשר שאר 

 הגילאים

  בתחום הביומטרי קבוצת גילאים

יותר חרדים לפרטיותם   30-39

 מאשר שאר הגילאים


