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 הדר דידי ודיאנה ארונוב 

 
 . מוטיבציה לפרויקט  1

מודעים  וכיום אנו מוקפים בהמון אפליקציות ושירותים טכנולוגיים שחודרים לפרטיות שלנו ולא תמיד אנ
חלקם אוהבי סיכון, בעוד כל אדם מתייחס באופן מסוים לסיכונים: חלק מהאנשים הם שונאי סיכון, לכך. 

לבדוק כיצד החדירה לפרטיות משפיעה על  מטרת המחקר היא .האחרים אדישים ביחס ללקיחת סיכון
 שונאי הסיכון. שהם מוגדרים אוכלוסיית האנשים 

 טענת המחקר בפרויקט זה היא שחרדת פרטיות מתנהגת בדומה לשנאת סיכון.
 
  . סקירת ספרות2

פרטיות המידע  וסיכון של הגישה למידע אישי אפשרות אשר מגדילה את ולוגיהקיימת התקדמות בטכנכיום 
 . משתמשים הפרטייםשל ה

 : ומסרים מתוך סקירת הספרות הועלו מספר טענות
רוב משתמשי האינטרנט לא יודעים איך להגן על המידע האישי שלהם כי  מראה Turowהמחקר של  .1

 .באינטרנט
 ."פרטיות כבר איננה נורמה חברתית", רברגמארק צוק – על פי מנכ"ל פייסבוק .2

 תהיה הצלחתוו ומתבגר מתפתח האינטרנט" כי מציין )Cheskin eCommerce Trust (1999המחקר  .3
 שהמידע בטוחים להיות חייבים צרכנים. "מבקרים של אמונם על ושמירה בהשגה רבה במידה תלויה
 .שלישי לצד יימכר ולא הסכמתם ללא בשימוש יהיה לא שלהם האישי

 
   . מתודולוגיה3

שאלות עבור הנתונים  כללשמקוון שאלון שיטת העבודה לצורך השגת מטרות הפרויקט נעשתה באמצעות 
ביומטרי ושאלות העוזרות דרך האפליקציות הסלולריות, שימוש ב מעוניינים לחשוףאותם המשתמשים 

 . של הנשאל סיכוןאת מדד שנאת הלהגדיר 
שבדק כי אכן כל השאלות ברורות וניתן להפיק תוצאות מהשאלון המקוון. לאחר תחילה הופץ שאלון מגשש 

המדגם הסופי עומד על נשאלים.  100. קהל היעד היה לקהל הרחב, הופץ השאלון של גרסה זו בדיקה תקינה
 שאלונים. 134

של כל קבוצת  , שכיח וחציוןסטיית תקן ,נתונים ע"י בדיקת ממוצעהניתוח  , בוצעלאחר קבלת כל השאלונים
   .סיכון

 
   . ממצאים4

ה בין ינשאלים בצורה מקוונת לחתך אוכלוסי 134השאלון שהופץ בקרב  תוצאותמתוך  נלקחוהממצאים 
  .21-64לאים יהג

 לפי רמות סיכון בצורה הבאה:סווגה האוכלוסייה 
 .: שונאי סיכון )לא לוקחים אף סיכון(1קבוצה 
 .סיכון בסיטואציה אחת מתוך שלוש( םי: שונאי סיכון חלקי )לוקח2קבוצה 
 .ך שלוש(שלוש סיטואציות מתושתיים או סיכון של  ם: אוהבי סיכון )לוקחי3קבוצה 

 רפואי.-קטגוריות: כלכלי, סלולרי וביומטרי 3-השאלות סווגו ל
, מול כל אחת מהקטגוריות, בוצעה בדיקה מול כל שאלה בשאלון עבור כל קבוצה מהקבוצות הנזכרות לעיל,

ניינים את הנשאל תוך כדי הסבר על אילו טכנולוגיות ושירותים ביומטריים מעמגדר וגיל. כמו כן, נבדקו 
 ביומטרי. השירות ב אשר הוא מחליט להשתמש באפליקציות הסלולריות אוהסיכון שהנשאל לוקח כ

ר, לפי גילאים, לפי פרטיות מתנהגת ביחס לשנאת הסיכון בחתך לפי מגדלבדוק כיצד חרדת הניתוח הנ"ל שימש 
 התחומים השונים ולפי כל שאלה.

 
  . סיכום5

התובנה העיקרית ממצאי הפרויקט היא שהסביבה הטרוגנית וממנה לא ניתן לראות כי חרדת פרטיות מופיעה 
. מצד שני, ניתן לראות כי אנשים שונאי בכל אחד מהתחומים שבדקנו אצל אנשים שהם שונאי סיכון לחלוטין

לעומת קבוצת אוהבי סיכון שמעוניינים יותר  טים להשתמש באפליקציות ושירותים ביומטרייםסיכון לא נו
עותית ולכן . אחת ההשערות לכך היא שטכנולוגיה זו עדיין חדשה ולא חדרה לשוק בצורה משמבשירותים אלו

תם כמעט במידה בבדיקה של חתך המגדר, ניתן לראות כי גברים ונשים חרדים לפרטיו אחוזי העניין בה קטנים.
 שווה כאשר לגברים יש יתרון מספרי קל.

 


