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  اجتماعی های شبکه در سازمانی اطالعات امنیت حفظ های روش بررسی
 

  2 صادقی آيسا ،1 بهادر عیسی

َتر هٌْذسی ارضذ کارضٌاسی 1 َتر، داًطگاُ ٍ ترق اهي، داًطکذُ رایاًص گرایص کاهپی  هسؤل ًَیسٌذُ. تْراى، تْراى، ایراى اضتر هالک صٌعتی کاهپی

ري هٌْذسی ارضذ کارضٌاسی 2 َتري، داًطکذُ ّاي ضثکِ گرایص اعاتاطال فٌٍا  گرهسار، گرهسار، ایراى داًطگاُ هٌْذسی فٌی کاهپی

 

 چکیده

ّاي اجتوااعی ٍ دیگر  در ضرایط رقاتتی جْاى اهرٍز ٍ اّویت یافتي هثاحثی ّوچَى فضاي هجازي، تجارت الکترًٍیک، ضثکِ

خصَظ کِ در  تِاًذ.  ر در فضاّاي هجازي توایل یافتِازپیص تِ حضَ ّا تیص ٍکار، سازهاى ّا ٍ اهکاًات دًیاي کسة فٌاٍري

ّاي گًَاگَى هردم جْاى داضتِ ٍ  اي در هیاى تواهی طیف العادُ ّاي اجتوااعی رضذ ٍ ًفَر فَق ّاي اخیر کِ ضثکِ سال

ٍ فضاّاي  دٌّذ، ًکتِ دیگري کِ ّویطِ ّوراُ تا تجارب ّا توایل فراٍاًی تِ استفادُ از ایي فضا از خَد ًطاى هی سازهاى

اي کِ در فضاي  ّا است. هخاطرات تالقَُ هجازي هطرح است، حفظ ٍ ارتقا سطح اهٌیت اطالاعات سازهاًی از خطرات ٍ آسیة

ّاي رقاتتی، ااعتثار ٍ هَقعیت سازهاى تأثیرات تسیار  تَاًذ تر هسیت ًوایذ هی ّاي اجتوااعی اهٌیت اطالاعات را تْذیذ هی ضثکِ

ًوایٌذ تا اًجام راّکارّاي هختلف اهٌیت  ّا تالش هی حاضر تسیاري از هتخصصیي ٍ سازهاى هخرتی داضتِ تاضذ. در حال

ّاي اجتوااعی افسایص دادُ ٍ هیساى هخاطرات را کاّص دٌّذ. در پژٍّص حاضر تِ تررسی  اطالاعات را در فضاي هجازي ٍ ضثکِ

ست. تراي ایي هٌظَر پس از تیاى هفاّین ًظري ّاي اجتوااعی پرداخت ضذُ ا ّاي حفظ اهٌیت اطالاعات سازهاى در ضثکِ رٍش

 ضذُ است.  ّاي هحققیي هختلف در ایي زهیٌِ تیاى ٍ تعاریف دیذگاُ

 

 ّاي اجتوااعی اهٌیت اطالاعات، اطالاعات سازهاًی، ضثکِ: های كلیدی واژه

 



 تَلیذ هذیریت ٍ صٌایع هٌْذسی هطالعات

 31-52، صفحات 1331 تْار، 1، ضوارُ 5دٍرُ 

 

 


