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 چکیده
 یها اطالعاتی است. در زمینه فنّاورانه امنیت اطالعات پژوهش یها ستمیامنیت اطالعات جنبه بسیار مهم س

بسیاری انجام شده است، اما با گسترش نیازهای امنیتی، توجه به نقش مدیریت در امنیت اطالعات نیز اهمیت 

ها یکی از مباحث مدیریتی این حوزه   در امنیت اطالعات سازمان یگذار هیپیدا کرده است. سرما یتوجه قابل

و یافتن  گذاری در امنیت اطالعات در این پژوهش برای بررسی موضوع ارزیابی سرمایه رو نیازا است.

شده در این حوزه انجام شده است. از  های مناسب برای آن، مروری سیستماتیک بر رویکردهای استفاده روش

است.  5271تا 5220 یها اهداف دیگر این پژوهش مطالعه روند تحول در رویکردهای مورداستفاده در سال

گذاری در امنیت اطالعات با  گرفته در زمینه سرمایه منظور انجام این مرور سیستماتیک کلیه مطالعات انجام به

ساینس  وب آو ساینس، اشپرینگر ،آی ای ای اکسپلوره ، یها مرتبط، از پایگاه داده یها دواژهیاستفاده از کل

قرار گرفته است. نتایج  یمقاله مرتبط به این موضوع موردبررس 740تعداد تیدایرکت استخراج شده، درنها

پشتیبان تصمیم، حداکثر  یها ستمی، رویکرد مبتنی بر ریسک، سها یپژوهش هشت رویکرد عمده )تئوری باز

گذاری، تکنیـک ارزش خالص فعلی، نظریة مطلوبیت مورد انتظار، نظریه  سازی مطلوبیت، نرخ بازده سرمایه

اخیر اقبال  یها واقعی(را در این رابطه شناسایی کرده است. با توجه به نتایج این پژوهش در سال یها نهیگز

 بوده است. ها یاستفاده از تئوری باز یسو بیشتری به

 یها یگذار هیامنیت اطالعات، بازگشت سرما یگذاری امنیت اطالعات،اقتصادسنج سرمایه :کلیدی واژگان

 سیستماتیک.امنیت اطالعات، مرور 
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 مقدمه   

قدیم اهمیت دسترسی به اطالعات و نیز امنیت و حفاظت از اطالعات برای  یها از زمان

حکمرانان مطرح بوده است و دستیابی به اطالعات نظامی و کشوری گاه موجب نابودی قومی 

دارایی ها نیز گسترش روزافزون استفاده از اطالعات، آن را به یک  است. در سازمانشده می

. با توسعه فناوری (5270، 7)دور و الویسیسازمانی تبدیل کرده است یبها واقعی و گران

عنوان یک ابزار تجاری و سرمایه سودآور، بحث امنیت  اطالعات و استفاده از اطالعات به

ها و  زمان با بزرگ شدن شرکت گیرد. در عصر حاضر و هماطالعات بعد جدیدی به خود می

کامپیوتری، موضوع مدیریت امنیت  یها ستمیها به س افزایش وابستگی آنها و  سازمان

دارایی خود را جهت  نیتر ها،  باارزشپیدا کرده است. سازمان یتوجه اطالعات اهمیت قابل

اند. وابستگی به این سازی در اختیار تجهیزات فناوری اطالعات قرار دادهپردازش و ذخیره

ها نتوانند به کار خود در ارائه خدمات خللی پیش آید، سازمانفناوری باعث شده است تا اگر 

  ادامه دهند.

اطالعاتی و اینترنت تهدیدات مرتبط با امنیت اطالعات نیز  یها ستمیهمگام با رشد س

امنیت، از طریق  نیتأم یها ی. حتی اگر با پیشرفت فنّاورگردند یم تر افتهی مرورزمان تکامل به

شوند، به  تر یو قو تر دهیچیو ابزارهای ریاضی، پ ها تمیها، الگور لپیشرفت معماری، پروتک

امنیتی باز هم  یها یریپذ بیموازی حمله بدافزارها، حذف کامل آس یآور دلیل پیشرفت فن

امنیتی، امنیت اطالعات را به  یها یبردار هنگفت ناشی از کاله یها انیز نیست. ریپذ امکان

 .(5270، 5سپانوس و آنجلیسا)وکار تبدیل کرده  موضوعی حیاتی و جذاب در دنیای کسب

 سازمان یها طور مستقیم بر بسیاری از جنبه عالوه بر این، وضعیت امنیت اطالعات سازمان، به

اند،  زی با آن مواجهامرو یها مسائلی که سازمان نیتر یکی از مهم نی. بنابراگذارد یم ریتأث

.  (5270، 9)فیلدرا و همکارانچگونگی حفاظت خود در مقابل حمالت احتمالی سایبری است

، اهمیت کند یکه کنترلشان به سازمان تحمیل م یا نهیولی برخی از خطرات امنیتی نسبت به هز

 

1. Dor & Elovici 

2. Spanos & Angelis 

3. Fieldera et al. 
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گذاری در  رمایهها را نادیده بگیرد. به عبارتی، س پایینی دارند و برای سازمان بهتر است که آن

گذاری امنیت فناوری  هزینه دارد. سرمایه -ارزیابی منفعت  ینوع حوزه امنیت اطالعات نیاز به

اطالعاتی  یها ستمیاست که یک شرکت برای تقویت دفاع از س ییها یگذار هیاطالعات سرما

سپانوس و خود و محافظت از اطالعات محرمانه خود در برابر حمالت احتمالی دارد ا

 (.5270آنجلیس، 

فناوری اطالعات،  ها بدون توجه به تهدیدات پژوهشگران بر این باورند که اکثر سازمان

اجرای راهبردهای  و اغلب با کنند یبسیاری برای توسعه این فناوری صرف م یها نهیهز

، دیوار آتش و...( سعی دارند تا سازمان و اطالعات خود را روسیو یمقطعی )مانند نصب آنت

ها خسارت شدیدی را از این بابت متحمل  شده است سازمان کنند. بسیار مشاهده حفظ

 .(5270، 7)پیکام و سلیمی فرددهند یاند، اما متأسفانه همین روش را هم چنان ادامه م شده

اطالعاتی در تحقیقات بسیاری موردتوجه قرار گرفته است، ولی  یها ییموضوع امنیت دارا

که باید  چنان امنیت اطالعات هنوز آن یها یگذار هیه سرمامالحظات اقتصادی مربوط ب

موردتوجه قرار نگرفته است و بررسی اقتصادی امنیت اطالعات موضوع تحقیقاتی جدیدتری 

ها  قرار داده، آن یاست که تهدیدات و خطرات اطالعاتی حال و آینده سازمان را موردبررس

که ازلحاظ اقتصادی  دهد یرا پیشنهاد م کرده و اقدامات متقابل مناسبی یبند تیرا اولو

حوزه اقتصاد امنیت اطالعات باهدف بهبود  نی. بنابرا(5270)دور و الویسی، اند صرفه به مقرون

و حمالتی که امنیت اطالعات سازمان را تهدید  ها سکیپیامدهای مالی در مواجهه و مقابله با ر

به موضوعات روز امنیت اطالعات  سو کی، به وجود آمده است. این حوزه از کند یم

جدیدی را برای اقتصاددانان و مدیران استراتژیک  یها نشیو از سوی دیگر، ب پردازد یم

تحقیقاتی در حال رشد  رشته کیبه  راًی. اقتصاد امنیت اطالعات اخآورد یسازمان فراهم م

ز اهمیت است.  ها بسیار حائ تبدیل شده است که برای مدیریت تصمیمات امنیتی در سازمان

، گذاران استیتنها برای کارشناسان امنیت اطالعات بلکه برای س این زمینه بینش ارزشمندی نه

 

1. Pikam & Salimi fard 
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 (5270، 7)آسو آمینه ژاد و همکارانکند یوکار فراهم م اقتصاددانان و مدیران کسب

 گذاری امنیت در این پژوهش با انجام یک مرور سیستماتیک بر مقاالت مرتبط با حوزه سرمایه

ها و فاکتورهای کلیدی این حوزه  مورداستفاده در این پژوهش یها اطالعات، به بررسی روش

اند را  پرداخته شده است. این پژوهش در نظر دارد،  مقاالتی که در این حوزه منتشرشده

گذاری در حوزه امنیت اطالعات را ارزیابی نماید  سرمایه یها و روندها بررسی کرده و روش

گذاری مدیریت  که بر اساس ادبیات موجود در زمینه سرمایه به این سؤال است و در پی پاسخ

گذاری در امنیت اطالعات چیست؟ بر این اساس در بخش  امنیت اطالعات، روش بهینه سرمایه

دوم مقاله به مبانی نظری پژوهش پرداخته شده است، در بخش سوم روش پژوهش شرح داده 

و  یریگ جهیژوهش ارائه شده است و در بخش پنجم نتشده است، در بخش چهارم نتایج پ

 بحث پیرامون نتایج ارائه گردیده است. 

 

 پژوهش مبانی نظری

اطالعات مسئله دشواری است. درواقع آنچه ما باید تعریف کنیم اهداف امنیتی  تعریف امنیت

 امنیت یطورکل به.  (5222، 5)تیسیاکیس و استفانیدس)مانند محرمانه بودن، یکپارچگی( است

غیرمجاز  یها تیفعال از اطالعاتی یها ستمیس و اطالعات از نگهداری و حفاظت به اطالعات

 ، افشاء کردن، خراب خواندن، استفاده، دسترسی، شامل ها تیاین فعال .گردد یم تعبیر

 بودن دسترس در و یکپارچگی است. درواقع محرمانگی، یکار دست تغییر و یبردار نسخه

 اطالعات از مباحث اصلی امنیت اطالعات هستند.

 بحث به تنها نباید ،شود یم بحث اطالعات امنیت مورد در که یزمان معتقد است اَندرسون

 نظر در هم اقتصادی یها زهیانگ است الزم بلکه پرداخت، اطالعات امنیت فناوری درباره

 (5222، 9)تاناکا و همکارانشوند گرفته

 

 

1. Asou Aminnezhad et al. 
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3. Tanaka et al. 
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 امنیت اطالعاتگذاری  سرمایه

در قالب سرمایه، زمان  توان یگذاری یک هدف دارد: ایجاد بازده. این بازده را م مفهوم سرمایه

ناملموس دشوار است و  یها ییو مزایا )ملموس و ناملموس( مشاهده کرد. اما محاسبه دارا

 اقدامات یریکارگ به جهت سازمان برای محاسبه آن، باید به معادل پولی تبدیل شود. یک

را  ییها نهیهز بایستی اطالعاتی خود، یها یدارائ امنیت سطح بهبود برای امنیتی متقابل

مزایای ملموس و ناملموسی را برای سازمان به ارمغان  ها نهیهز این که ییازآنجا شود. متحمل

 . شوند یم نامیده اطالعات امنیت در یگذار هیخواهند آورد، سرما

 از حاصل مزایای یریگ اندازه و کنترل اطالعات، امنیت اقتصاد مطالعه اصلی هدف

 در یگذار هیسرما سوددهی ارزیابی قابلیت در کلیدی عوامل تعیین امنیت، در یگذار هیسرما

 بازدهی است که زمانی کردن مشخص و یگذار هیسرما میزان تخمین و اطالعات امنیت

 نظر در عاملی عنوان به یگذار هیسرما شده انجام مطالعات از بسیاری است. در انتظار قابل

مطلق  امنیت به رسیدن اساس برای این بر ،شود یم امنیت افزایش سبب که شود یم گرفته

منظور  یافت.به خواهند افزایش نمایی صورت به امنیت یها نهیهز (،درصد 722 )امنیت

فیزیکی و  یها ییگذاری امنیتی، باید تحلیلی پیرامون دارا دستیابی به یک تصمیم سرمایه

تهدیدها را برای یافتن بهترین روش مقابله با آن  یرسان بیمنطقی داشت و شدت و احتمال آس

به پنج دسته: اطالعاتی،  توان یفیزیکی و منطقی سازمان را م یها ییارزیابی نمود. دارا

ت گذاری در حوزه امنی ، انسانی و سیستمی تقسیم کرد. سرمایهیافزار ، سختیافزار نرم

عنوان یک تصمیم مهم این حوزه، با عدم اطمینان زیادی روبرو است و باید  اطالعات به

اقتصادی  بر  ریموردتوجه قرار گیرد. مشکالت امنیت اطالعات سه نوع تأث یطورجد به

 ها خواهد داشت: سازمان

 و اختالل در عملیات  ها ستمیتأثیر اقتصادی فوری که هزینه تعمیر و یا جایگزینی س

 تجاری و جریان نقدی را به همراه خواهد داشت.

 مدت اقتصادی و از دست دادن روابط قراردادی یا مشتریان موجود به  کوتاه ریتأث

 .منفی بر شهرت سازمان ریعلت عدم توانایی ارائه محصوالت یا خدمات و تأث
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  تیسیاکیس و بازار سازمانتأثیرات اقتصادی بلندمدت و کاهش ارزش قیمت سهام و(

 (.5222استفانیدس، 

 

 روش پژوهش 

مرور سیستماتیک یک روش بسیار قدرتمند برای محققان است که اطالعات مربوط به تحقیق 

بسیاری از  قاتیتحق ریاخ یها در دهه .دهد یدر یک حوزه خاص را به شکل خالصه ارائه م

مختلف علمی مثل پزشکی، علوم فیزیکی، علوم اجتماعی، اقتصاد و  یها این نوع در حوزه

 علوم کامپیوتر انجام شده است. 

 و (5224، 7)باربارااست که در ییها روش انجام مرور سیستماتیک در این پژوهش، روش

ها در حوزه  اگرچه این دستورالعمل شرح داده شده است. (5221، 5)کیچنهام و چارترز

اند ولی شامل اصول اساسی، عمومی و معتبر برای هر مرور سامانمند  شده ر ارائهافزا مهندسی نرم

 اند. شده در این پژوهش نیز به کار گرفته جهت نیهستند، بد

، مرحله یزیر مرحله برنامه سه مرحله دارد: کیستماتیفوق، مرور س یها بر اساس دستورالعمل

 .دهد ینشان ماین مراحل را  7اجرا و مرحله گزارش دهی. شکل 

 

 

 

 

  

 

1. Barbara 

2. Kitchenham & Charters 



 729 ... در امنیت اطالعات یگذار هیمروری سیستماتیک بر رویکردهای سرما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  (6112)اسپانوس و آنجلیس، مراحل انجام مطالعه مروری .1شکل

 

 یزیر مرحله برنامه

طور  همان ، تعیین ضرورت انجام یک مرور سیستماتیک است.یزیر اولین گام از مرحله برنامه

حوادث  راتینیز توضیح داده شده است، اگرچه مطالعات متعددی پیرامون تأث نیازا شیکه پ

گذاری بهینه در حوزه امنیت  امنیت اطالعات وجود دارد، اما در مورد چگونگی تعیین سرمایه

. با بررسی سیستماتیک مطالعاتی (5270)دور و الویسی، وجود دارد یاطالعات هنوز سؤاالت

بنابراین  در این حوزه دست یافت. یتر قیبه بینش عم توان یاند م که به این موضوع پرداخته

 یزیربرنامه

 اجرا

 آغاز مرور

 سیستماتیک 

طراحی یک 

پروتکل برای انجام 

 پژوهش 

تعیین ضرورت و 

نیاز به انجام یک 

 مطالعه مروری 

 انتخاب مقاالت   هادادهاستخراج  جستجو مقاالت

 ارائه گزارش

پایان مطالعه 

 مروری

 گزارش دهی
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مورداستفاده  یشناس در مورد روش ژهیو پیشین اطالعاتی را به یها ن پژوهش با مرور پژوهشای

 .دهد یگذاری حوزه امنیت اطالعات به پژوهشگران ارائه م سرمایه یساز نهیبرای به

اساساً پروتکل تمام فرایند  ، طراحی و تعیین پروتکل پژوهش است.یزیر گام دوم مرحله برنامه

 اند از: این اقدامات عبارت .کند یا همراه با تحلیل اقدامات، تعریف ممرحله اجرایی ر

 

 تعریف سؤاالت پژوهش

پاسخ دادن به  پژوهش، گام بسیار مهمی در هر بررسی سیستماتیک است. یها تعریف پرسش

در پژوهش حاضر  یسؤاالت موردبررس این سؤاالت، هدف اصلی یک مقاله مروری است.

  به شرح زیراست:

 گذاری بهینه در امنیت اطالعات چقدر است؟  شده پیرامون سرمایه انجام یها پژوهش تعداد (7

چه   ها( گذاری امنیت اطالعات )در سازمان برای انجام فرایند پشتیبانی از تصمیم در سرمایه (5

 و رویکردهایی وجود دارد؟ ییها روش

ر امنیت اطالعات گذاری د شده حوزه سرمایه انجام یها مختلف تعداد پژوهش یها در سال (9

  چه روندی را طی نموده است)افزایشی یا کاهشی( ؟

گذاری امنیت اطالعات آیا  در رویکردهای مورداستفاده فرایند پشتیبانی از تصمیم در سرمایه (4

 خاصی به سمت استفاده از یک رویکرد و روش وجود دارد؟  یریگ گرایش و جهت

 

 ها( مناسب جستجو برای پایگاه داده یها دواژهیانتخاب استراتژی جستجو)تعیین منطق و کل

انتخاب استراتژی پژوهش شامل دو مرحله انتخاب روش جستجو و  تعریف معیارهای ورود و 

 خروج مقاالت به مطالعه است.

 انتخاب روش جستجو
در مورد استراتژی جستجو شامل انتخاب روش جستجو است که  یریگ میقدم اول تصم

دیجیتال، جستجو دستی  یها خودکار در کتابخانه ی یکی از موارد جستجوی گسترده تواند یم

ها  برفی و یا ترکیبی از این روش ی خاص، فن گلوله یها در نشریات و کنفرانس



 722 ... در امنیت اطالعات یگذار هیمروری سیستماتیک بر رویکردهای سرما

 

 

 

در پژوهش حاضر روش جستجوی وسیع شامل انتخاب   .(5270))اسپانوس و آنجلیس، باشد

کلیدی جستجو است. انتخاب کلمات کلیدی بر منابع دیجیتالی مناسب و تعیین اصطالحات 

،  7امنیت اطالعات یاساس بررسی مقاالت مهم مربوطه به این حوزه بوده است. اقتصادسنج

 4گذاری امنیت اطالعات و سرمایه 9گذاری در امنیت اطالعات ، سرمایه5اقتصاد امنیت اطالعات

  IEEE،Web of Science  یها دادههستند که در این پژوهش در پایگاه  ییها دواژهیکل

،Springer ،Science Direct اند. مورد جستجو و بررسی قرار گرفته 

 تعریف معیارهای ورود / خروج به مطالعه

معیارهای انتخاب یا رد مقاالت در هر بررسی سامانمند باید واضح و مشخص باشد. در پژوهش 

منتشر و به بررسی چگونگی  5271 تا 5220مقاالتی هستند که در بازه زمانی  معیار ورود حاضر

در بخش قبل در عنوان  شده انیب یها دواژهیاند و کل گذاری در امنیت اطالعات پرداخته سرمایه

گذاری  فناوری اطالعات در  مقاله وجود داشته است. بر این اساس مقاالتی که صرفاً به سرمایه

 ها پرداخته بودند از پژوهش حذف شدند.  سازمان

 

 اولیه نتایجبررسی 

مقاالت جستجو شده و حذف  یها دواژهیاین مرحله شامل خواندن عنوان، چکیده و کل

 مقاالت نامرتبط است.

  حذف مقاالت تکراری

پایگاه اطالعاتی وجود دارند. در این مرحله مقاالت تکراری از  نیبرخی مقاالت در چند

 .شوند یمطالعه حذف م

 ها استخراج دادهتعیین مقاالت نهایی برای  تیدرنها

 .شوند یشده، مقاالت نهایی برای انجام پژوهش تعیین م در آخر و پس از انجام مراحل گفته

 

1. Information security Econometrics 

2. Information security Economic 

3. Information Security investing 

4. Information Security investment 



 9317  پاییزـ 52شماره  ـ مهفتسال - مدیریت کسب و کار هوشمندمطالعات  پژوهشی -فصلنامه علمی   720

 

 مرحله اجرا

 .شود یدر این بخش مراحل اجرای پژوهش شرح داده م

 جستجو و انتخاب مقاالت

گردید. مقاله انتخاب  740در این پژوهش در مرحله اول و در فرآیند جستجو اولیه، تعداد 

گرفته در زمینه موضوع این پژوهش با  منظور انجام مرور سیستماتیک کلیه مطالعات انجام به

 Springer ،IEEE-Explore ، Web یها پژوهش از پایگاه داده یها دواژهیاستفاده از کل

of Science  ، Science direct استخراج شده است.  7بر اساس جدول 

 ها و مقاالت اولیه پایگاه داده .1جدول

تعداد مقاالت 

 اولیه

 پایگاه داده

83 Science direct 

23 Web of knowledge 

62 IEEE-Explore 

18 Springer 

 مجموع مقاالت 142

 

مقاله  772مقاله نامرتبط حذف شد و   90مقاالت،   پس از خواندن عناوین و چکیده

 گریمقاله د 02بیشتر قرار گرفت و با حذف مقاالت غیر مرتبط و یا تکراری،  یموردبررس

کامل قرار گرفت. با خواندن مقاالت و بررسی منابع  یمقاله انتخاب و موردبررس 40حذف و 

مقاله برای انجام مرور انتخاب گردید. 55  تاًیمقاله دیگر به مجموعه اضافه شد و نها 3ها،  آن

 . دهد یمراحل اجرای پژوهش را نشان م 5این فرآیند، شکل   برای کمک به توضیح
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 مراحل اجرای پژوهش .6شکل 

 

 ها استخراج و ترکیب داده

 انجام شد. مقاله انتخابی 22ها از  فرایند استخراج داده

  مرحله گزارش
، اطالعات  5در جدول شده است. ارائه کیستماتینتایج حاصل از مرور سدر این بخش 

 شده از مقاالت نشان داده شده است.  استخراج

 

 
 شده در پژوهش مقاالت استخراج .6جدول 

 عنوان مقاله شناسه مقاله
سال 

 انتشار
 رویکرد

 Science directشده از  مقاالت استخراج

SC1(Huang et 

al., 2014) 

Optimal Information 

Security Investment in a 

Healthcare Information 

Exchange: An Economic 

Analysis 

2014 UM 

SC2(Ryan & Expected benefits of 2006 ROI 

 
 سؤاالتتعیین 

 پژوهش

 حوزه پژوهش

 نامشخص

اجرای مطالعه 

 مروری

 مقاالت اولیه

146 

مطالعه عنوان 

 چکیده مقاالت

مقاالت انتخابی 

 اولیه

 

110 
 

خواندن کامل مقاالت 

و حذف مقاالت 

 تکراری

مقاالت مرتبط 

 یرتکراریغ

 

46 

 

بررسی منابع 

 مقاالت

مقاالت انتخابی 

 نهایی

55 

مراحل 

 جستجو

 هایخروج

تعداد 

 مقاالت
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Ryan, 2006) information security 

investments 
SC3 (Fielder et 

al., 2016) 

Decision support 

approaches for cyber 

security investment 

2016 game theory 

SC4(Liao & 

Chen, 2014) 

Network externality and 

incentive to invest in 

network security 

2014 game theory 

SC5(Dor & 

Elovici, 2016) 

A Model of the 

Information Security 

Investment Decision-

Making Process 

2016 DSS 

SC6 (Wu et al., 

2015) 

Game of information 

security investment: 

Impact of attack types 

and network 

vulnerability 

2015 game theory 

SC7(Derrick 

Huang et al., 

2008) 

An economic analysis of 

the optimal information 

security investment 

in the case of a risk-

averse firm 

2008 expected utility theory 

SC8 (Chai et al., 

2011) 

Firms' information 

security investment 

decisions: Stock market 

evidence of investors' 

behavior 

2011 Event methodology 

efficient market theory 

SC9(Lee et al., 

2011) 

Profit-maximizing firm 

investments in customer 

information security 

2011 risk-based approach 

theory 

SC10(Liu et al., 

2011) 

Knowledge sharing and 

investment decisions in 

information security 

2011 game theory 

SC11(Huang & 

Behara, 2013) 

Economics of 

information security 

investment in the case of 

concurrent 

heterogeneous attacks 

with budget constraints 

2013 UM 

SC12(Sanjaya 

Mayadunnea & 

An economic model to 

evaluate information 

2016 expected utility 

approach 
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Parkb, 2016) security investment of 

risktaking small and 

medium enterprises 

SC13(Huseyin 

Cavusoglu et al., 

2015) 

Institutional pressures in 

security management: 

Direct and indirect 

influences on 

organizational 

investment in 

information security 

control resources 

2015 Resource-based theory 

SC14(Bojanc, 

Jerman-Blazic, 

& Tekavcic, 

2012) 

Managing the investment 

in information security 

technology by use of a 

quantitative modeling 

2015 DSS 

SC15(Xing Gao 

et al., 2013) 

A differential game 

approach to information 

security investment 

under hackers’ 

knowledge 

dissemination 

2013 game theory 

SC16(Everett, 

2010) 

Information security 

initiatives: counting the 

cost 

2010 risk-based approach 

SC17(Ezhei & 

Tork Ladani, 

2017) 

Information sharing vs. 

privacy: A game 

theoretic analysis 

2017 game theory 

 Springer شده از مقاالت استخراج

SP1(Gao & 

Zhong, 2015) 

Information security 

investment for 

competitive firms with 

hacker behavior and 

security requirements 

2015 game theory 

SP2(Hausken, 

2006) 

Returns to information 

security investment: The 

effect of alternative 

information security 

breach functions on 

optimal investment and 

sensitivity to 

2006 ROI 
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vulnerability 
SP3(Hausken, 

2014) 

Returns to information 

security investment: 

Endogenizing the 

expected loss 

2014 UM 

SP4(S. L. Wang 

et al., 2011) 

Risk-neutral evaluation 

of information security 

investment on data 

centers 

2011 risk-based approach 

SP5(Qian et al., 

2017) 

A game-theoretic 

analysis of information 

security investment for 

multiple firms in a 

network 

2017 game theory 

SP6(Liu et al., 

2017) 

Security investment and 

information sharing in 

the market of 

complementary firms: 

impact of 

complementarity degree 

and industry size 

2017 game theory 

SP7 (Trufanov, 

Kinash, 

Tikhomirov, 

Berestneva, & 

Rossodivita, 

2017) 

Optimal Information 

Security Investment in 

Modern Social 

Networking 

2017 game theory 

 Web of Science شده از مقاالت استخراج

WOS1(Gao, 

Zhong, & Mei, 

2014) 

A game-theoretic 

analysis of information 

sharing 

and security investment 

for complementary firms 

2014 Game theory 

WOS2(Kong et 

al., 2012) 

An analysis on effects of 

information security 

investments: a BSC 

perspective 

2012 BSC perspective 

WOS3(H. 

Cavusoglu et al., 

2008) 

Decision-Theoretic and 

Game-Theoretic 

Approaches to IT 

2008 game theory 
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Security Investment 

WOS4(X. Gao, 

W. J. Zhong, & 

S. Mei, 2013) 

Information Security 

Investment When 

Hackers Disseminate 

Knowledge 

2013 game theory 

WOS5(Herath & 

Herath, 2008) 

Investments in 

Information Security: A 

Real Options Perspective 

with Bayesian Postaudit 

2008 Real Options 

WOS6(Khansa 

& Liginlal, 

2009) 

Quantifying the Benefits 

of Investing in 

Information Security 

2009 Time Series Models 

WOS7(J. Wang 

et al., 2008) 

A Value-at-Risk 

Approach to Information 

Security Investment 

2008 risk-based approach 

 IEEE-Explore شده از مقاالت استخراج

IE1(Buck & 

Diane, 2008) 

APPLYING ROI 

ANALYSIS TO 

SUPPORT SOA 

INFORMATION 

SECURITY 

INVESTMENT 

DECISIONS 

2008 ROI 

IE2(Gu, Mei , & 

Zhong 2015) 

Analyzing Information 

Security Investment in 

Networked Supply 

Chains 

2015 game theory 

IE3(Zvonko et 

al., 2014) 

Economic and financial 

analysis of investments 

in information security 

2014 ROI 

IE4(Pontes, 

Guelfi, & 

Alonso, 2009) 

Forecasting for Return 

on Security Information 

Investment: New 

Approach on Trends in 

Intrusion Detection and 

Unwanted Internet 

Traffic 

2009 ROI 

IE5(Sheen, 

2010) 

Information Security 

Investment Decision by 

Fuzzy Economics 

2010 NPV and RoI 
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IE6(Wei Sun, 

Xiangwei Kong, 

Dequan He, & 

You, 2008) 

Information Security 

Investment Game with 

Penalty Parameter 

2008 game theory 

IE7(Z. Wang & 

Song, 2008) 

Towards an Optimal 

Information Security 

Investment Strategy 

2008 expected risks 

IE8(Q. Wang, 

Zhu, & China., 

2016) 

Optimal Information 

Security Investment 

Analyses with the 

Consideration of the 

Benefits of Investment 

and Using Evolutionary 

Game Theory 

2016 game theory 

IE9(Zeshuang & 

jing., 2010) 

Study on the 

Organization 

Information Security 

Investment Decision-

Making Based on the 

Limited Strategy Game 

Theory Perspective 

2010 game theory 

IE10(Jun Wan, 

Bin Ding, 

YunFei Ren, 

Zheng, & Guo., 

2012) 

Valuing information 

security investment A 

real options approach 

5275 real options approach 

IE11(Rabea 

Sonnenschein, 

André Loske, & 

Buxmann., 

2016) 

Which IT Security 

Investments Will Pay 

Off for Suppliers? Using 

the Kano Model to 

Determine Customers’ 

Willingness to Pay 

2016 Kano’s theory 

IE12(Saša 

Aksentijević , 

Edvard Tijan , & 

Hlača., 2012) 

Investment analysis of 

Information Security 

Management in Croatian 

seaports 

 

2012 DSS 

IE13(Josip Zoric 

, Arne Helme , 

Håvard 

Kvalheim, & 

Justifying information 

security investments in 

web software: 

(Quantitative techno-

2010 techno-business 

modeling 
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Sundve., 2010) business modeling 

approach) 

 

IE14(Pan, 

Zhong, & Mei, 

2017) 

Investment strategy 

analysis of information 

systems with different 

security levels 

2017 game theory 

IE15(Tosh, 

Molloy, 

Sengupta, 

Kamhoua, & 

Kwiat, 2015) 

Cyber-Investment and 

Cyber-Information 

Exchange Decision 

Modeling 

2015 game theory 

شده از بررسی منابع مقاالت مقاالت استخراج  

UN1(Bistarelli, 

Dall’Aglio, & 

Peretti., 2007) 

Strategic games on 

defense trees 

2007 game theory 

UN2(Su, 2006) An Overview of 

Economic Approaches to 

Information Security 

Management 

2006 ROI, NPV 

UN3(Bojanc & 

Jerman-Blazic, 

2012) 

Quantitative Model for 

Economic Analyses of 

Information Security 

Investment in an 

Enterprise Information 

System 

2012 risk-based approach 

UN4(Gordon & 

Loeb, 2006) 

Budgeting Process for 

INFORMATION 

SECURITY 

EXPENDITURES 

2006 ROI, NPV 

UN5(Willemson, 

2010) 

Extending the 

Gordon&Loeb model for 

information security 

investment. 

2010 UM 

UN6(Gordon, 

Loeb, Lucyshyn, 

& Zhou, 2015) 

The impact of 

information sharing on 
cybersecurity 

underinvestment: A real 

options perspective 

2015 Real option 
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UN7(Jingyue & 

Xiaomeng, 

2007) 

Making cost effective 

security decision with 

real option thinking. 

2007 Real option 

UN8(Kesswani 

& Kumar, 2015) 

Maintaining Cyber 

Security: Implications, 

Cost and Returns 

2015 ROI 

UN9(Wei Liu, 

Hideyuki 

Tanaka, & 

Matsuura., 2007) 

Empirical-Analysis 

Methodology for 

Information-Security 

Investment and Its 

Application to Reliable 

Survey of Japanese 

Firms 

2007 Survey 

 

 ها افتهی

شده در  شده در مرحله قبل به سؤاالت مطرح انجام یها یدر این بخش با استفاده از بررس

 شده است. داده پژوهش پاسخ

  گذاری بهینه در امنیت  که پیرامون سرمایه ییها : میزان پژوهش7نتیجه سؤال

 شده چقدر است؟  اطالعات انجام

اخیر تا حدودی تمایل و گرایش بیشتری به  یها در سال بیانگر این است که 7نمودار 

گذاری بهینه در امنیت اطالعات وجود دارد و این حوزه  حوزه سرمایه یها پژوهش

 ها در این زمینه نوسان کمتری داشته است. رسمیت بیشتری یافته و تعداد پژوهش

اطالعاتی  یها ستمیاخیر نقش س یها با توجه به پیشرفت سریع فناوری اطالعات در سال

ها  عرصه رقابت شدید میان سازمانتر شده است و از سوی دیگر  ها پررنگ در سازمان

بیشتری همراه  یزیر ها با توجه و برنامه که تصمیمات اقتصادی آن طلبد یاین امر را م

گذاری امنیت  تصمیمات سرمایه یساز نهیبدیهی است مطالعاتی که در به رو نیباشد. ازا

 اطالعات به سازمان یاری رساند بیشتر موردتوجه قرار گیرند.
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 مختلف یها شده در سال انجام یها تعداد پژوهش .1نمودار 

 

 برای فرایند پشتیبانی از تصمیم در  ییکردهایها و رو : چه روش5نتیجه سؤال

 وجود دارد؟ ها گذاری امنیت اطالعات در سازمان سرمایه

مورداستفاده در  یها شده از آن، روش استخراج یها داده لیوتحل هیبا بررسی مقاالت و تجز

توضیح مختصری از  رویکرد کلی این حوزه و 8گذاری در امنیت مشخص شد.  حوزه سرمایه

   ها به شرح زیر است: هر یک از آن

 یا بازیکنان  رندگانیگ می: تئوری بازی، تعامالت استراتژیک بین تصم7ها یتئوری باز

)گرونبائک و دهد یقرار م یموردبررس ها یریاضی به نام باز یها را از طریق مدل

 .(5275، 5همکاران

 دنبال  یجا به توانند یم رندگانیگ می: در این رویکرد، تصم9رویکرد مبتنی بر ریسک

مورد انتظار را به حداقل برساند، بر اساس  یها نهیکه تنها هز یحل کردن راه

 

1. Game theory 

2. Gronbaek 

3. Risk based approach 
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)جی گذاری داشته باشند ، یک تصمیم مناسب در سرمایهها سکیر یبند تیاولو

 (.5228، 7انگ و همکارانو

 های علمی برای  :  ابزارهای قدرتمندی هستند که روش5پشتیبان تصمیم یها ستمیس

اطالعات ادغام  در فناوری افتهی پیچیده را با فنون توسعه یها میپشتیبانی از تصم

ها خصوصاً در شرایطی که مقدار اطالعات موجود مانعِ ادراک شهودی  . آنکنند یم

اند.    که دقت و بهینه بودن مهم هستند، بسیار باارزش است و آنگاه رندهیگ میفرد تصم

DSS ها با گردآوری منابع اطالعاتی گوناگون، فراهم کردن دسترسی هوشمند به

 یها یی، به نارساها میتصم یساز نهیو به یده دانشِ مرتبط و کمک به فرایند سازمان

 .کنند یادراکی انسان کمک م

 حداکثر سازی مطل(وبیتUMحداکثر سازی مطلوبیت یک مکانیزم تصم: )یریگ می 

گذاری  شده از یک سرمایه است که به دنبال به حداکثر رساندن سود و ارزش کسب

 .(5272، 9)جکیوتسالیتیس و استاتوپولوساست

 4گذاری نرخ بازده سرمایه (ROIنرخ بازده سرمایه :)  گذاری برابر است با )اختالف

شده ( ضربدر  انجام یها نهیهز بر میشده تقس انجام یها نهیآمده و هز دست بهبین منافع 

 .(7939 )زرندی فرد, 722

 2فن ارزش خالص فعلی (NPV)  فن :NPV   ارزش خالص فعلی( یکی از فنونی(

منفعالنه  . این فن واگـذاری تعهـدشود یها استفاده م است که در ارزیابی پروژه

)مثل شروع فـوری پـروژه و عملیـاتی  شود یمدیریت، به استراتژی عملیاتی منجر م

را  ییافزا طور مستمر تا پایان عمر مفید مورد انتظار(، همچنین تأثیر هم کردن آن به

 

1. J. Wang et al. 

2. Decision Support System  

3. Gkiotsalitis & Stathopoulos 

4. Return On Investment 

5. Net Present Value 

https://dictionary.abadis.ir/entofa/r/Return-On-Investment(ROI)/
https://dictionary.abadis.ir/entofa/r/Return-On-Investment(ROI)/


 701 ... در امنیت اطالعات یگذار هیمروری سیستماتیک بر رویکردهای سرما

 

 

 

 تواند یدیگر(. بنابراین این فن م یها )مثل ارتباط سودآور با پروژه ردیگ ینادیـده م

طور  به که ییها )متوقف کردن زودهنگام پروژه 7نتایج ذیـل را داشته باشد: 

که نامناسـب اسـت و  ییها )ادامه پروژه 5اقتصـادی بـرای سـازمان منفعت دارند یا 

؛ مشباکی و 7333، 7)کیلی و فالتودرواقـع پافشـاری در آن خطرنـاک است

 (5272، 5همکاران

 گذاران هی: بر اساس نظریة مطلوبیت مورد انتظار سرما 9نظریة مطلوبیت مورد انتظار 

)نظری سـتا ها بـودن تـابع مطلوبیـت آن و ریسـک گریـزی معـادل معقـر گریزنـد ریسـک

 (.5274، 4و همکاران

 واقعی یکی از ابزارهای علم مدیریت  یها نهی:  نظریه گز2واقعی یها نهینظریه گز

تحلیل ارزش فعلی  یها تی( اسـت کـه در جهت رفع محدودیریگ می)علـم تصم

 .خالص سنتی ارائه شده اسـت

طور کـه اطالعـات بیشتر را  گزینه واقعی مبتنی بر این حقیقت است که مـدیریت، همان مفهوم

الزم بـرای جـایگزینی تصـمیمات را دارد. اگـر شرایط  یریپذ ، انعطافآورد یبه دست م

به عبارتی  .تر شود آینده مناسب باشد، پروژه ممکن است جهت استفاده از این شرایط گسترده

 (.5272، 0)مشباکی و همکارانتصمیم پویا استگزینه واقعی یک 
 

  

 

1. Keil & Flatto 

2. Mashbaki 

3. Expected utility theory 

4. Nazari et al. 

5. Real option theory 

6. Mashbaki et al. 
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 گذاری در امنیت اطالعات مورداستفاده در حوزه سرمایه یها روش .8جدول 

 درصد مقاالت تعداد مقاالت با این رویکرد روش مورداستفاده

Game Theory 52 90 

Risk based approach 0 77 

ROI 0 77 

UM 4 1 

ROI, NPV 9 2 

theory Real option 4 1 

DSS 9 2 

Expected utility theory 5 4 

 79 1 سایر رویکردها

 

 
 پیشین یها کاررفته در پژوهش به یها روش .8شکل

  

36% 

11% 
11% 

7% 

6% 

7% 

5% 
4% 

13% 

 روش ها

Game Theory

Risk based approach

ROI

UM

ROI, NPV

theory Real option

DSS

Expected utility theory

 سایر رویکردها
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و ارزیابی ریسک و  ها ینتیجه گرفت که رویکردهای تئوری باز توان یبا نگاهی به نتایج، م

ROI اند.  بیشتر موردتوجه بوده 

  4و  8نتیجه سؤال: 

 مختلف چه روندی داشته؟ افزایشی یا کاهشی؟ یها نوع مطالعات در سال این (9

 به سمت استفاده از یک رویکرد خاص وجود دارد؟ یریگ ( آیا گرایش و جهت4

بیشتر موردتوجه  5271 -5220ها که در بازه زمانی  ها و روند آن روش 4و جدول  9در نمودار

 .دهد یاند را به ترتیب نمایش م قرارگرفته

 مختلف یها مورداستفاده در سال یها روش .4ول جد

 روش مورداستفاده

52
20

 52
21

 52
28

 52
23

 52
72

 52
77

 52
75

 52
79

 

52
74

 

52
72

 

52
70

 

52
71

وع 
جم

م
 

Game Theory  7 5  7 7  5 5 4 5 2 52 

Risk-based return   5  7 5 7      0 

DSS       5    7  9 

UM     7   7 5    4 

ROI 5  7 7     7 7   0 

ROI, NPV 7    7        9 

Expected utility theory   7        7  5 

Real option theory  7 7    7   7   4 

 1  7 7   7 7 7 7  7  سایر رویکردها
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 شده در هرسال به کار گرفته یها روش .4شکل

 

روند مشخص و روشنی برای  توان یآمده هرچند نم دست و  نتایج به 5با توجه به شکل

دسته از مطالعات، توجه و تمایل به استفاده از تئوری  نیرویکردهای مختلف یافت ولی در ا

ها روندی افزایشی دارد. ولی برای سایر  اخیر بیشتر بوده و در این سال یها در سال ها یباز

 .شود یها روند افزایشی یا کاهشی دیده نم روش

 

   یریگ جهیبحث و نت

اطالعات در دنیای مدرن دیجیتال امروزی، امنیت آن را به موضوعی جدی تبدیل کرده  شدر

قدر جدی است که به  ها آن وکارها و سازمان رویدادهای امنیتی کسب ریاست. در حقیقت تأث

قرار  ریزندگی روزمره مردم جهان را تحت تأث یسادگ تواند به خطر افتادن امنیت اطالعات می

گذاری جهانی روی توسعه راهکارهای حفظ امنیت اطالعات هرساله رو  سرمایهبدهد. بنابراین 

گذاری  که کمتر به آن توجه شده است این است که این سرمایه یا به افزایش است. اما مسئله

را برای  یا نهی؟ آیا سازمان باید در هر شرایطی هر هزرساند یتا چه میزان به سازمان سود م
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گذاری در امنیت اطالعات باید انجام  مل شود؟ چه میزان سرمایهامنیت اطالعات خود متح

این سؤاالت و ارزیابی  به  ییگو شود؟ پژوهشگران حوزه اقتصاد امنیت اطالعات در پی پاسخ

 .گذاری در امنیت اطالعات هستند تصمیمات استراتژیک پیرامون سرمایه

شفاف و ساده برای  یها ت و روالهر سازمانی برای اطالعات خود نیاز به سطح معینی از امنی

امنیت اطالعات در یک محیط عملیاتی  یساز ادهیبه اجرا درآمدن آن و درک چگونگی پ

امنیت اطالعات توجه ویژه  یها استیباید بر س شده نییمدیران برای نیل به اهداف تع .دارد

امنیتی کارا از اهمیت زیادی  یها استیس یساز ادهیپ یها نهیداشته باشند. همچنین درک هز

 برخوردار است. 

اقتصادی در  یریگ میپیرامون فرایند تصم یاین مرور سیستماتیک باهدف پاسخ به سؤاالت

 یمقاله موردبررس 740در این پژوهش تعداد  .گذاری امنیت اطالعات، انجام شده است سرمایه

امنیت  یها یگذار هیدر سرما یریگ میمختلف  پشتیبانی از فرایند تصم یها قرارگرفته و روش

قرار گرفته است. نتایج این پژوهش  یاطالعات و عوامل اقتصادی مؤثر در هر روش موردبررس

انجام گرفته است  5271تا  5274 یها درصد مطالعات این حوزه در سال 42که  دهد ینشان م

، رویکرد اغلب نیازا شی. پدهد یاخیر نشان م یها که این نتیجه، اقبال به این حوزه را در سال

 یها ها در مواجه با تهدیدات، خرید محصوالت امنیتی مانند فایروال و برنامه سازمان

اخیر  یها کامپیوتری بوده است.  اما در سال یها ستمیها در س آن یریکارگ ضدویروس، و به

خت و تحلیل محصوالت امنیتی بدون شنا نیتر متیق که استفاده از گران اند افتهیها در سازمان

کارساز نخواهد بود. این  ییتنها ، بهها ستمیمداوم این س یروزرسان دقیق نیازهای امنیتی، و به

یا  ازیموردن ازحد شیها ب راهکارها ممکن است باعث شوند امنیت اطالعات در بعضی حوزه

که  اند افتهیدر شیازپ شیاخیر ب یها ها در سال شود؛ سازمان نیتأم ازیکمتر از حد موردن

احتمالی و  یها محاسبه ارزش اطالعات ازنظر اقتصادی، بررسی خطرات و محاسبه خسارت

امنیت اطالعات، بررسی تهدیدات احتمالی و  یها ستمیتخمین هزینه، سودمندی استفاده از س

  .ها ضروری است بررسی راهکارهای مختلف  برای آن
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ی ، نظریة مطلوبیت مورد انتظار ، فن واقع یها نهیرویکرد مختلف )نظریه گز 8در این مقاله 

پشتیبان  یها ستمیس، گذاری، حداکثر سازی مطلوبیت ارزش خالص فعلی، نرخ بازده سرمایه

امنیت اطالعات  یها یگذار هی( در سرماها یتصمیم، رویکرد مبتنی بر ریسک و تئوری باز

 شناسایی شده است. 

 گذاری در سرمایه مطالعات پیرامون مبحثکه  دهد یهرچند نتایج حاصل از این مقاله نشان م

 قرار که باید موردتوجه روندی افزایشی داشته ولی هنوز هم چندان یطورکل اطالعات به امنیت

 یها نهیشده در این حوزه مهم، نسبت به مطالعاتی که در زم است و میزان مطالعات انجام نگرفته

شده است ناچیز است. حوزه اقتصاد امنیت اطالعات در ایران نیز  فنی امنیت اطالعات انجام

 انجام بدون ها سازمان که رسد یچنین به نظر م قرار گرفته است. یتوجه یبسیار مورد ب

میزان  تعیین به نسبت خود شهودی قوه اساس بر تنها و دقیق یها یابیمطالعات و ارز

 ها سازمان از بسیاری گرید عبارت . بهکنند یاقدام م  اطالعات نیتام در یگذار هیسرما

 از حاصل نتایج ارزیابی مورد در اما اند واقف امنیت اطالعات در یگذار هیسرما ضرورت به

 چنین گفت. توان ینم یگذار هیسرما این

 یکردهایآمده محققان این حوزه گرایش بیشتری به استفاده از رو دست بر اساس نتایج به

% از  90دارند. بر اساس نتایج این پژوهش   ROI، ارزیابی ریسک و ها یتئوری باز

 ها یاز تئوری باز 5271تا  5220 یها شده در این حوزه در بازه میان سال انجام یها پژوهش

 .دهد یاخیر نیز روندی رو به رشد را نشان م یها آن در سال یریکارگ اند که به استفاده کرده

 راهبردی شرایط در را رفتار ریاضیات، گرفتن از کمک با است تالش در ، ها یباز تئوری

دیگران  انتخاب به وابسته کردن، انتخاب در بنگاه یا فرد موفقیت ها آن در ،کهها یباز یا

 یا ها حرکت از یا مجموعه بازیکنان از یا مجموعه شامل بازی یک .کند تحلیل است،

 تابع تنها بازی هر در است. پیروزی راهبردها از ترکیب هر برای مشخصی نتیجه و راهبردها

 سعی بازی طی در بازیکن هر و دارد را خود ویژه قوانین و اصول بلکه نیست احتماالت

رویکردهای مبتنی بر ریسک و  .کند نزدیک برد به را خود اصول آن یریکارگ به با کند یم

شده را  % از حجم کل رویکردها در مطالعات انجام77گذاری نیز هرکدام  نرخ بازده سرمایه
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واقعی و نرخ بازده  یها نهیمطلوبیت، نظریه گز ی. رویکردهای حداکثر سازدهند یتشکیل م

و  ردیگ یم ها را دربر % از پژوهش 1فن ارزش خالص فعلی هرکدام  -گذاری سرمایه

% از مطالعات را به خود 4 % و نظریة مطلوبیت مورد انتظار نیز2رویکردهای پشتیبان تصمیم 

 یها در سال توان یآمده از این پژوهش نم دست اند. بر اساس نتایج به اختصاص داده

 موردپژوهش روند مشخصی برای استفاده از این رویکردها یافت.

و آشنا  اطالعات امنیت یگذار هیسرما زمینه در موجود مفاهیم تبیین مقاله باهدف در این

ها و رویکردهای  مروری بر روش جدید، این حوزه با کشور علمی فضای ساختن

به  "اینترنت اشیاء"هایی مثل شده است.  امروزه ظهور مفهوم مورداستفاده در این حوزه انجام

ها در صنعت و ها افزوده و استفاده از حجم عظیم داده در سازمان روند افزایش حجم داده

ها اهمیت "کالن داده"حال بحث امنیتی این  تجارت بسیار رواج پیداکرده است. درعین

ها تحمیل کرده است. با در نظر گرفتن این  هنگفتی را به سازمان یها نهییافته و هز یا ژهیو

ها و توانایی مدیریت  ها، درک اهمیت آنهایی برای شناسایی دادهموارد  تدوین استراتژی

ها بسیار حیاتی است. این  عت برای سازمانمنف -ها با استفاده از تحلیل هزینه امنیت این داده

قرار داده است تا  یگذاری در امنیت اطالعات را موردبررس پژوهش رویکردهای سرمایه

گذاری درست در امنیت اطالعات  پیرامون سرمایه ییها پژوهشگران را به انجام پژوهش

 هدایت نماید.

ها  محدودیت ذاتی  از آننیز مواجه بوده است که یکی  ییها تیاین پژوهش با محدود

ها است. ممکن  مروری یعنی محدودیت در جستجو و بررسی جامع همه پژوهش یها پژوهش

شده باشند.  شده و یا حذف است برخی مقاالت در مراحل مختلف جستجو نادیده گرفته

اند  همچنین این محدودیت که فقط مقاالت منتشرشده به زبان انگلیسی موردتوجه قرارگرفته

 در این پژوهش وجود دارد. نیز 
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