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الستثمارا  ألملا نسيبراني ناجًحا؟ ھل ھناك دليل لعى تحقيق ا ما لاذي یجعل برناما ج
ألمنیة لنتائق جابلة قللياس؟ كيف نعرف أن ھذا یُجدي نفعًا بالفعل وذعل كاى النقیض؟  ات

ألمال نعام 2021 لدى  ألسئلة الملّح ة الت يتوجِّ هدراسة نتائ اج هذه ه يأنوا عا
Cisco. یُعد ھذلا امستند مرًافقا لتلا كلدراسة، ملا عتركیز بشكل حصرعل يى النتائال 

ألوسط وأفريقیا وروسیا )EMEAR). تابع القراءة  جمحددل ةكل من أوروبا والشرق ا
ألوسط وأفريقیا وروسیا  الكتشا فكیفیة مقارنة الدول  فيمنطقة أوروبا ولاشرا ق

ألمان مثل برامج.ك (EMEAR) ولاعوامل لارئیسیة لاتي ساهمفي ت نجاح برام اج

 Cisco بالنسبة لدراسة نتائج األمان لعا2021 م، أجرت
استطلاًعا مجهول المصدر (من المصدر والُمسبيجت) ألكثر من 

4800 محترن فشط في تقينة المعلومات واألمان والخصوصية 
من جمعي أنحاء العالم. من هؤلاء المشاركين، ت تممث1679 يل 

مؤسسة يقع مقرها في منطقة أوروبا والشرا قألوسط وأفريقيا 
ت  وروسيا (ق .(EMEARدّم

شركة أبحاث أمينة مستقلة، وهي ت ،Cyentia Instituteحيلالً 
لبيانات الدراسة واسنتبطت كا للتنائج المعروضة في هذا هلدراسة.

نتائج برامج األمان
لقد سألنا المشاركين عن مستوى نجاح مؤسستهم عبر 11 نتيجة من نتائج األمان عالية المستوى الٌمنَظمة لثالثة 

أهداف رئيسية: تمكين األعمال وإدارة المخاطر والتشغيل بكفاءة. يتمثل هدفنا النهائي في تحديد ممارسات األمان 
التي تدفع كل من هذه النتائج ولكن دعونا ال نسبق األحداث. األمر يستحق تخصيص بعض الوقت للتعّرف على 

 )EMEAR( المواضع التي تعاني فيها مختلف البلدان في منطقة أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا وروسيا
وتتفوق فيها مقارنةً باآلخرين.
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يوّضح الشكل 1 النسبة المئوية للمؤسسات في كل بلد التي تصرح أن برنامج األمان الخاص بها يحقق كل 
نتيجة في قائمتنا بنجاح. لذلك، تُصرح نسبة %41 من المؤسسات في المملكة المتحدة بأن برامج األمان لديها 
تواكب األعمال )المربع العلوي األيسر(، ونسبة %58 في المملكة العربية السعودية تعمل على تنظيم عمليات 

االستجابة للحوادث )المربع السفلي األيمن( وهكذا.  

يُضيف التلوين بُعًدا لألداء النسبي لهذه القيم. تشير المربعات البرتقالية إلى أن المشاركين حققوا معدالت نجاح 
أقل من المتوسط العالمي عموًما؛ تشير المربعات الزرقاء إلى نتائج أفضل من المتوسط. ومن هذا المنطلق، من 

الواضح أن كل بلد لديها جوانب مختلفة من المعاناة والنجاح.

مقارنة على مستوى البالد لمعدالت النجاح الُمبلغ عنها لكل نتيجة أمنية الشكل 1: 

ال يمكننا المقارنة بين النتائج في كل بلد والتعليق عليها في الشكل 1. ولكن يمكننا تقديم بعض اإلرشادات 
ومشاركة بعض المالحظات العامة التي بدورها تساعد القُراء على استخراج استنتاجاتهم الخاصة. دعونا 

نحصل عليه.

قم بالمقارنة عبر األعمدة لقراءة المخطط الذي يرتكز على الدولة. يتم تنظيم الدول من اليسار إلى اليمين بناًء 
على أدائها النسبي عبر جميع النتائج. وبناًء على ذلك، يمكننا بسهولة رؤية المشاركين في المملكة المتحدة 

يميلون إلى اإلبالغ عن مستويات نجاح أقل في الكثير من النتائج، بينما أُولَئَِك في المملكة العربية السعودية 
يبلغون عن معدالت أعلى عموًما.
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لقد أّكدنا على "التقرير" في الجملة األخيرة ألنه مهم لتفسير هذه النتائج. ما نراه في الشكل 1 هو عبارة عن 
مزيج من النجاح الفعلي والمتصور من جانب الُمستجيبين، وأنه من المستحيل معرفة الُمعَدَّل المنعكس على 
النسب المئوية المعروضة. تلعب العوامل الثقافية دوًرا ملحوًظا هنا بالتأكيد، ونُحذر القُراء من االستنتاجات 
الُمبسطة الُمفرطة مثل "أن برامج األمان في المملكة العربية السعودية دائًما ما تكون أكثر نجاًحا من برامج 

المملكة المتحدة." قد يكون العكس صحيًحا في الواقع. ربما تضع المؤسسات في المملكة المتحدة أهدافًا قائمة 
على لوائح أكثر صرامةً، وتخضع لعمليات تدقيق منتظمة لوضعها األمني، ويكون لديها شعور حاد بالمكان الذي 
يتجاوز فيه الخطر المستويات الُمسموح بها. يُعد الشك الصحي أفضل من التفاؤل غير المبرر فيما يتعلق بإدارة 

المخاطر السيبرانية.

النقطة المهمة هي إجراء مقارنة بشكل مدروس بين النتائج على مستوى البالد في الشكل 1. فّكر في ما قد 
يكون له تأثير على االستجابات في البلد الذي يحظى باهتمامك وكيف يمكن أن يساعد ذلك في تكوين فهم أفضل 

ع  لما تحدده تلك البرامج. عالوةً على ذلك، يمكن للمؤسسات متعددة الجنسيات استخدام هذه النتائج لترشيد تنوُّ
اإلدراك واألداء بين فِرق األمان في بلدان مختلفة، بحيث تعمل معًا بشكل أفضل كبرنامج موحد.

كما يمكن عرض الشكل 1 من منظور مرتكز على النتائج. يمكن تحقيق ذلك من خالل انتقاء إحدى النتائج 
ومقارنة معدالت النجاح على مستوى الصف. باستخدام هذا النهج، يتّضح أن الكثير من الدول تُبلغ عن نجاحها 
في "تلبية متطلبات االمتثال للقواعد" )المزيد من المربعات الزرقاء والبيضاء(، بينما يبدو أن "تقليل العمل غير 
المخطط له" يمثل صراًعا على مستوى المنطقة )المزيد من المربعات البرتقالية(. ثانيةً، يلعب اإلدراك دوًرا في 

هذه النتائج، لكن تُعد مجاالت التوافق )أو االختالف( كهذه بين المشاركين مثيرة لالهتمام إلى حد ما الستيعاب 
التحديات األمنية المشتركة عبر مجتمع عالمي.

وبشكل عام، يرسم الشكل 1 صورة متنوعة لنجاح برنامج األمان عبر منطقة أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا 
وروسيا )EMEAR(. ولكن هل يمكن تحسين تلك الصورة بشكل أكبر لمؤسستك وجيرانها؟ بياناتنا تقول نعم. 

انتقل إلى القسم التالي لمعرفة ما الذي ساعد المؤسسات في كل بلد على تعزيز أداء برنامج األمان لديها إلى 
المستوى التالي.

نحن نعلم أن الشكل 1 يقّدم لك الكثير من المعلومات. نقترح عليك البحث عن البلد التي تحظى باهتمامك 
بمحاذاة أسفل المخطط ومن ثم التدقيق في العمود ألعلى لمعرفة معدالت النجاح الُمعلنة في التقرير لكل 
نتيجة. من المفترض أن يساعدك التظليل سريعًا على استنتاج المواضع التي تبدو فيها المؤسسات في 

ذلك البلد في حالة معاناة )المربعات البرتقالية(، وفي حالة ناجحة )المربعات الزرقاء(، واألداء على قدم 
المساواة مع المتوسط العالمي )المربعات البيضاء(.

هل تبحث عن طريقة عرض أكثر اتساًعا على مستوى البالد لنتائج البرنامج؟
أنت محظوظ! لقد أنشأنا تصوًرا تفاعليًا للبيانات يتيح لك بشكل أكبر استكشاف معدالت النجاح في بلدان 
أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا وروسيا )EMEAR( الموّضحة في الشكل 1 ومن المناطق األخرى 
كذلك. يتم تصنيف كل بلد على أساس المتوسط العالمي، مما يتيح لك معرفة النقاط التي تكافح عندها 

المؤسسات المحلية وتنجح فيها لتحقيق نتائج األمان.
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العوامل الرئيسية للنجاح
باإلضافة إلى النتائج المذكورة أعاله، سألنا المشاركين في الدراسة عن مدى اتّباع مؤسساتهم لمجموعة مؤلفة 

من 25 ممارسة أمنية مشتركة. ثم أجرينا بعد ذلك تحليالً متعدد المتغيرات لقياس أي من هذه الممارسات 
يرتبط ارتباًطا وثيقًا بتحقيق كل هدف بنجاح. بعبارة أخرى، ما هي العوامل التي تساهم في نجاح برامج 

األمان بين الشركات في منطقة أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا وروسيا )EMEAR(؟ هيا نكتشف ذلك.

تشير القيم الواردة في الشكل 2 إلى متوسط الزيادة في مدى احتمالية نجاح البرنامج عموًما عندما تلتزم 
المؤسسات بممارسة معينة بشدة. لذلك على سبيل المثال، كانت تمتلك المؤسسات الفرنسية التي كانت تزعم 
أن لديها استراتيجية تحديث تقنية استباقية نسبة احتمال أكبر تبلغ %15 )في المتوسط، مع فترة ثقة ممتدة( 

لإلبالغ عن برامج األمان الناجحة للغاية )المربع السفلي األيسر(. وعلى سبيل المقارنة، شهدت المؤسسات في 
ألمانيا فائدة صافية أكبر من دمج تقنيات تكنولوجيا المعلومات )IT( واألمن لديها مقارنةً بتحديثها. 

وتشير التقاطعات غير المظللة أو بدون قيمة إلى أن تحليلنا لم يعثر على عالقة ذات داللة إحصائية بين 
الممارسة والنجاح العام لذلك البلد. ومع ذلك، ما يزال ممكنًا أن ترتبط هذه الممارسات بنتائج محددة من 

الشكل 1.

وعلى غرار الشكل 1، يمكن قراءة الشكل 2 بطريقة عرض ترتكز إلى العمود أو الصف. وكما في القسم 
السابق، ال يمكننا توقع كل شيء قد ترغب في معرفته عن هذه النتائج والتعليق عليه. ولكننا نريد تجهيزك 
تماًما الكتساب أكبر قدر ممكن من الرؤية، ولذلك فيما يلي بعض النصائح لتحقيق أقصى استفادة من ذلك 

الجهد.

مساهمة ممارسات األمان في تصنيف نجاح البرنامج بشكل عام الشكل 2: 

يميز المسح الضوئي عبر األعمدة الممارسات التي يبدو أنها تقّدم مساهمةً قويةً في النجاح في جميع أنحاء 
المنطقة )على سبيل المثال، استراتيجية تحديث تقنية استباقية( باإلضافة إلى تلك التي لها تأثيرات أكثر موضعية 
)على سبيل المثال، مراجعة التدابير األمنية في روسيا أو تحديد المخاطر السيبرانية الكبرى في هولندا(. يمكن 
للشركات متعددة الجنسيات استخدام هذا النهج لتحديد الممارسات التي تساهم في النجاح عبر العديد من البلدان 

التي تعمل فيها.



يسلّط تتبُّع الصفوف في الشكل 2 الضوء على الممارسات التي تزيد من فرص نجاح برامج األمان 
في بلدان محددة. قد ترغب المؤسسات في إيطاليا في تنصيب التركيز على دمج ِحزمة التقنيات لديها 

 )ROI( قد تتلقى المؤسسات في المملكة المتحدة عائد استثمار .)بمتوسط معدل نجاح أكثر من %35(
مرتفع من االستثمار في إجراءات التعامل مع الكوارث )بمتوسط معدل نجاح أكثر من %28(. والقائمة 

تطول. نجد أنه من الرائع والمشجع على حد سواء أن تحظى كل دولة على خيارات متعددة مدعومة 
باألدلة متوفرة للتأثير بشكل إيجابي على أداء البرامج األمنية.

لتحقيق أقصى استفادة من الشكل 2، حّدد موقع البلد التي تحظى باهتمامك بمحاذاة الجانب األيسر ثم قم 
بالتدقيق أفقيًا للعثور على بؤر األنشطة )المربعات الزرقاء(. عندما تجدها، اتّبع العمود ألسفل لتحديد 

ممارسة األمان وراء بؤرة النشاط هذه. وكلما زادت كثافة اللون األزرق، زاد دفع تلك الممارسة لنتائج 
األمان للمؤسسات في ذلك البلد. وبالتالي، فهي طريقة سريعة للحصول على بعض التوصيات المدعومة 

بالبيانات لتحسين برنامج األمان لديك.

Cisco Secure لمحة عن
في Cisco Secure، نعمل على تمكين مجتمع األمان من خالل الموثوقية والثقة بأنهم في مأمن من 

التهديدات اآلن ومستقبالً باستخدام نظام Cisco SecureX األساسي. نساعد 100 بالمئة من شركات 
Fortune 100 على حماية ما هو قائم وما هو قادم من خالل النظام األساسي األكثر شموالً وتكامالً 

لألمن السيبراني على هذا الكوكب. تعّرف على مزيد من المعلومات حول الكيفية التي تعمل بها على تبسيط 
.cisco.com/go/secure التجارب وتسريع النجاح، وحماية المستقبل على

احصل من هنا على اإللهام من أحدث قصص النجاح فيما يتعلق باألمان التي يشاركها عمالء Cisco على 
https://www.cisco.com/go/secompanies

 Cisco أنا سعيد بالتحسينات العديدة التي قمنا بها من خالل اختيار"
لبنية SASE التقنية لدينا. لقد قمنا بزيادة تعزيز تجربة المتاجر الكبرى 

وأصبحنا أحد أكثر العالمات التجارية المحبوبة في المملكة"
جويل ماركيز | مدير تقنية المعلومات في أسواق التميمي

http://cisco.com/go/securex
http://cisco.com/go/secure
https://www.cisco.com/go/secompanies


Cisco دراسة نتائج األمان لدى
ندعوك لقراءة دراسة نتائج األمان العالمية، والتفاعل مع التصور التفاعلي 
للبيانات، واستعراض مقاطع فيديو قصيرة مع بعض النتائج الرئيسية على 

 cisco.com/go/SecurityOutcomes

https://cisco.com/go/SecurityOutcomes



