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 تمهيد

ع�ى المعلومات الدقيقة. فاتخاذ القرارات باالستناد إلى معلوماٍت غير دقيقة قد يؤدي   اللوجستيةتعتمد العمليات  

إلى تعارض عمليات الدعم مع النتائج المرجّوة ما قد يؤثر سلًبا ع�ى العمليات القتالية. فحتى األخطاء الصغيرة نسبياً  

كن حدوث األخطاء أمر محّتم، لذلك يجب أن تمتلك  ا ع�ى العمليات في بعض األحيان. ولفي أنظمة الدعم تترك أثًرا كبيرً 

أكانت عشوائية أم نتيجة هجوم إلكترو�ي متعّمد وموّجه.يالعمليات اللوج  ستية المتانة الالزمة لمواجهة األخطاء، سواء 

ثمر فيها ضع التي يمكن أن تستالجوية تحديد الموا ات للقو RANDطلبت القوات الجوية األمريكية من مشروع 

القوات الجوية جهودها في إحداث تغييرات ع�ى األساليب والتقنيات واإلجراءات وذلك بهدف تحسين قدرة الطيار ع�ى 

الموجودة   اكتشاف أي تلف كبير في البيانات اللوجيستية وتقييمه والتخفيف منه. والهدف من ذلك هو معالجة األخطاء

 الًغا في العمليات القتالية.تترك أثًرا سلبًيا بفي البيانات قبل أن 

ستية ع�ى يتحت عنوان "قدرة العمليات اللوج 2016من مشروع يعود إلى السنة المالية  بوصفه جزًءاأُنجز العمل 

وتحت قيادة نائب   إلكترو�ي"، وذلك برعاية مدير تحقيق التكامل بين الموارد هجومالصمود واالستمرار بعد التعرّض ل

مريكية للشؤون اللوجيستية والهندسة وحماية القوات، وبرعاية مشتركة من مدير الشؤون  ئد القوات الجوية األقا

قيادة الضربة الشاملة في القوات الجوية. وأجري العمل ضمن برنامج إدارة   في  القوات اللوجيستية والهندسة وحماية 

مجالي اللوجيستيات والعمليات في ن تُهم العاملين في . هذه الدراسة يجب أالجوية اتللقو RANDالموارد لمشروع 

 القوات الجوية. 

 للقوات الجوية   RANDمشروع 

الذي يمثل مركز البحث والتطوير للدراسات    RANDمؤسسة  هو القسم في    (PAF)الجوية    اتللقو  RANDمشروع  

مستقلة   تبتحليالتزويد القوات الجوية . يقوم هذا المشروع بةكييالقوات الجوية األمر منوالتحليل الممّول فدرالًيا 

لبدائل السياسات التي تؤثر ع�ى التطوير والتوظيف والجاهزية القتالية ودعم القوات الجوية والفضائية واإللكترونية 

القوى العاملة والموظفين  ووظيف؛ البحث ضمن أربعة برامج: تحديث القوات والت ىجرويُ  الحالية والمستقبلية.

 .FA7014-16-D-1000ستراتيجيات والعقيدة. أُعّدت الدراسة الحالية بموجب العقد رقم  ارة الموارد؛ واالوالتدريب؛ وإد

 www.rand.org/pafيرجى زيارة: الجوية   اتللقو RANDمشروع للمزيد من المعلومات حول 

  

http://www.rand.org/paf
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 ملخص 

لحماية قدرة القوات الجوية األمريكية ع�ى إبراز قوتها، يجب أن يكون الدعم اللوجيستي متيًنا ومرنًا ليستوعب طيًفا  
ه الهجمات هو اإلتالف المتعّمد للبيانات. عندما تكون نواع هذوأحد أ 1من التهديدات، بما في ذلك الهجمات اإللكترونية

البيانات تالفة، فإّن االعتماد عليها في أي إجراء يمكنه إعاقة سير العمليات اللوجيستية، مما قد يؤثر سلًبا ع�ى العمليات 
ك أيًضا عن بعض  ينتج ذلت، فقد القتالية. ولكن الهجمات اإللكترونية المتعمدة ليست المسبب الوحيد لتلف البيانا

 األخطاء الروتينية.
"قدرة العمليات اللوجيستية ع�ى الصمود واالستمرار"، قدمت قيادة    جزء من مبادرة تحت عنوانفي  و،  2015في عام  

)  1تلف في البيانات، وهي: ( العمليات اللوجيستية للقوات الجوية ثالث خطوات لالستجابة لحاالت االشتباه بوقوع
تحديد ما إذا كانت    أم ال، وإن كانت كذلك،  ) تقييم ما إذا كانت بالفعل أخطاءً 2واإلبالغ) عن أي خطأ مشبوه؛ ((  االكتشاف

) العمل ع�ى التخفيف من أية مشاكل تواجه العمليات اللوجيستية 3أم نتيجة لهجوم متعّمد؛ ومن ثم ( مجرد أخطاءٍ 
وقوع تلف كبير    في حالةيز متانة العمليات اللوجيستية ومرونتها  ناتجة عن أخطاء حقيقية. الهدف من هذا التقرير هو تعز

وتقييم  تلف البياناتى الشؤون اللوجيستية لتحسين رصد للبيانات. ويدرس التقرير ما يمكن أن يقوم به القائمون ع�
ٍض. وال يتطرق مستوى التلف واإلبالغ عنه وإعطاء األولوية لالستجابة، وذلك لضمان استمرار العمليات ع�ى نحو ُمر 

مات  دة تقلل من الهجالتقرير إلى التدابير التي يمكن أن يتخذها القائمون ع�ى أمن المعلومات أو إلى تدابير محد
 .اإللكترونية التي تستهدف الوحدات اللوجيستية

 تلف البيانات  اكتشاف 

اكتشاف أي تلف في البيانات ضمن إطار عملبعد دراسة الخطوات الالزمة ل ل عالي المرونة، حددنا خمسة نجاح في 
أكثر من غيرها في تعزيز القدرة ع�ى كشف  مهمةمجاالت   :تلف البياناتتعتبر واعدة 

بسرعة كافية. يمكن تحقيق هذه السرعة من خالل الجمع بين أفراد يقومون   االكتشاف يجب أن تتم عملية  .1
 . ضمن سلسلة الحفظ تلف البياناتلالمبكر  االكتشافبالرصد واإلبالغ عن وجود بيانات تالفة بسرعة، و

العمليات العادية،    اآللي، التي ال يرى األفراد خاللها البيانات في ذات الدرجة العالية من التشغيل  تمثل العمليات   .2
 اكتشاف يتطلب التشغيل اآللي آليًة خاصة للمساعدة في تحديًا كبيًرا أمام عملية رصد أي خلل في البيانات. 

 التلف. 
لكن الحاالت الشاذة تكون أقل وضوًحا خالل الحروب بالمقارنة  وفي الحروب،    تلف البيانات  اكتشاف  يةتزداد أهم .3

أوقات السلم، فالحرب بحد ذاتها حالةٌ شاذة. لذلك ثمة حاجة لوجود آليات لتعديل آليات الرصد من ظروف  مع  
 السلم إلى ظروف الحرب.

اكتشاف البيانات الشاذة، عليهم أن يخلكي يتمكّن العاملون (من طيارين ومدنيين ومتعا .4 ضعوا  قدين) من 
ينبغي أن يكونوا متيقظين بشكل متواصل عند تفّحص   كما ،جميًعا للتدريب لفهم النمط األساسي المتوقع

 البيانات.

 
فتشير إلى القدرة ع�ى العودة   المرونةلحفاظ ع�ى مستوى مقبول من التشغيل، أما " القدرة ع�ى امتصاص هجوٍم ما وامتينيعني مصطلح " 1

 بعد التعرض لهجوم. كافيةللعمل بسرعة 
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 يجب أن تتيح القيادة بيئة تشجع العاملين ع�ى اإلبالغ عن البيانات الشاذة المشبوهة. .5

 دم ثالث توصيات أساسية: لمواجهة هذه التحديات، نق 
ها العاملون في المجال اللوجيستي أوالً، نوصي في إطار السياسة اللوجيستية، بتحديد التدابير التي يجب أن يتخذ

من بين جميع التوصيات في   INFOCON( .2( لالستجابِة لمستوى كل حالة من حاالت العمليات الخاصة بالمعلومات
أكثرها ترجيًحا لتحقيقهذا التقرير، نعتقد أن هذا اإلجر  فهذه التدابير  نتائج إيجابية ملموسة بأقل قدر من الموارد. اء هو 

ع�ى تأمين المعلومات. وسيتم تحديد اإلجراءات ضمن المجال   أكثر من تركيزهااللوجيستية    استمرار العملياتتركز ع�ى  
ومات. لكل مستوى حالة من حاالت العمليات اللوجيستي لموازاة اإلجراءات الحالية الخاصة بأنظمة تكنولوجيا المعل

ل وظيفي لزيادة المتانة والمرونة. يبدأ العمل بهذه التدابير  احترازية في كل مجا  الخاصة بالمعلومات، يجب تحديد تدابير
 مع ازدياد مستوى الخطورة لمطابقة الموارد التي أنفقت مع بيئة الخطر (وكذلك الكفاءة مقارنة بالتكلفة). وكما هو 

دة ومخصصة،  الحال عند التعامل مع مستويات حالة حماية القوات، تتميز التدابير التي ينبغي اتخاذها بكونها محد
 وتكون مدرجة ضمن تعليمات القوات الجوية األمريكية. 

البشر  فيها من خالل عمليات آلية بالكامل (ال يستطيع تلف البياناتثانًيا، نوصي بتبّني نهج بسيط للكشف عن 
ن بينفورد  ستخدم بشكل روتيني للكشف عن عمليات االحتيال. ُيعد قانوبيانات خالل العمليات العادية) تُ رؤية" ال"
)Benford (الذي سنتحدث عنه بشكل مفّصل في الفصل الثالث) (الطرق السهلة نسبًيا للتحقق من صحة   ىحدإ

أي مدى يمكن استخدام هذه التقنيات باالعتماد   البيانات، لكن يمكن استخدام طرق معيارية أخرى. ويجب تحديد إلى 
ت العمليات الخاصة بالمعلومات) من أجل تقليل كمية العمل  ع�ى مستوى الخطر اإللكترو�ي (مستوى كل حالة من حاال

  بحد ذاتها، بل يمكن استخدامها لإلبالغ عن البيانات التي من المرجح أن تكون  الً المطلوب. ولكن ال تعد هذه األدوات ح
 إشكالية وبالتالي إخضاعها للمزيد من المراجعة من قبل معنيين.

تشكله  (و  تلف البياناتشكله يالخطر الذي وتدريبهم بشأن ضاء المؤسسة أع جميعا، نوصي بتعزيز تعليم ثالثً 
 الهجمات اإللكترونية بشكل عام) ع�ى العمليات. فيما ي�ي، األهداف الرئيسية لهذا التدريب: 

أنظمة البيانات عرضة للتلف والهجمات اإللكترونية،  كلالمستويات بأن  جميعاملين ع�ى توعية جميع الع •
 األنظمة والعمليات.   جميعولذلك، فإن اليقظة مطلوبة تجاه 

إرساء ثقافة لدى القوى العاملة تؤكد أّن لكل فرد عامل في المؤسسة اللوجيستية حصة في األمن اإللكترو�ي،  •
 معينة في األمن اإللكترو�ي.وليس فقط أصحاب تخصصات 

ويجب ع�ى من   كل مستويات القيادة (من رأسها حتى هيئات اإلشراف) أن تقوم بدور في نشر هذه الرسائل.ع�ى 
علم وضباط ميادين بشكل عام) أن يضعوا اإلبالغ عن المخاوف المتعلقة باألمن   يشغلون المناصب العليا (من ضباط

ن أية عمليات  عشخاص الذين يقومون باإلبالغ تهم. ولتحقيق ذلك، يجب حماية األاإللكترو�ي في أع�ى سلّم أولويا
انتقامية، واعتماد سياسة تضمن سهولة القيام باإلبالغ وتوفر توجيهات واضحة. يهدف ذلك إلى تغيير الثقافة السائدة  

  ف اإللكترونية، بقدر يقظتهم حيال لزيادة يقظة العاملين عند التبليغ عن احتمال وجود بيانات تالفة وغيرها من المخاو

 
.  CYBER)(CON) بنظام حالة الفضــاء اإللكترو�ي INFOCONقريًبا ســيتم االســتعاضــة عن نظام مســتوى حالة العمليات الخاصــة بالمعلومات ( 2

لة يحددها القائد أو القيادة اإلســـتراتيجية األمريكية. ولكن بإمكان القادة ع�ى جميع المســـتويات أن يحددوا محلًيا فمســـتويات النظام األول شـــام
ــتركة األمريكية  ــرامة لألنظمة التي يتولّون قيادتها (رئيس هيئة األركان المشــــ أكثر صــــ ــتويات لحاالت العمليات تكون  ــباط  6510.01F  ،9مســــ شــــ

كانون الثا�ي   27،  1-527; وفًقا لتوجيهات القيادة االســتراتيجية 2015حزيران (يونيو)  9ل بالتوجيه الحالي اعتباًرا من  ، يبدأ  العم2011(فبراير) 
 ).2006(يناير) 
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السيطرة ع�ى الضرر الذي تلحقه األجسام الغريبة بخطوط الطيران وغيرها من المخاوف المتعلقة بالسالمة. وحالًيا، 
 3اللوجيستية. اإلصداراتيتوفر القليل من المراجع، إن وجدت، حول سالمة البيانات أو األمن اإللكترو�ي في 

ضباط الصف غير المفوضين) أن يطّوروا توجيهات وكبار  باط األعوانالقيادية األد�ى (الضيجب ع�ى أصحاب الرتب 
واضحة ومحددة للعاملين بشأن أنواع البيانات الشاذة الواجب عليهم اإلبالغ عنها وفًقا للمعرفة التي يملكونها حول  

 حاجات العمليات.
يجب أن يستمر  ين.تعاقدين والملك الطيارين والمدنيالعاملين، بما في ذ جميعيجب أن يتم تعميم الرسائل ع�ى 

تعميم هذه الرسائل بشكل دائم. بالنسبة للطيارين، يجب أن يبدأ ذلك من المدرسة التقنية ويستمر خالل التدريب  
  ختبار أمثلة حقيقية، العم�ي والتمارين. باإلضافة إلى ذلك، يجب تطبيقها بأكبر قدر ممكن ضمن بيئة العمل من خالل ا

اكتشاف البيانات الشاذة واإلبالغ عنها.ويجب أن تركز ع�ى ا  لعواقب المحتملة التي تترتب ع�ى الفشل في 

 اإلبالغ والتقييم 

القوات الجوية األمريكية. ولم يتم تصميم   لدىثمة العديد من أوجه القصور في اآلليات الحالية لإلبالغ والتقييم  
آليات اإلبالغ والتقييم الحالية مع بعض  استكمال ونية. لذلك نوصي بأي منها بهدف الحد من الهجمات اإللكتر

 .S.1مخطط الكامل المقترح موضح في الشكل آليات وعمليات اإلبالغ اإلضافية وإنشاء خلية تنسيق. ال
  العناصر البنيوية الحالية (قنوات ومنظمات اإلبالغ) موّضحة باألسود واألزرق أما العناصر تكون  ،  S.1في الشكل  

موضحة باللون األحمر. عند قراءة الشكل من أسفل إلى أع�ى، يبلّغ الطيارون البنيوية المقترحة حديًثا فتكون 
المعنَون "الُمبلّغون") عن البيانات التي يشتبهون بتعرّضها   المربعوالمدنيون والمتعاقدون (المشار إليهم في 

والتقارير المبنية ع�ى  يدة الموجودة (مثل مكاتب المساعدةلإلتالف . أما الخط األسود فيمّثل قنوات اإلبالغ العد
تصل هذه التقارير إلى منظمات مختلفة كي تخضع لشكل من أشكال التقييم (مثل   .)107والطلبات    22النموذج  

مكاتب البرامج ومراكز االتصال ووكالة لوجيستيات الدفاع) وغالًبا ما يتم توجيهها إلى منظمات أخرى بهدف نشر 
الموجود ع�ى  المربع(مثل موظفي قيادة رئيسية)، كما هو موضح في  عي بشأن الظروف المحتمل مواجهتها الو

تُرسل بعض المالحظات عادًة ما  انتهاء عملية التقييم،   يمين القوس بعنوان "الوعي بشأن الظروف المحتملة". بعد
التوعية أو التدريب،    ه المالحظات إلى تغيير السياسة أو إلى األفراد الذين رفعوا التقرير. وفي حاالت قليلة، قد تؤدي هذ
 إّال أنه ال يتم تطبيق أي من هذه الحلول بشكل منتظم حالًيا.

 
 ه الرسائل.، ال تتضمن هذ2015، 101-21لصيانة الطائرات، تعليمات القوات الجوية ع�ى سبيل المثال، سياسة المؤسسة  3
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 االستجابة المقترح لعملية اإلبالغ والتقييم هيكل .S.1الشكل 

 

الكيانات  إلى القنوات و الحمراء فتشير والمربعاتمالحظات: تشير الخطوط الزرقاء إلى القنوات الموجودة. أما الخطوط 

) قيادة major command( MAJCOM) تعني خلية سالمة البيانات الشاملة، وتعني  GLODIC )Global Data IntegrityCellالجديدة. 

  ) فهي تعنيU.S. CyberCommand(  USCYBERCOM) إلى مكتب برنامج النظام، أما SPO  )system programofficeرئيسية، وتشير 

 ستراتيجية األمريكية. ) تعني القيادة االUSSTRATCOM )U.S.Strategic Commandاإللكترو�ي األمريكية، و ءالفضاقيادة 

قد  ما إذا كان هناك هجوم منسق بهدف تقييمها لمعرفة  حالًيا التقارير المرفوعة جميعوجد سلطة مّطلعة ع�ى تال 
ت الحساسة  السبب وراء أي تلف كبير يصيب البيانا وجد سلطة مركزية تتحّمل مسؤولية تحديدتأم ال. كما ال  يحدث

 ونشر معلومات حول كيفية معالجته. 
 Global DataIntegrity Cell" (سالمة البيانات الشاملة  خليةبالتالي، نقترح إنشاء هيئة مركزية جديدة تحت اسم "

GLODIC ف  والظرب�ى قدر من الوعي  هذه التقارير. سوف تحافظ هذه الخلية ع جميع)، والتي ستحصل ع�ى نسخ من
التقارير الموجودة. ونظًرا إلى أنّه تم اتخاذ إجراءات بشأن هذه التقارير من قبل القائمين   بجميعع�ى مستوى المؤسسة 
في السياسات التي تحكم آليات اإلبالغ الحالية، سيكون الجزء األكبر من الدور الرئيسي    تحديدهاع�ى عملية التقييم، وتم  

هو البحث عن االتجاهات والهجمات المنسقة المتوقعة واستخالص الدروس مع الوقت   ة تجاه هذه التقاريرلهذه الخلي
قتصر عمل الخلية ع�ى هذه األنشطة، بل  الدروس المستقاة. ويجب أّال ي هذه  والقيام بدور مركز لتبادل المعلومات حول  

ون منظمة موجودة بالفضاء اإللكترو�ي. كما يمكن لها أن تكالمسائل اللوجيستية األخرى التي تتعلق    يمتّد لتتبع  يجب أن
 ذات مسؤوليات أوسع شاملة لهذه األنشطة، مع زيادة الموارد بما يتناسب مع حجم المسؤوليات الملقاة ع�ى عاتقها. 

. ويجب أن إجراء تقييم لمعرفة ما إذا كان قد وقع هجوم إلكترو�ي أم الفي  نشاط الداعم الثا�ي المقترح فيتمثل  أما ال
ة من قبل منظمة مركزية. أما بالنسبة ألنظمة األسلحة، قد تكمن  يتم التقييم من قبل أصحاب الخبرة وليس بالضرور 

ظمة تكنولوجيا المعلومات المتصلة بالشبكة، فتكمن الخبرة المطلوبة الخبرة في قيادة اإلمدادات في القوات الجوية. أما أن
ستحتاج   ، GLODICرقم أربع وعشرين. ولكن مع وجود خلية سالمة البيانات الشاملةللتعامل معها في القوة الجوية 
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رشادات  بعض المنظمات إلى تشكيل وجهة نظر خاصة بالمؤسسة وأرشفة الحوادث وتعميم اإلرشادات. وقد تشمل اإل
  الفضاء قيادة  . ويمكن لأم ال  وجوب عزل النظام عن الشبكة وتغيير اإلجراءات وإغالق األنظمة من أجل األدلة الجنائيةإما  

 والقوة الجوية الرابعة والعشرين تأدية هذه المهام.  اإللكترو�ي األمريكية

 تحديد األولويات  

األنظمة والوظائف التي تدعمها سيشكل عبًئا كبيًرا. وللحصول ع�ى استجابة مث�ى،   جميعإن حل هذه المشاكل في  
ليغ عن أحداث دون غيرها. ويجب تحديد إطار زمني لالستجابة للحوادث من  يجب إعطاء األولوية إلجراءات وقائية والتب

ويتمثل ت الخطورة وليس تقييمها.  ألولويات هو ترتيب مستوياأجل تقييمها والعمل ع�ى الحد منها. الهدف من ترتيب ا
يستغرقه الهجوم   الوقت الذيي عملية (أل  المتأصلة  متانةالفهم العالقة بين    األولويات في أحد العناصر األساسية لتحديد  

للتأثير ع�ى العمليات القتالية) ومقدار مرونة االستجابة بعد التعرض للهجوم (الوقت الالزم للكشف عن الهجوم واإلبالغ 
وتقييمه والتخفيف من آثاره والتعافي منه). تُعطى أولوية االستجابة للعمليات الهشة ومن ثم العمليات المتينة.  عنه

لمستوى   مهمين، واحتمال التعرّض لهجوم ما بُعدين اتنافسيً  عامالً باعتباره الوقت، الذي ينظر إليه  نويشكّل كل م 
ستراتيجية لتحديد األولويات  ا ديد األولويات. وبذلك يمكن وضع تحاقتراحنا لالخطورة يعّدان عاملين أساسيين في 

 بالترتيب اآلتي: 

يعتمد مستوى    والوظائف التي تُنجز ضمن المجال اللوجيستي.وضع قائمة بالمهام (التي قد تبلغ العشرات)   .1

 الداللة في تفصيل المهام ع�ى عملية االكتشاف التي تتم خالل الخطوات الالحقة.  

لبيانات التي تتحكم بالعملية أو أرشفة البيانات الموثوقة التي تُبنى لنظمة هذه األلكل مهمة، يجب تحديد  .2

 عليها اإلجراءات أو القرارات.

 تلك بناًء ع�ى األمن النسبي لمستضيفي هذه األنظمة.    لبيانات لنظمة هذه األ في  تصنيف مستوى االشتباه .3

، يجب تقدير الوقت الذي  لبياناتلنظمة هذه األيانات خاطئة في أي من إذا ات�خذت إجراءات بناًء ع�ى ب .4

 ام أو أسابيع أو شهور أو سنوات). سيستغرقه ظهور اآلثار السلبية ع�ى العمليات القتالية (ساعات أو أي

االستجابة ع�ى  وقت  إذا ات�خذت إجراءات بناًء ع�ى بيانات خاطئة في أي من أنظمة البيانات هذه، يجب تقدير .5

 وجه التقريب، والذي قد يحكمه الوقت الالزم للتعافي من الهجوم (ساعات أو أيام أو أسابيع أو شهور أو سنوات). 

 ء ع�ى ذلك.  ن ثم ترتيب المهام بنامقارنة هذه األوقات وم .6

 التخطيط للهامش الزمني للمهام تبًعا لمستوى االشتباه في أنظمة البيانات المرتبطة بها.  .7

أكثر  تح .8 ديد األولويات من خالل البدء بأزواج المهام التي تملك أقصر هامش زمني والتي تكون أنظمة بياناتها 

 ً  بياناتها هي األقل قابلية للتأثر.  طول هامش زمني وأنظمةإلى تلك التي تملك أ قابلية للتأثر وصوال

أكثر من غيرهماال نعتقد أنمن بين هذه التوصيات،  ستشكالن مقدمة للسياسة اللوجيستية  توصيتين الواعدتين 
وإليصال المسؤوليات التي قمنا ) INFOCON(لالستجابات لمختلف مستويات حاالت العمليات الخاصة بالمعلومات 

. وقد تكون هذه المنظمة منظمة موجودة )GLODIC( بيانات الشاملة"ها إلى منظمة نسّميها "خلية سالمة البتحديد
   . تلف البياناتبالفعل، ويمكنها كذلك تأدية مهام أخرى مرتبطة بالعمليات اإللكترونية باإلضافة إلى التعامل مع  

قدر اإلمكان لتكون  التقرير اطّورنا الحجج الرئيسية في هذوبما أن تلف البيانات هو أحد أنواع الهجمات اإللكترونية، 
أكبر قدر ممكن من الهجمات اإللكترونية. يمكن توسيع مخطط تحديد األولويات بسهولة   عامة بما يكفي لمواجهة 
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سها  ليست باألهمية نف  االكتشافليشمل مجموعة كاملة من الهجمات اإللكترونية. وإن األفكار المتعلقة بتحسين عملية  
لوضوح مثل تدمير البيانات وحظر الوصول إليها، ولكن يمكن الهجمات، فبعض الهجمات تكون في غاية ا  جميعبالنسبة ل

المبكر عن هجمات أقل وضوًحا. وتجدر اإلشارة إلى أن الطرق التي نوصي   االكتشافلهذه األفكار أن تكون مفيدة في 
  فقط ع�ى تقتصر ع�ى أنواع الهجمات اإللكترونية وال يجب أن  جميعًعا في باتباعها عند اإلبالغ وتقييم البالغات تجدي نف

 .تلف البيانات

 



xiii 

 

 وعرفان  شكر

) إلشرافهما ودعمهما  Estep Lorna) ولورنا استيب (Larry Kingsleyنتقدم بالشكر إلى كل من الري كينغس�ي (
دونا ودعمونا، وهم كثر إلى درجة يصعب ذكرهم  خالل الدراسة. نشكر أيًضا العديد من أفراد القوات الجوية الذين ساع

 وانتقاداتهم.   جميًعا باألسماء. ولكن ال من غنى عن أفكارهم
)، وليونيل  Pat Borenبورين ( في المناقشات وهم بات   ساهموا الذين   RANDمؤسسة   في  شكًرا خاًصا للزمالء نقدم
 Marekومارك بوزارد (  )Lauren Kendrickدريك (ولورين كين)  Sarah Nowak) وسارة نواك (Lionel Galwayغالوي (
Posard) وجيم باورز (JimPowers ومارك روبينز ()Robbins Marc(  ) والرا شميتLara Schmidt  ( 

لمراجعتهما المسودة األولى   Tarraf  (Danielleودانييل طرّاف ()  Gonzales  Dan(  كما نشكر كالً من دان غونزاليس
 .  ا التقريرمن هذ

مساعدة وآراء من األشخاص المذكورين أعاله ال يعني أنهم يتفقون مع اآلراء الواردة في هذه الدراسة.  ناه من  ما تلقي
 فنحن وحدنا مسؤولون عن المضمون، بما فيه من أخطاء أو نواقص. 
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 . تحليل المشكلة  1

 الدافع

بإمكان القوات الجوية األمريكية إبراز قدر كبير من القوة الجوية في أي مكان في العالم وخالل وقت قصير. تشكل  
، 4أمام أي خصم يفكر في شن هجمات مباشرة. تتطلب القوات الجوية دعًما لوجيستًيا آنًياتحديات كبيرة هذه القوة 

جيستي. الهدف  ضد القوات الجوية من خالل استهداف دعمها اللوولذلك قد يختار الخصم شن هجمات غير مباشرة 
من وراء هذه الهجمات هو عرقلة القوات الجوية األمريكية من خالل تقويض أساساتها. وقد يتراوح األثر المرجو من هذه 

قت ليتمكّن �ى شن عمليات استطالعية، ربما ما يكفي من الوالهجمات بين إبطاء القوات الجوية أو إعاقة قدرتها ع 
العمليات القتالية من خالل إصابة العمليات اللوجيستية  جميعإليها، إليقاف  الخصم من تحقيق النتائج التي يصبو

 بالشلل.  
امتصاص أي   لحماية القدرة ع�ى إبراز قوتها، يجب أن تتأكد القوات الجوية من قدرة عملياتها اللوجيستية ع�ى 

تتخذ الهجمات التي تستهدف العمليات   5بشكل مرٍض بعد ذلك (المرونة). هجوم (المتانة) واستعادة وظائفها 
 ً متعددة، ومن األشكال التقليدية للهجمات تلك التي تستهدف القدرة الحركية، وأحد األمثلة البارزة   اللوجيستية أشكاال

لطائرات بشكل مباشر،  ا  رجاقسام اللوجيستية ليست مسؤولة عن حماية مدبالرغم من أن األع�ى ذلك تفجير المدارج. و
نها مسؤولة عن إصالحه بسرعة الستعادة القدرة ع�ى شن العمليات. وهناك العديد من األمثلة المشابهة، وتتمتع  فإ

من أية هجمات   القوات الجوية األمريكية بقدرة كبيرة ع�ى الحفاظ ع�ى مستوى مقبول من الدعم اللوجيستي بالرغم
 وية). في ذلك الهجمات الكيميائية والبيولوجية النو قد تستهدف قدرتها الحركية (بما

 ً جديًدا نسبًيا لشن الهجمات. وكما هي الحال مع أغلب الهجمات التي تعّطل الحركة،    يمثل الفضاء اإللكترو�ي مجاال
ن  ولكنها تكو اإللكترونية من هذه الهجمات،  تهاحماية أنظمفإن األقسام اللوجيستية غير مسؤولة بشكل مباشر عن 

ً وتتخذ العمليات اإللكترونية أشك 6القدرة ع�ى تجاوز هذه الهجمات والتعافي منها.امتالك ن مسؤولة ع فقد  متعددة،  اال
مير بيانات  و قد يشن هجوًما شرًسا عبر تد أإلى نقل المعلومات بشكل غير مشروع ألغراض استخباراتية،    يسعى الخصم

لعمليات اإللكترونية خطًرا ع�ى لهذه األشكال كل تشكل �ى العمليات. و أو تلفها أو حظر الوصول إليها أو السيطرة ع
 العمليات اللوجيستية.

تقوم بالعمليات اللوجيستية في القوات الجوية األمريكية أقسام عدة، منها تلك المسؤولة عن صيانة الطائرات  
وات األمن وعمليات سلسلة اإلمداد. الهندسة المدنية والتخطيط اللوجيستي وإدارة الذخائر وقوعمليات المطارات و

جرد  عملية ، ُطّورت المئات من أنظمة تكنولوجيا المعلومات لتخزين البيانات ونشرها وإلدارةوللقيام بهذه المهام

 
: بعنوان "تخطيط وتنفيذ 2016 ،  02-1في هذا التقرير بمفهومه األوسـع، كما تم تعريفه في المنشـور المشـترك  سـتياتلوجيُيسـتخدم مصـطلح  4

. وتُعرف األخيرُة في والدعم القتالي  اللوجيســــــــتياتحركة القوات ودعمها". تكون المفاهيم عامة بما فيه الكفاية إلى درجة تنطبق بالتســــــــاوي ع�ى 
وـية والحـفاظ عليـها واعتمـادهـا ، "ـبالـقدرة األســــــــــاســـــــــــية والشــــــــــامـلة ع�ى منح المروـنة واـلدعم للقوات الج2013، 0-4جوـية وثيـقة عقـيدة القوات ال

 كأساس للبناء في نطاق العمليات العسكرية".
 .2015ع�ى سبيل المثال، مجلس علوم الدفاع، انظر  5
ــالمة، يكون فيه الوعي وا 6 ــوابط الســــ ــمات في هناك نوع من أنواع التوازي مع ضــــ ــنناقش هذه الســــ ــتجابة الزمين ع�ى كل فرد. ســــ الجتهاد واالســــ

 لثالث.الفصلين الثا�ي وا
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اذ القرار. تُستخدم أنظمة المعلومات  المخزون والتحكم بالعمليات ونشر وعي بالظروف المحتملة لدعم عملية اتخ
أرجاء العالم في مقرات القوات الجوية األمريكية في السلم والحرب. ويتسم العديد من هذه   عجميبشكل مستمر في 

باالرتباط بالشبكات، وبالرغم من أن معظمها خاٌص بالقوات الجوية إال أن بعضها أصبح في متناول األوساط  األنظمة
شبكة موّجه بروتوكول اإلنترنت غير اآلمنة    كاء العاملين في القاعدة الصناعية. فمعظمها موجودة ضمنالمشتركة والشر

(NIPRNet).   
وفي غياب البيانات الموثوقة،  7تعتمد العمليات اللوجيستية بشكل كبير ع�ى البيانات والمعلومات في هذه األنظمة، 

ق  معرفة مدى تطاب يفرض متطلبات شبكة التوريد لتتوقف العديد من العمليات األساسية. التعقيد والحجم الهائل 
تتطلب هذه العمليات و لمخزون ومواقع القطع والعديد من البيانات األخرى تفوق القدرات البشرية. القطع وحجم ا

ً أنظمة بيانية للعمل؛ وبدون ه  آخر.   ذه البيانات ستتوقف العمليات الجوية في نهاية المطاف. وتُعد صيانة الطائرات مثاال
نية ومعدات التشخيص  ال يمكن صيانتها دون االعتماد ع�ى البيانات التقحيث إن الطائرات الحديثة في غاية التعقيد و 

 اآللية.
ذلك، فإن معظم األخطاء التي تقع بشكل يومي ال  ال بُّد بالطبع من حدوث األخطاء، فهي تقع بشكل روتيني. ومع 

كن من التعامل مع هذا النوع تترك أثًرا سلبًيا كبيًرا ع�ى العمليات، كما تطورت األنظمة اللوجيستية والعمليات لتتم
سية  أسا  من األخطاء. ومع أّن العشوائية التي تتميز بها األخطاء الروتينية تجعل من احتمال تسببها بمشكلة تشغيلية

هناك احتمال بتسببها بأثر كبير، كما أثبتت التجارب. ومن األمثلة الحديثة ع�ى ذلك، إرسال قطعة   فإنضئيالً للغاية، 
ام التشغي�ي لألسلحة ليتم نزعها وتنفيذ أمر تقني محدد بوقت زمني غير صحيح ع�ى أسطول من  صالحة من النظ

 الطائرات.  
اكتشاف أنها بيانات  إلحاق ضرر بالغ ومتعمد بالبيانات التي قد يصعب قد يقوم خصٌم ماهر ذو تصميم ومعرفة ب

صم لهذا النوع من الهجمات المتعمدة الذي يؤدي  ، إال أنها تؤثر بشكل كبير وسلبي ع�ى العمليات. وقد يلجأ الخشاذة
أكان تلف  وليخفي السبب وراء تلفهاات أو يحظر الوصول إليها لُيطيل التوغل في األنظمة إلى تلف البيان . لكن سواًء 

البيانات ناتًجا عن التعرض لهجوم أو وقوع خطأ عشوائي، يجب أن يكون الدعم اللوجيستي قويًا ومرنًا بشكٍل كاٍف  
 تقديم القدر الكافي من الدعم للعمليات القتالية.في واالستمرار  تلف البياناتستيعاب ال

 ونطاقه التقرير اهدف هذ

في سبل تحسين استمرارية العمليات اللوجيستية عند تعرض البيانات اللوجيستية للتلف.  التقرير ابحث هذي

ا ع�ى سير العمليات. من األمثلة ع�ى ذلك، تغّير وجهة  ويقصد بتلف البيانات تغّير البيانات بشكل كاٍف ليؤثر سلبً 

ات وتشخيص خاطئ من أحد أدوات  ووجود بيانات تقنية خاطئة حول إجراءات إصالح الطائر  مهمةالشحن لقطع غيارٍ 

إلى تصنيف  التقرير اهذفي تطرق نالفحص اآللية ووصول أمر خاطئ بإعادة توزيع بعض قطع الغيار وغيرها الكثير. لن 

 إللكترونية حسب خطورتها ع�ى العمليات اللوجيستية. ذه الهجمات اه

 

 
في أغلب األحيان، ُيســـــــــتخدم مصـــــــــطلح البيانات لوصـــــــــف األعداد والرموز األولية في قواعد البيانات، وتُســـــــــتخدم المعلومات لوصـــــــــف المعنى   7

ــيط ــتخرج من البيانات التخاذ القرارات. ألغراض التبسـ ــمن المعلومات  المسـ ــطلح "البيانات" بمعناها العام الذي يتضـ ــتخدم هذا التقرير مصـ ، يسـ
 ا.أيًض 
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األمن اإللكترو�ي خط الدفاع األول ضد هذه التهديدات. لكن في حال فشل التدابير األمنية في التصدي  وحدة مثل ت

ع�ى العمليات   لهذه التهديدات، تتولى وحدة اللوجيستيات مسؤولية العمل للتعافي من الهجمة دون وقوع أي أثر سلبي

وحدة (وليس    وحدة الخدمات اللوجيستيةكن أن تقوم بها  القتالية. وقد اقتصر نطاق هذه الدراسة ع�ى اإلجراءات التي يم 

اإللكترو�ي) لجعل العمليات مرنة. يتمثل العائق األخير في تجنب الحلول المكلفة ماديًا والتي تستغرق سنوات   الفضاء

حدة  لنقاش والحلول المحتملة ع�ى حلول اقتصادية سهلة التنفيذ نسبًيا وضمن نطاق ومن التنفيذ. ولذلك، اقتصر ا

 الخدمات اللوجيستية.

، سنذكر بعض االفتراضات بشكل واضح. من البديهي  تلف البياناتقبل تحديد النهج الذي سنتبعه لحل مشكلة 

ما هو أبعد من  ات. وتمتد هذه الفرضية إلى أنظمة البيانات عرضة للهجم جميعوالبيانات عرضًة للتلف  جميع أن تكون 

األسلحة    ومنظومةأنظمة األسلحة  األنشطة التي تدعم منظومة  ا المعلومات لتشمل  األنظمة التجارية وشبكات تكنولوجي

نفسها. توجد العديد من أنظمة تكنولوجيا المعلومات التي تدعم الخدمات اللوجيستية ضمن شبكات غير آمنة نسبًيا، 

البيانات مع العديد من الجهات التجارية التي ال تخضع قدرتها األمنية للقوات الجوية األمريكية. ولكن حتى  وتتبادل

 كات الخارجية تتبادل البيانات مع جهات خارجية، وهي أيًضا عرضة للهجوم. بشكل نسبي بالشب  األنظمة غير المتصلة

ي  ا، لذا ال نقوم بأي محاولة لتقييم مدى ضعفها ف هذه األنظمة موجودة ضمن شبكات غير آمنة نسبيً  جميعإّن 

ر جميع األنظمة في  التصدي للهجمات اإللكترونية. لكن من أجل تطوير العمليات اللوجيستية القوية والمرنة، يجب اعتبا

  لكترونية.وجد قاعدة آمنة تماًما من الهجمات الحركية، كذلك ال يوجد نظام آمن تماًما من الهجمات اإلتخطر. وبما أنه ال  

لن نتعمق في هذه النقطة ألن التجربة أثبتت أن أكثر األنظمة أمانًا قابلة لالختراق. أثناء إعداد هذه الدراسة، صادفنا العديد  

فراد داخل المؤسسة اللوجيستية للقوات الجوية يعتقدون أن أنظمة البيانات التي يستخدمونها منيعة ضد أي  من األ

مفرطة تشكل حاجًزا أمام تحسين قوة ومرونة جميع العمليات، وستتم مناقشة هذه النقطة في هجوم. لكن هذه الثقة ال

 فصول الحقة. 

  هو ضمان إنجاز مهمة العمليات القتالية (مثل جيل الطليعة). الهدف األساسي من هذه الدراسة كما نفترض أن 

خير فهو أن أثير في العمليات القتالية. أما االفتراض األاستمرار العمليات اللوجيستية أمرٌ في غاية األهمية إلى درجة التإن  

أكبر من أن يتم التعامل معها   بشكل فوري. كما أّن محدودية  عدد المجاالت الوظيفية واألنظمة البيانية المعرضة للتلف 

وسنتحدث عن هذا  القوة والمرونة، ع�ى الحاجة لتحديد األولويات لتحقيق التوازن مع العوامل التي تؤثر  تعنيالموارد 

 8لموضوع في الفصل الخامس.ا
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 المنهجية 

 السياق

العمليات تعمل أيًضا ع�ى تعزيز  في إّن البيانات وأنظمة الحاسوب التي تقدم وعًيا بالظروف المحتملة وتتحكم 
يعد  وأصبحت تعتمد ع�ى البيانات ولم  القدرات اللوجيستية. وقد تطورت العديد من العمليات الضخمة والمعقدة

معرفتهم في البيانات أو في ق المسؤولون عن العمليات . فإما أن يث هانفس ها بالفاعليةبإمكان األفراد السيطرة علي
وقدراتهم المحدودة وهم بذلك يخاطرون باحتمال ارتكاب األخطاء. لكن قد تحتوي البيانات والمعلومات ع�ى األخطاء، 

وتتحكم بالعمليات ع�ى أخطاء وقد تفشل في بعض األحيان.   فبالظرووعًيا كما قد تحتوي الخوارزميات التي تقدم 
 .تهاومصداقي وبالتالي يجب أن تتناسب ثقة المسؤولين عن العمليات بالتكنولوجيا مع مقدار دقة البيانات

ع)  مدى دقة البيانات (في الواق سالمحور  يمثلالتوازن المثالي بين الثقة والشك في البيانات.   1.1الشكليصور 
في  الموزون الخطوط الزرقاء إلى أن مستوى الثقة شير(موقف العاملين). ت مدى ثقة العاملين في البيانات صوالمحور 

البيانات يتناسب مع دقتها؛ مستوى ثقة منخفض في البيانات منخفضة الدقة، ومستوى ثقة عاٍل في البيانات الدقيقة. 
يزيد احتمال حدوث  اآلخر في وقت الحرب، وذلك حين وقت السلم و يشير أحد الخطين إلى مستوى الثقة الموزون في 

. الجزء العلوي األيسر من الشكل يمثل العاملين الذين يفرطون في ثقتهم في البيانات، وهؤالء معرضون  تلٍف للبيانات
خطاء، هو األول من األ الرتكاب األخطاء نتيجة اتباع البيانات التي تحتوي ع�ى األخطاء دون تفكير. من األمثلة ع�ى النوع

البدء بسلسلة من مناورات الطيران الخطيرة ألن الطيار وثق بشكل خاطئ بمؤشر سرعة طيارة معطل وتوصل إلى 
أما الجزء السف�ي األيمن من الرسم   9استنتاج خاطئ بأن طائرته بدأت بالهبوط لكنها في الواقع تطير بشكل طبيعي. 

بيانات. وهؤالء العمال هم عرضة الرتكاب األخطاء بسبب االعتماد صحة الفي  شكالفي فيمثل العاملين الذين يفرطون 
أكثر دقة، مما قد يؤدي إلى بطء العمليات. ومن   ع�ى أحكامهم الشخصية ومهاراتهم المحدودة للحصول ع�ى بيانات 

ً الطائرتين ع�ى حكم بشري خاطئ ب إحدىاألمثلة ع�ى ذلك، اصطدام طائرتين بسبب اعتماد طيار  تماد ع�ى من االع دال
 10نظام التشغيل اآللي الذي يتجنب االصطدامات. 

  

 
9 Croft, 2016. 

10 Bennett, 2004. 
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 رسم بيا�ي يوضح التوازن بين مقدار الثقة والشك    .1.1الشكل 

 
 . 2، الشكل 55ص ، See( ، 2004وسي ( )Leeهذا المنظور مستوحى من لي (مالحظة: 

فإنّها تختلف باختالف النظام  قة البيانات،تعتمد ع�ى د موزونةألن درجة الثقة الالزمة للحصول ع�ى استجابة 
البيانات لنظاٍم معين    ع�ى سالمةوتختلف أيًضا لنظام واحد باختالف الوقت. ومن المتوقع أن تزداد التهديدات التي تؤثر  

) مقارنة بأوقات السلم. ومع ازدياد خطر التعرض للهجمات خالل الحروب (أو األوضاع التي تؤدي للحروب في أوقات
لتتناسب مع احتمال وجود بيانات تالفة.  يعيدوا النظر في ثقتهم وضاع التي تؤدي إلى وقوع الحرب، ع�ى العاملين أن األ

،  1.1، في الشكل "لشكالعاملين المفرطين با"وإّن قيام العاملين بإعادة النظر في ثقتهم بالبيانات قد يضعهم في خانة 
ة لتوخي الحذر لتجنب األخطاء  تقال لحالة الحرب. ويؤدي ذلك إلى ظهور الحاجلدى ترقبهم لمصادفة بيانات تالفة عند االن

 الذاتية التي يسببها الشك المفرط في البيانات.
ي الرسم البيا�ي في ليتمكن العاملون من وضع الثقة المناسبة في البيانات التي بين أيديهم، عليهم فهم محور

وعي عاملون معها حتى يتمكنوا من تقييم درجة دقتها، باإلضافة إلى ال. كما عليهم فهم البيانات التي يت1.1الشكل 
ً  11بحدود المعرفة التي يمتلكونها. موا بحقيقة احتمال تلف البيانات بقدر  أن ُيسلّ  لفهم مدى دقة البيانات، عليهم أوال

ا عليهم فهم أّن البيانات ة التي تقع بشكل يومي والتي يتعاملون معها في أغلب األحيان. كميتخطى األخطاء الروتيني
معرضة للهجوم، وأّن إنكار احتمال وجود أخطاء في البيانات يعرضهم لالنجراف نحو حالة "اإلفراط في الثقة" في تكون  قد

 األخطاء الكبيرة عند وقوعها وقبل وقوع أثرها السلبي.  تشافكامن فيها لن يتمكنوا  التي.، 1.1الشكل 
ب اتباعها عند تقييم البيانات. عليهم فهم المعلومات  �ى اطالٍع باإلجراءات الواجلكن يجب أن يكون العاملون ع

 " كالعاملين الذين يفرطون بالش "وحدود الخبرة التي يملكونها. فإذا بالغوا في تقدير ما يعرفون، سيقعون ضمن فئة 
في اإلبالغ عن البيانات التي يشتبه وبالتالي سيتعرضون إلى ارتكاب األخطاء أو المبالغة  ،1.1كما هو موضح في الشكل 

من خالل عدم اإلبالغ  فإنهم يقعون ضمن فئة "الذين يفرطون في الثقة" ي حال قللوا من شأن معرفتهم، في تلفها. أما ف 
 تلفها.عن البيانات التي يشتبه في 

 
 Lee and Moray, 1992انظر  11
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أكبر الطرق التي تمكن العاملين من وضع الثقة المناسبة  في البيانات.  في الفصل الثالث، سنناقش بتفصيل 

 إطار العمل

دقيقة وإيصالها لألشخاص المخولين  مالحظاتتتطلب االستجابة الفعالة ألي اضطراب في سير العمليات وجود 
  مباردة تُدعى جزء من  في  ، و2015في عام  لتعديل الالزم ع�ى سير العمليات.  بأخذ اإلجراءات الالزمة وأخذ القرارات إلجراء ا

)، قدمت قيادة العمليات اللوجيستية LogATSOعرف باسم (وتُ لعمل تية ع�ى االستمرار واقدرة الخدمات اللوجيس
  ت األخطاء لمعرفة ما إذا كان ) تقييم 2أي خطأ محتمل؛ ( اكتشاف) 1خطوات لالستجابة وهي: ( الجوية ثالث اتللقو

) العمل ع�ى التخفيف  3ومن ثم (نتيجة خطأ غير مقصود أم هجمة متعمدة؛  تخطأً حقيقًيا، ومن ثم تحديد ما إذا كان
تشكل هذه الخطوات  . األخطاء الحقيقيةكل التي تؤثر ع�ى العمليات اللوجيستية والتي نتجت عن وقوع من المشا

 ، وسنتخذها إطاًرا للعمل.  لالستجابة الديناميكية رارومراحل اتخاذ الق المالحظات
)  LogATSOع�ى االستمرار والعمل ( اللوجيستية  قدرة الخدمات إلطار عمل حملة  ا تجسيدً تقرير ال ا هذيعد 

) زيادة قوة العمليات القتالية من خالل زيادة قوة العمليات 1من أهداف هذا العمل ما ي�ي: (   .لبياناتا  لالستجابة لتلف
ل  للقوات الجوية األمريكية من خالالشامل ) تحسين مستوى األمن اإللكترو�ي 2، (لبياناتا اللوجيستية للتصدي لتلف

وع في شن أي هجمات، وذلك بوجود آلية ) ردع الخصوم من الشر3مات اللوجيستية، (تقليل أثر الهجمات ع�ى الخد 
ع�ى الهيكل العام للكيفية التي تمكّن القوات الجوية من الحفاظ ع�ى قوة   التقرير  اركز هذي استجابة فّعالة وإظهارها لهم.  

. حيث يجب أن تقوم القوات الجوية بتحديد أولوياتها في هذا  بياناتال تلفلمواجهة العمليات اللوجيستية ومرونتها 
طريقة التقييم التي ستتبعها لوضع آلية مناسبة لتخفيف من و وأفضل طريقة للكشف عن البيانات الشاذة مجال ال

سنقدم بعض    ،التقرير  اليس موضوع هذ  المحتملة  األضرار ع�ى مستوى المؤسسة. بالرغم من أن تحديد تدابير التخفيف
اكتشاف  التقرير االتدابير التي ظهرت أثناء إجراء هذ  . هوتقييم ف البياناتتلحول 

تفصيل عمليات االكتشاف والتبليغ والتقييم. في الفصل الخامس سنبحث  الفي الفصول الثالثة القادمة، سنناقش ب
ولذلك، علينا تحديد المسائل التي  في توجيه الجهود ضمن بيئة محدودة الموارد حيث تشكل البيانات موضع قلق. 

والمواضع التي ُيمكن المخاطرة بها. وسنخوض في مسألة تحديد األولويات في الفصل السادس سنوجه جهودنا نحوها أوًال  
 .تهاومرون  من خالل نقاش موجز وعميق حول التهديدات اإللكترونية وكيفية تحسين مستوى قوة العمليات اللوجيستية
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   االكتشافعملية التي تواجه  تحديات ال. 2

من  والتي تسبق أي إجراء من شأنه التخفيف من أثر الخطأ.  الضرورية  الخطأ الخطوة األولى  اكتشافتُعد عملية 
اكتشاف البيانات الشاذة، علينا أن نفهم المنعطفات التي يجب أن يتم االكتشاف عندها لتجنب   أجل تحسين عملية 

جاح عملية االكتشاف. في هذا الفصل، سنقوم  ب فهم اإلجراءات التي يجب اتخاذها لنوقوع العواقب السلبية، كما يج
. تلف البياناتبتحليل هذه المواضيع والتوصل لالئحة من المجاالت األساسية التي من شأنها أن تحسن عملية اكتشاف  

 . في الفصل الثالث، سنقدم توصيات لتحسين عملية االكتشاف في هذه المجاالت األساسية

 سرعة االكتشاف 

ويمكننا القول البيانات الشاذة.    اكتشاف  قبل تنفيذ أي تقييم أو إجراء تصحيحي لالستجابة للبيانات التالفة، يجب  
اكتشافه في النهاية. من المالحظات الرئيسية المذكورة في  يس تلف البياناتكان  أنّه إن ؤثر سلًبا في العمليات فسيتم 

إال بعد توقف العمليات، مثل جيل الطليعة، حينها يكون األوان قد   تلف البيانات اكتشاف الفصل األخير، إن لم يتم 
ؤثر سلًبا في العمليات القتالية في وقٍت مبكر يي قد ذال تلف البياناتوجود  اكتشاف فات. لذلك من المهم أن يتم 

 ثر ع�ى العمليات القتالية. يؤ لالستجابة له قبل أن 
زيادة قدرة األفراد ع�ى االكتشاف بشكل أسرع من   )1: (، هماسرعة االكتشافة ًصا لزيادتمثالن فر طريقتان  ثمة

ضمن سلسلة التتبع للبيانات، مثل اكتشاف   تلف البياناتعن  المبكر    كتشافاال  )  2خالل تعزيز قدراتهم ع�ى االنتباه، و (
اكتشافها. كلما كان  لمشرف من رؤيتها برنامج قبل أن يتمكن امكتب المن خالل شذوذ في البيانات التقنية وجود  و

 ت الحاجة إلى االعتماد ع�ى األفراد في عملية االكتشاف.قلّ  ،اكتشاف الحاالت الشاذة أسرع ضمن سلسلة التتبع

 عناصر عملية االكتشاف 

 ً ى ما هي األحداث التي يجب أن تقع حت ،االكتشافبتعريف ماهية  لتحليل عملية االكتشاف، علينا أن نقوم أوال
، يجب أن يتوفر شخص أو شيء  أوالً عدد من الشروط الكتشاف البيانات الخاطئة،  تلبيةتحدث عملية االكتشاف. يجب 

. ثانًيا، يجب أن يكون الخطأ أمًرا شاًذا، أي أنه يختلف عن  الخاطئة البيانات) ويكون مطلًعا ع�ى العميل ليلعب دور (
يتمكن من التمييز بين ما هو شاذ والنمط  العميل قدًرا كافًيا من الخبرة ل  سي المتوقع. ثالًثا، يجب أن يمتلك النمط األسا

(االستشعار)، فيجب أن يكون لديهم دافع للكشف واإلبالغ   االكتشافاألساسي المتوقع. رابعاً، إذا تولى األفراد مهمة 
الت الشاذة وعدم اإلبالغ عنها.  عن بيانات الحاالت الشاذة، أو ع�ى األقل، يجب أال يكون لديهم أي دافع إلخفاء الحا

 سنناقش هذه الحاالت في القسم التالي. 
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 قدرة العميل ع�ى االطالع ع�ى البيانات

اكتشافها. قد يتمثل االطالع  إذا لم يتمكن العميل ع�ى البيانات في قدرة العميل    من رؤية البيانات الشاذة، فلن يتم 

 االكتشافالتفاع�ي) أو من خالل تحري العميل عن البيانات الشاذة ( االكتشافع�ى رؤيتها خالل األنشطة العادية (

والمدنيين والمتعاقدين) أو أجهزة الحاسوب (الخوارزميات).   االستباقي). يمكن أن يكون العمالء من األفراد (الطيارين

، كما هو  التقرير اذجيب عنها هينحرص ع�ى بقاء عمل األفراد الذين يقومون بدور المكتشف ضمن نطاق األسئلة التي 

، لكن فقط في االكتشافمطلوب. في الفصل التالي، سنناقش طريقة واحدة يمكن للخوارزميات أن تساعد فيها في عملية  

 السياق الذي يشمل توفر األدوات لتعزيز مهارات االكتشاف لدى األفراد.  

الت، يتمكن األفراد من رؤية  الحا يتفاوت اطالع األفراد ع�ى البيانات بطرق مهمة ضمن هذا السياق. في بعض

البيانات بشكل منتظم. وفي معظم الحاالت، يكون الهدف من البيانات هو توجيه أفعال األفراد. من األمثلة ع�ى ذلك، 

استخدام البيانات التقنية إلرشاد عمال الصيانة عند إجراء صيانة للطائرات. بالنسبة لعمال الصيانة الخبراء الذين يتبعون  

اكتشاف بعض الحاالت الشاذة. إذا اعتاد انات  البي التقنية التي طبقوها آالف المرات في الماضي، من المنطقي أن نتوقع 

عامل الصيانة ع�ى ضبط عزم الدوران عند درجة معينة، يجب أن يكون لدى العمال الجدد الخبرة الكافية الكتشاف أي 

دار الضعف في العزم. لكن قد ال يتمكن شخص مبتدئ يقوم  ر بمقحالة شاذة، وإذا ما كان هناك تغير مفاجئ وغير ظاه

اكتشاف ذلك، فقد ال يستطيع شخٌص مبتدئ تمي ز األنماط الشاذة ألنه ال يعرف األنماط يبهذه المهمة ألول مرة من 

 األساسية المتوقعة.  

منه أن يميزها، ألنه ال يملك  توقع  في حاالت أخرى، قد يملك الفرد القدرة ع�ى االطالع ع�ى البيانات الشاذة دون أن يُ 

المعرفة الكافية ضمن السياق أيًا كان مستوى خبرته. ع�ى سبيل المثال، إذا كان هناك قطعة لطائرة من نوع مستخدم  

حالًيا وضمن قاعدة بيانات التوريد وُوجد أّن هناك (خطأ) في هذه القطعة ويجب نزعها، ال يمكننا أن نتوقع من العمال 

ذه المهمة أن يعرفوا أّن عليهم تخزين هذه القطعة وليس نزعها. هذا المستوى من المعرفة يوجد ضمن  ذون هالذين ينف

هذا النوع من األخطاء عندما تصبح المعرفة متاحة. في بعض   اكتشافالمستويات العليا في المنظمة، ويمكن توقع 

 .ثل قاعدة الصناعة الدفاعية)لجوية (مالقوات االحاالت، تكون المعرفة المطلوبة الكتشاف خطأ ما خارج 

إّن الحاالت التي يكون فيها مستوى المعرفة للعاملين أقل من القدر الذي ُيتوقع عنده تحديد الحاالت الشاذة هي 

، هي معقدة للغاية والعاملون في التوريد والصيانة  F-35Aفي ازدياد وال ُيتوقع أن تقل في المستقبل. واألنظمة، مثل 

هذا االعتماد هو نتيجة   .إليهم وإدارتها وتنفيذها العمليات الموكلة لوجيا المعلومات لتشخيصع�ى تكنويعتمدون 

 طبيعية لتعقيد األنظمة وقدرة تكنولوجيا المعلومات الحديثة. رافق هذه التغييرات انحدارٌ في قدرات األفراد والخبرات

عصر الحديث ع�ى أجهزة الحاسوب للكشف عن األعطال  كي في الالميكانيفي التعامل مع البيانات. حيث يعتمد    المباشرة

وال يعتمد ع�ى الخبرة وحدها، كاالستماع لصوت المحرك أو ع�ى اللمس. وبسبب هذا االعتماد، تراجع مستوى مهارات 

التطور القوى العاملة التي تمكنهم من تشخيص األعطال دون االعتماد ع�ى الحاسوب. هذه الظاهرة التي تبعت 

 ي أثرت أيًضا ع�ى العمليات اللوجيستية. لتكنولوجا
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في حاالت أخرى، ال يمكن لألفراد رؤية البيانات خالل العمليات الطبيعية. وعدم تعرض األفراد ألي نوع من األخطاء 

د من  أن العدي بيًرا من العمليات ضمن سلسلة التوريد آلية، لدرجة كزها. وإّن جزًءا ييعني أنهم لن يتمكنوا من تمي

 عامالت ال تخضع لرقابة األفراد. الم

اكتشاف فعالة أمرٌ ضروريٌ  تلف البيانات مواجهةالمتالك عمليات لوجيستية قوية ومرنة يمكنها  ، ُيعد وجود آلية 

أكثر هذه الحاالت تحديًا  هي تلك التي ال يطلع فيها األفراد  التي يتعرض لها العميل لكل حالة من هذه الحاالت الثالث. 

نناقش الحالة التي يتمكن فيها األفراد الذين ال يملكون الخبرة من رؤية البيانات ى البيانات خالل العمليات العادية. سع�

ديًا  الخبراء البيانات فيشكل الدافع فيها تح العاملونالحًقا في هذا الفصل تحت عنوان الخبرة. أما الحالة التي يرى فيها 

 وسنناقشه الحًقا ضمن هذا الجزء.

 الحاالت الشاذة للبيانات

بشكل ملحوظ عن النمط األساسي، أي إن لم تكن شاذة، لن يتمكن األفراد من  امختلفً  تلف البياناتكن يإن لم 
اكتشافها.  ثمةتمييزها. في هذا السياق،   ثالثة عوامل يمكنها إخفاء البيانات الشاذة وزيادة صعوبة 

اكتشاف البيانات الشاذة فيها ة عالية من االختالف، لذلك يتبعض مجموعات البيانات ع�ى درجتكون ، أوالً  طلب 
من الفوضى في البيانات في   اكبيرً  اوجود انحراف كبير جًدا ًفي البيانات عن النمط األساسي المتوقع. أي أّن هناك قدرً 

ى التنوع الكبير تُعد سلسلة التوريد أوضح مثال ع�وضعها الطبيعي حيث تصعب مالحظة وجود أي شيء مختلف. ربما  
د من القطع يكون الطلب عليها عرضًيا، وتختلف الوجهات التي تُشحن إليها باإلضافة إلى ضخامة عمليات للبيانات. العدي

ي ذحجم البيانات اليكون ينطوي النمط األساسي للعمليات العادية ع�ى الكثير من التقلبات، و سلسلة التوريد. لذلك،
. هذه الخصائص تخفي الحاالت الشاذة، وقد يستغل الخصوم هذه الخصائص  ت الشاذة مهوالً عتمد عليه لتحديد الحااليُ 

 إلخفاء الهجمات التي تسبب تلف البيانات. 
ائص، فبسبب اختالف أنماط البيانات بدرجة عالية تطورت عمليات سلسلة التوريد  هناك جانب إيجابي لهذه الخص 

معين. تقع األخطاء الصغيرة بشكل يومي في عمليات سلسلة التوريد.  لتزداد قوة في التصدي لألخطاء ع�ى مستوى 
. يمكن لعمليات سلسلة  الصغيرة، لكن أثرها ع�ى العمليات القتالية بسيط البيانات الشاذةوبالتالي قد يصعب تحديد 

 التوريد العادية أن تستوعب األخطاء الصغيرة دون أن يكون لها أي أثر كبير ع�ى العمليات.
بعض األخطاء الصغيرة أثًرا بالًغا وتؤدي إلى ظهور عامٍل ثاٍن: البيانات التي أصيبت بالتلف نتيجة تترك  لكن قد

.  ا ي اعتاد العاملون ع�ى رؤيتهتال األخطاءالتعرض لهجوم إلكترو�ي من قبل أحد الخصوم تمثل نمًطا شاًذا مختلًفا عن 
أكبر أثر   ى العمليات وذلك بأصغر التغييرات. في أغلب األحيان، مكن ع�سلبي ميتم تصميم الهجمات المستهدفة لتترك 

في نظام البيانات، والتي تملك طابًعا عشوائًيا في أغلب    العادية  يختلف نمط الهجمات المتعمدة عن نمط األخطاء اليومية

ل من البيانات الهائ ب الكمنتيجة التعرض لهجوم ما وذلك بسب تلف البياناتالتنبؤ بنمط تقريًبا األحيان. كما يستحيل 
المعرضة للتلف. ع�ى األغلب، ستختلف البيانات الشاذة عن البيانات المعروفة من خبرات سابقة أو عمليات التحليل. 

 من الجدير بالذكر أن النمط األساسي يختلف خالل الحروب مما يزيد من صعوبة عملية االكتشاف. 
لتمييز ب أّن النمط األساسي للبيانات الذي يعرفه العاملون  اء بسب األخط  ينشأ العامل الثالث الذي يساعد في إخفاء 

ناتٌج عن األنشطة الروتينية للعمليات الثابتة والمستقرة (كالعمليات التي تحدث وقت السلم). هذا  البيانات الشاذة 
ة جيل أو قم النشر النمط األساسي يختلف للعمليات ذات التواتر السريع (كالعمليات في وقت الذروة أو أنشطة

الطليعة). ويعد سيناريو الحرب هو األكثر خطورة، فقد تكون الهجمات مزعجة في وقت السلم إال أنها غالًبا ال تترك أثًرا 
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خطيًرا ع�ى العمليات القتالية. في الحقيقة، إن كان للهجمات وقت السلم أثرٌ بالغ ع�ى العمليات القتالية، فقد يؤدي ذلك 
أكبر في وقت الحرب من أي  الة اللوضع حإلى االنتقال  حرب. لذلك يكون التركيز ع�ى الهجمات اإللكترونية ومقدماتها 

 وقت آخر. 
لقاعدة ال تملك هذا النوع من الطائرات قد يلفت االنتباه   F-22ع�ى سبيل المثال، إرسال قطع غيار مهمة لطائرة 

ع�ى هذه الشحنة، فقد يفترض العاملون أنه   االعتراض قد ال يتم، التدخل السريعفي وقت السلم. أما خالل نشر قوات 
التدخل   األنشطة التي تتم خالل عملية نشر قواتلهذا الموقع ولكن لم يتم إعالمهم بذلك. تختلف  F-22سيتم توريد 

  ع التدخل السري بطبيعتها عن تلك التي اختبرها العاملون من قبل، وإن كانوا من الجنود القدامى في عمليات  السريع
 السابقة. 

من خالل إخفاء خصائصها الشاذة وتشكل جميعها تحديًا   التالفةتعمل هذه العوامل الثالثة ع�ى إخفاء البيانات 
أكبر قدر من القلق من الهجمات اإللكترونية، يتمثل التحدي و  .االكتشافلعملية  ألن فترات الحرب المختلفة تشهد 

بيانات الشاذة، وهو اكتشاف الحاالت الشاذة في حالة الحرب عند امتالك خبرة األخطر بالعامل الثالث الذي يقوم بإخفاء ال
أكثر المشكالت تحديً  عوبة في الحاجة للكشف عن السلوكيات الشاذة هو ا وصبالنمط األساسي في وقت السلم. أي أّن 

ط األساسي بحد ذاته  نماليشكل  حيث    - العمليات الحربية  - أكثر األوقات خطورة  السلوك الشاذ خالل    تحديد ما يشكل
 شذوًذا.  

 خبرة القوى العاملة

مدى المتوقع من البيانات، حتى عند تعرض القوى البشرية لبيانات شاذة، فإنهم بحاجة لقدرٍ كاٍف من الخبرة لفهم ال

ى  وفي حال مالحظة سلوك خارٍج عن المألوف للبيانات معرفة هل هو كاٍف للتأثير بشكل سلبي ع�ى العمليات. ع�

ما إذا كان هناك حاجة للتبليغ عنها لمستوى بين أن يمتلكوا المهارات الالزمة إلدراك وجود الحاالت الشاذة والحكم  عاملال

اكتشافها  ، أقل وضوًحاكان شذوذ البيانات التالفة أع�ى (مشرف أو مركز االتصاالت إلخ). كما تحدثنا سابًقا، كلما  تطلب 

أكبر. تُكتسب الخبرة من خالل ا ن فاعلة عندما يواظب  لتدريب والتعليم والتجربة، لكن يمكن للخبرة أن تكوخبرة 

. ع�ى العاملين  الحقيقية بالبيانات الخاطئة المقابلةعاملون ع�ى مراقبة البيانات ودراسة األنماط العادية وربط العواقب  ال

فهمهم للعمليات بشكل مستمر، تفحص العمليات الجارية، والعمل ع�ى تحسين  عليهم    ، أيتركيزهمأن يحافظوا ع�ى  

اليقظة  ثقافة يكمن التحدي الذي يقف أمام الخبرة في امتالك  12اتهم. ى استعداٍد دائم لما يتحدى توقعوأن يكونوا ع�

سود بيئة العمل، وذلك بدًءا من التدريب وحتى المدرسة الفنية وفي العمل. كما توتطويرها والمحافظة عليها، بحيث 

   مبدأ ليشمل الطيارين والمدنيين والمتعاقدين.يجب أن يمتد هذا ال

  

 
 42، صWeick and Sutcliffe ،2001انظر  12

 



11 

 

 وجود دافع للتبليغ  

، ويتعرضون للبيانات التالفة التي تصنف ضمن  تلف البياناتالعاملون الذين يملكون الخبرة الكافية للكشف عن 

يجب أال  قل، �ى األ ، أو عتلف البياناتالحاالت الشاذة يواجهون تحديًا آخر: وهو الحاجة لوجود ما يدفعهم للتبليغ عن 

للتبليغ عن البيانات  لمخالفة الدوافع المرغوبةبطبيعتهم بعض األفراد ال يميلون في يكون هناك ما يردعهم عن ذلك. 

ن أن التبليغ عن وجود بيانات شاذة هو إشارة الحتمال وجود مشاكل في العمليات التي يالشاذة. يعتقد بعض العامل

لسيطرة. قد يؤدي هذا االعتقاد لكشف عنها للمشرفين عليهم حتى يبدو كل شيء تحت ايقومون بها. وقد ال يرغبون با

وبالتالي إلى تفاقم المشكلة وتحولها إلى أزمة تفوق قدرة العامل ع�ى  المكتشفة إلى تأخر التبليغ عن البيانات الشاذة 

يتحول الخطأ الصغير إلى حادث. قد توجد    السيطرة، حينها يكون األوان قد فات للتخفيف من أثر الهجمة. في هذه الحالة،

هرة ع�ى مستوى الوحدات التنظيمية، فقد ترغب الوحدة في االحتفاظ بمشاكلها وحلها ضمن الوحدة وتترد في هذه الظا

 . هنفس اإلبالغ عن المشاكل التي تواجهها لهذا السبب

الحرب. خالل الحرب،    أوقاتعمليات التي تتم في  من المؤكد أّن هذا التوجه يزداد انتشاًرا في األوقات الحرجة، مثل ال

يحتاج القادة ويتوقعون من العاملين أن يؤدوا أعمالهم دون الشكوى من المشاكل التي يواجهونها. في هذه األوقات،  

يقع القادة تحت الضغط الذي يفرضونه ع�ى أنفسهم، والعاملون تحت إشرافهم يدركون ذلك وقد يخشون أن يتلقى  

شكل سيء. ما هو الوقت المناسب للتبليغ؟ هل سيغضب القادة في حال تم التبليغ ر الشك في تلف البيانات بالقادة خب

عن وجود حاالت شاذة ليتضح الحًقا أنها ليست كذلك؟ هل سيبدو العامل وكأنه يؤخر سير العمليات بكثرة التشكيك 

 علومات التي أعطيت إليهم؟ لتساؤل حول البيانات والمبدالً من أن ينجز عمله؟ كيف يمكن للعاملين أن يشعروا بحرية ا

إحدى منظومات  تشكل هذه الظاهرة مشكلة وباألخص بالنسبة لهجمة منسقة ضد نظاٍم للسالح. لنفترض أن 

لهجوم من خالل إفساد بيانات صيانة نظام األسلحة ونظام التوريد ونظام نقل القطع التي تم توريدها   ت األسلحة تعرض

ألسلحة. قد تبدو كل واحدة من هذه الهجمات صغيرة بالنسبة للمجاالت الفاعلة،  العمليات حيث يقع نظام ا  وقاعدة دعم

. من أجل تشكيل وجهة نظر ع�ى مستوى المؤسسة والبحث في مشكلة شاذةوقد ال تصنف ضمن الهجمات، بل مجرد  

لتبليغ عن هذه المجاالت ل جميعن في الوضع وتقييمه وتصنيفه ع�ى أنه هجوم منسق، يجب أن يتم تحفيز العاملي

 مالحظاتهم، ليتمكن شخٌص ذو نظرٍة أوسع من تقييم الوضع. 

مع ازدياد األنظمة تعقيًدا وازدياد حجم البيانات وازدياد المهام التي أصبحت تُنَجز آلًيا، يتم تدريب العمال ع�ى زيادة  

. هذا التضارب حول مسألة  انات بمستوى معين من الشكالبيانات. لكن المهمة المطلوبة هنا هي عرض البيفي ثقتهم 

أكبر من الثقة في الثقة واحتمال انعدام الثقة  البيانات يؤدي إلى حالة من التوتر يجب التغلب عليها من خالل وضع قدر 

 المتبادلة بين العاملين وقادتهم.

لتبليغ جزًءا لوات  قنهذه الالبيانات. تُعد    يحتاج العمال أيًضا إلى قنوات رسمية معروفة ع�ى نطاق واسع لإلبالغ عن

هًما من عملية التقييم. هذه الحاجة إلى دمج قنوات التبليغ مع آليات التقييم، ستكون السبب في نقاشنا حول قنوات م

 التبليغ في الفصلين الثالث والرابع. 
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ثقافة  والتبليغ ال بد من ترسيخ    شافاالكتيتطلب حل مشكلة الدافع تغيير الثقافة السائدة، فمن أجل تعزيز عملية  

الثقة، ليؤمن الطيارون والمدنيون والمتعاقدون بأن أفعالهم تعود بالنفع ع�ى سير المهام وأنه لن يتم فرض أي عقاب  

 عند القيام بالتبليغ. 

 ملخص التحديات التي تواجه عملية االكتشاف 

 :تلف البياناتاكتشاف  هناك خمسة مجاالت رئيسية أظهرت القدرة ع�ى تعزيز عملية 
بسرعة كافية. يمكن تحقيق هذه السرعة من خالل الجمع بين عاملين هما،  االكتشاف يجب أن تتم عملية  •

تلف لالمبكر  االكتشاف والتبليغ عنه بسرعة، باإلضافة إلى  تلف البياناتعن  االكتشافوجود أفراد يقومون ب
 ضمن سلسلة التتبع. البيانات

تحديًا كبيًرا أمام - من رؤية البيانات خالل العمليات العادية    ال تُمكن األفراد  التي  –لية البحتة  تمثل العمليات اآل •
 التلف. اكتشاف . يتطلب التشغيل اآللي آليًة خاصة للمساعدة في االكتشافعملية 

وب بالمقارنة  في الحروب، لكن الحاالت الشاذة تكون أقل وضوًحا خالل الحر  تلف البيانات  اكتشاف  تزداد أهمية   •
من وقت السلم    االكتشاف  تكمن أهمية اآلليات في ضبط آليات  مع أوقات السلم، فالحروب نفسها حالةٌ شاذة، و 

 إلى وقت الحرب.
اكتشاف وجود بيانات تعاقدون كي يتمكن العاملون (طيارون، ومدنيون، وم • شاذة، عليهم أن يخضعوا  ) من 

 كما ينبغي أن يكونوا متيقظين عند تفحص البيانات. ،توقعجميًعا لتدريب حول فهم النمط األساسي الم
 يجب أن تقوم القيادة بخلق بيئة تشجع العاملين ع�ى اإلبالغ عن البيانات الشاذة المشبوهة. •

هذه التحديات الحرجة وتشجع تغيير الثقافة   في الفصل التالي، سنقترح بعض الطرق التي تقلل ولو جزئًيا من
 اكتشاف الحاالت الشاذة.المرتبطة بها لتسهيل 

  



13 

 

 توصيات لتحسين عملية االكتشاف   .3

اكتشاف  تعالجهناك الكثير من اإلجراءات التي  . تتراوح بين توصيات تلف البياناتالتحديات التي تواجه عملية 
مفصلة نسبًيا لألفراد ع�ى مستوى العمل وسياسات وتوجيهات للقادة من أجل التغيير. سنناقش هذه التوصيات 

أكثر من  الفردية بشكٍل موازٍ لنقاشنا للتحديات في الفصل السابق. سيتضح الحًقا أن بعض توصياتنا  تتطرق لمواجهة 
 .  االتجاهات واجهة التحديات الفردية تكون من خالل إجراءات متعددةتحدي ولو جزئًيا، وأن أفضل الطرق لم

 تحسين السرعة  

ات العاملين، وع�ى  ين: ع�ى مستوى األفراد من خالل تغير سلوكييمكن زيادة سرعة عملية االكتشاف ع�ى مستوي
اكتشاف األخطاء  ً وتمرير مبكًرا أثناء المعالجة مستوى المؤسسة من خالل  من فعل ذلك قبل اتخاذ   البيانات بدال

 . مباشرة اإلجراءات المبنية ع�ى البيانات

 اإلجراءات ع�ى مستوى األفراد

خطأ  وجود. وبالتالي، فإن ارات من أجل تنفيذ اإلجراءاتقراراٍت مستنيرة، وتُتخذ القر تتوفر البيانات من أجل اتخاذ 
يؤدي بدوره إلى اتخاذ إجراء يخالف أهداف العمليات. من المهم أن  في البيانات يشكل خطًرا التخاذ قرار سيء، مما 

ثة عوامل لها دورٌ بارز في زيادة سرعة  يكتشف األفراد وجود أي بيانات شاذة بشكل كبير قبل اتخاذ أي إجراء. هناك ثال
اكتشاف البيانات الشاذة.  األفراد ع�ى 

 ً أن يكتشف وجود البيانات الشاذة ويبلغ عنها في مرحلة مبكرة (أي قبل اتخاذ أي  عاملا من العً ، إذا كان متوقأوال
لعامل يرى  وقت مبكرٍ أيًضا. أما إذا كان الع العامل ع�ى هذه البيانات في  إجراء باالستناد إلى هذه البيانات)، فيجب أن يّط 

فع�ى األرجح أن يكون األوان قد فات لتقييم  البيانات مباشرة قبل (أو أسواء من ذلك، فيراها بعد) اتخاذ اإلجراءات،
 الع العاملين ع�ى البيانات بصورة روتينية قبل أن يتمكنوا. لكن اّط هوتجنب هوتخفيف وقوع األثر السلبي ع�ى العمليات

  ا وقد يؤدي إلى إبطاء سير العمليات اللوجستية ع�ى نحو ال يطاق. مع من رؤيتها خالل أنشطتهم العادية سيكون مرهقً 
ذلك، قد تفرض الظروف نفسها في بيئة عالية الخطورة (مثل الحروب) عند وجود مجال ذو أولوية عالية (والتي تم 

العاملون الذين تلقوا التعليمات  من المفيد أن يقوم ون سيكتحديدها ضمن العملية الموضحة في الفصل الخامس) 
هذه الفكرة الحًقا في هذا الفصل عند مناقشة التأقلم   ناقشوسنن المعتاد. عبكر موقت في بفحص بيانات هذا المجال 

 الحرب.  وقتمع 
 االكتشافالعاملة القيام بثانًيا، يقوم القادة بتسهيل عمليات االكتشاف والتبليغ السريعة من خالل التوقع من القوى  

التغير في ثقافة التبليغ عن مخاوف السالمة، وهو  والتبليغ عن البيانات التي يشتبه بتلفها. يعد هذا تغيًرا في الثقافة يشبه
أكبر عند التحدث عن وما يعد ضروريًا لمواجهة العديد من التحديات التي تع ق عملية االكتشاف، وسنناقشها بتفصيٍل 

 ل.كتشاف الحًقا في هذا الفصدوافع اال
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أكثر  أما العامل الثالث فهو تسهيل عملية التبليغ عن البيانات التي يشتبه بتلفها. الكثير من المؤلفات تؤكد أن من 
الع العاملين  إلى جانب اّط   13ما يساهم في دفع األشخاص إلى القيام بأمر ما هو جعل القيام بذلك األمر في غاية السهولة.

أكبر، قد ال يكوع�ى البيان بالنسبة  بشكل كبير هناك العديد من الطرق لجعل كشف البيانات الشاذة أسهل   نات بشكل 
. لكن يمكن جعل عملية التبليغ عن البيانات المشبوهة أسهل بالنسبة لهم من خالل توفير آليات تبليغ سهلة  املينللع

 رابع. ومعروفة بالنسبة لهم. سنتحدث عن آليات التبليغ في الفصل ال

 مستوى المؤسسة اإلجراءات ع�ى 

تنتقل العديد من البيانات من منظمة إلى أخرى قبل استخدامها في أخذ القرارات. مثل البيانات التقنية لعمليات 
كادر العامل في الجناح أو المجموعة الصيانة، قد تنشأ في مكتب أحد البرامج، ومن ثم تنتقل إلى القيادة الرئيسية، ثم إلى 

نة الذي سيعتمد ع�ى البيانات لتنفيذ اإلجراء المطلوب منه. ُيسمى هذا التدفق للبيانات ن تصل إلى عامل الصياقبل أ
اكتشاف وبوضوح. بسلسلة التتبع  بكر ضمن سلسلة التتبع سيقل الوقت الالزم لالستجابة، مفي وقت  األخطاء، كلما تم 

في وقت مبكر ضمن سلسلة التتبع يتطلب لموجودة في البيانات وستزداد مرونة العلميات. االستمرار بتحديد األخطاء ا
اكتشاف وجود خطأ في بيانات . المتعاقدين مشاركة المؤسسة بأكملها، بما في ذلك الطيارين والمدنيين و من األفضل 

اكتشاف وجود خطأ في التزويد خالل الشحن م اكتشافها في خط للطيران، ومن األفضل  ن تقنية في مكتب برنامج من 
المتاح وقت الذلك فقط من  يحدفي سلسلة التتبع، لن  ليكتشفه آخر شخص اكتشافه أثناء النقل. فعندما يترك الخطأ 

 جميعفإن ل أغلب الظن أن ذلك الشخص لن يملك المعرفة المطلوبة لتمييز ما هو شاذ. لذلك، الستجابة للخطأ بل
أكبر عدد  من التطبيقات عبر المؤسسة لتصل للطيارين والمدنيين  ممكن التوصيات األخرى في هذا الفصل تنتفع من 

 .والمتعاقدين 

 تجاوز عقبة العمليات اآللية 

اكة معقدة بين القوى البشرية والتكنولوجيا. في بعض األحيان تقود ستية الحديثيتمثل العمليات اللوج ة شر
اكة. وتعد عمليات سلسلة التوريد أحد هذه المجاالت. وباألخص في الجزء الذي يقع تحت إدارة   التكنولوجيا هذه الشر

تعد آلية بالكامل، مع  تكاد وكالة الدفاع اللوجستية، صممت سلسلة التوريد لتحتوي ع�ى العديد من العمليات التي 
وجود تدخل بسيط للقوى البشرية دون وجود أي دور للقوى البشرية في هذه العمليات. في هذه الحاالت، تصدف فرٌص  

قبل تنفيذ أي إجراء باالستناد إليها. مؤخًرا، أصبحت هذه البيانات  يتمكن فيها العاملون من اكتشاف أخطاء  ثمينة ونادرة  
أكثر انت ستية والسعي للحصول ع�ى كفاءة أع�ى. يتطلب التشغيل اآللي  يشاًرا مع ازدياد تعقيد العمليات اللوجالحاالت 

 خطاء. عن األ للكشف تختلف عن اإلحساس البشريوسائل أخرى باإلضافة  
بمساعدة   البيانات من قبل اإلنسان  اكتشافالفكرة التي سنتوصل إليها في هذا القسم هي شكٌل آخر من أشكال  إن  
 .الشاذة البيانات. هناك عدد مهول من الطرق الكتشاف تلف البيانات الطرق المتبعة لتحديد نوع محدد من - األدوات

حقيقة   تستغلالطرق التي نتحدث عنها  جميع. التكلفة في تنفيذهافضة  ومنخسيقتصر نقاشنا ع�ى التقنيات البسيطة 
 انات أمًرا  ـــف البيـــــل تزييـــــانات، مما يجعـــــف البيــــــهذه األنماط عند تل نتاجإ وجود أنماط للبيانات المفيدة. حيث يصعب 

  

 
13 Thaler and Sunstein, 2008. 
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 14صعًبا بعض الشيء. 

 )Benford(  قانون بينفورد

ًما للكشف عن التزوير ع�ى أحد أكثر األنماط انتشاًرا للبيانات ويعرف باسم قانون  كثر استخداالطرق األ  تعتمد إحدى
 يتردد 1فالرقم . هنفس  القدرباألولى ضمن مجموعات ضخمة للبيانات ليست موزعة  16األرقام  Benford( .15بينفورد (

أكبر من الرقم  أكبر من   يتردد 2الرقم و، 2بنسبة  بأقل نسبة كأول رقم من عدد   يتردد 9لي الرقم ، وهكذا، وبالتا3بنسبة 
  ) Benfordبينفورد (. قانون  )9...1،2،3(يمثل أي عدد بين   d، حيث  Dضخم. إذا قمنا بتسمية الرقم األول من عدد ضخم بـ  

 17لألرقام األولى هو
1� 10) = لوغاريتم𝑑𝑑=  𝐷𝐷احتمال ( + 1

𝑑𝑑
� 

. إذا اتبعت مجموعة  )Benfordبينفورد (التوزيع هذا تخضع لقانون  في  نمط  هذا المجموعات البيانات التي تتبع  تخضع  
بالمئة أن يكون الرقم األول ضمن   30، وفًقا لهذه المعادلة يوجد احتمال بنسبة )Benfordبينفورد (من البيانات قانون 

أن يكون الرقم   المئةب  4.5هناك احتمال بنسبة  ، وهكذا وبذلك يكون  2بالمئة أن يكون    18، و1أي قاعدة بيانات يساوي  
عن هذا النمط،  ) Benford( ينفورد . عند تغير هذه األرقام بطريقة احتيالية، تنحرف بيانات ب9األول من عدد ضخم هو 

 18ويستند إلى هذه الحقيقة للكشف عن تزييف البيانات. 
ل الثوابت  البيانات لتشم. وتتنوع هذه )Benford( مجموعة كبيرة جًدا من أنواع البيانات تتبع قانون بينفوردثمة 

وبعض بيانات سوق األوراق المالية، الفيزيائية، ومعدالت االضمحالل اإلشعاعي، وملفات خدمة اإليرادات الداخلية، 
؟ ال يوجد جواٌب واضح لهذا السؤال حتى )Benford( متي يمكن توقع اتباع البيانات لقانون بينفورد 19وغيرها الكثير.

ع�ى عدد عشوائي أو رفعه   قسمته بشكٍل متكررذلك رياضًيا، فأخذ أي توزيع للبيانات وضربه أو  اآلن. لكن، يمكن إثبات  
. فإذا كان توزيع البيانات يخضع  )Benford( عدد ال نهائي من المرات فالناتج سيكون تابًعا لقانون بينفوردألي أُس ل

في   20د رفعه ألي أس (النطاق وقاعدة الثبات). فإنه سيبقى كذلك بعد الضرب والقسمة وبع  )Benford(  لقانون بينفورد
الثبات يعني إن كان هناك   . هذا)Benford( ا لقانون بينفوردضعً ثابًتا يكون خا انطاقً  يشكلالتوزيع الذي فإن الحقيقة، 

انات وحدات، سيبقى توزيع البيال  بمجموعة واحدة منعند التعبير عنه    )Benford(توزيع للبيانات يتبع لقانون بينفورد  
 وإن تم التعبير عنه بأي وحدة.  )Benford(تابًعا لبينفورد 

. بالرغم من  )Benford(  خصائص التي تشير لكون مجموعة البيانات تتبع قانون بينفوردوضع الباحثون بعض ال
 Benford( :21( أن وجود هذه الخصائص ال يضمن اتباع البيانات لقانون بينفورد

 
 Hill, 1999انظر  14
 ملحوظ، وليس قانونًا. منتشر بشكلنمط  ) هو في الواقعBenfordنون بينفورد (قا 15
هو   218.81من اليســار إلى اليمين. ع�ى ســبيل المثال، أول رقم دال في  عددفي أي عدد هو أول رقم ليس صــفًرا عند قراءة ال رقم ذو داللةأول  16
عده، فيمكن أن يكون صـفًرا. مثًال إّن الرقم  ول ال يكون صـفًرا أبًدا، أما الرقم الثا�ي أو ما ب. الرقم الدال األ3فهو   0,0375، أما أول رقم ذو داللة في 2

 .0هو  0.102الدال الثا�ي في 
 من اليسار إلى اليمين. حينها يكون قانون بينفورد العام هو  nهو عدد دال ترتيبه  n𝐷𝐷إذا افترضنا أّن  17

𝐷𝐷1)احتمال  = 𝑑𝑑1,𝐷𝐷2 = 𝑑𝑑2, … ,𝐷𝐷𝑚𝑚 = 𝑑𝑑𝑚𝑚)1� 10= لوغاريتم + �∑ 10𝑚𝑚−𝑗𝑗𝑑𝑑𝑗𝑗𝑚𝑚
𝑗𝑗=1 �−1� 

18 Durtschi, Hillison, and Pacini, 2004; Nigrini, 2012; Berger and Hill, 2015, Chapter 10. 
19 5.–Berger and Hill, 2015, pp. 4 
20 Boyle, 1994; Hill. 1995; Berger and Hill, 2015. 
 schi, Hillison, and Pacini, 2004Durtانظر  21
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األرقام المتعلقة بالمنتجات، كحاصل ضرب نواتج ضية ألرقام أخرى (مثل األرقام الناتجة عن مجموعات ريا •
 بالكمية) السعر 

 البيانات ع�ى مستوى المعامالت (ع�ى خالف البيانات المجمعة)   •
 مجموعة كبيرة من البيانات تمتد قيمها لدرجات متعددة   •
أكبر من الوسيط واالنحراف يكون موجبً  •  (ذيل طويل باتجاه اليمين) االبيانات التي يكون فيها المتوسط 
 نطاق الثبات.  •

تلك التي تتكون من أرقام   )Benford(مع قانون بينفورد  ل ترجيح توافقهايق مجموعات البيانات التي من بين 
)، والبيانات 19.99$البيانات التي تتأثر بالعوامل النفسية (مثل األسعار التي تحدد بـوتسلسلية (مثل أرقام الهاتف)، 

لتسجيل األموال المسترّدة لسعر ثابت، رقام الخاصة بالشركة (الحسابات المحددة وي ع�ى عدد كبير من األالتي تحت
 ً ع�ى األغلب  ف أساسيةمن قيم  إلخ)، أو البيانات المحدودة بسقف أد�ى وأع�ى. أما البيانات الممثلة بنسب مئوية بدال

عدد ثابت من األرقام (مثل رقم بطاقة  التي تتكّون من  ، وكذلك البيانات )Benford( لن تتوافق مع قانون بينفورد
 لوطنية الذي يتكّون من تسعة أرقام).  التعريف ا

، أجرينا فحًصا غير رسمي لمجموعة من البيانات  )Benford( في بحث عن البيانات التي تتوافق مع قانون بينفورد
نظام متطلبات من  األمثلة ع�ى ذلك بيانات التسعير  من  . و)Benford(  اللوجيستية ووجدنا أّن بعضها يتبع قانون بينفورد

هذه البيانات بالمقارنة مع   3.1. يوضح الشكل D200A انوية، الذي غالًبا ما يشار إليه بمحدد نظام البيانات،المواد الث
يوجد العديد من  و  .)Benford(  المثالي. فتبدو البيانات قريبة جًدا من أن تكون بيانات بينفورد  )Benford(توزيع بينفورد  

 باإلضافة إلى اختبارات إحصائية أخرى. )Benford(المؤشرات التي تؤكد ع�ى توافق هذه البيانات مع قانون بينفورد 

 .)Benford( التي تتوافق مع قانون بينفورد  D200A من بيانات تسعير  3.1الشكل 
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، بما في ذلك بعض البيانات األخرى )Benford( مع قانون بينفورد فحصناهالم تتوافق العديد من البيانات التي 
الخاصة بطلبات قطع غيار الطائرات القابلة لإلصالح في السنوات  D200A. أحد األمثلة ع�ى ذلك، بيانات D200Aمن 

في القسم أعاله، كحجم   )Benford(قانون بينفورد  مالءمة  . تتوافق هذه البيانات مع معظم شروط  2013- 2008المالية  

متوسطه أع�ى من الوسيط مع انحراف  ويتخذ مستويات متعددة، الذي  سجل) 118,000ت البيانات (تقريًبا مجموعا
أحد  وقد كشف . وشديدة الدقة، فشل حجم هذه البيانات في بعض االختبارات اإلحصائية وبعد فحٍص وثيقإيجابي. 

 األصلية (البيانات الخام)، D200Aبيانات  3.2. ُيبّين الشكل ثابت المقياساالختبارات بشكل خاص أّن حجم البيانات 
تغّير توزيع البيانات بشكل كبير بعد  وكما هو واضح، ي 22(بيانات موّسعة)، وقانون بينفورد.  2ثم حاصل ضربها بالعدد 

 . )Benford(  لذلك ال يعد غير مرتبط بمقياس، بالتالي فإنها ال تتوافق مع قانون بينفورد 2ضربها بالعدد 

 ، والتي ال تتوافق مع قانون بينفورد. D200Aالغيار القابلة لإلصالح من  بيانات قطع 3.2الشكل 

 
وحيث تم تلقائًيا تعديل نقاط   )Benford(تتوافق مع قانون بينفورد  صوريةفي االختبارات التي تستعمل بيانات 

بالمئة    9رب  ديد متى تم تغيير ما يقا، وجدنا أنه بإمكاننا تح)Benford(  عشوائية لتصبح غير متوافقة مع قانون بينفورد
أكثر من   أكثر من البيانات باستخدام اختبارات مختلفة لُحسن المطابقة. بالتالي، نتوّقع أنه إذا قام أحد الخصوم بتغيير  أو 

ات اإلحصائية أن ترصد  ، يمكن للتقني)Benford( بالمئة من البيانات ضمن المجموعة المتوافقة مع قانون بينفورد 9
اكتشاف التلف الذي يقل عن  23ا المستوى من التلف.هذ بالمئة   9في المقابل، سيكون من الصعب أو من المستحيل 

 من البيانات باستخدام هذه الطريقة. 

 
 لمعرفة كيفية تطبيق هذا االختبار القياسي. ،Berger and Hill, 2015, p. 73انظر  22
 لمراجعة جيدة لهذه االختبارات. Nigrini ،2012انظر  23
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 تقنيات أخرى  

ا طيلة وقت توزيع  ، غالًبا ما سُتظهر نمًطا مّتسقً )Benford(  حتى لو لم تتوافق مجموعة البيانات مع قانون بينفورد

ا النمط معروًفا من عملية تحديد العينات قبل حدوث أي تالعب في البيانات، يمكن للمحلل ام الدالّة. فإذا كان هذاألرق

التي    )Benford(أن يقارن البيانات المشتبه بها مع هذا النمط المعروف. تشبه هذه المقاربة كثيًرا طريقة قانون بينفورد  

. ولكن الميزة اإلضافية  )Benford(  معروف وليس مع توزيع بينفورد  توزيعت مع  شرحناها سابًقا، باستثناء مقارنة البيانا

. لذلك فإّن تقييم ما  تلف البياناتأّن الباحثين السابقين أسسوا تقنيات إحصائية لرصد    يه   )Benford(لقانون بينفورد  

أدوات قائمة وال   روتينًيا باستخدام  ، يمكن أن يصبح إجراءً )Benford(  بيانات بينفوردإذا أُجري تغيير كبير ع�ى مجموعة  

، فإنه  )Benford(  يتطلب امتالك المحلل ألي مهارات خاصة. أما إذا كانت مجموعة البيانات ال تتوافق مع قانون بينفورد

ق إحصائية مخصصة وستتطلب بالتالي من باالعتماد ع�ى طبيعة أنماط األرقام الدالّة، قد تكون هناك حاجة إلى طر

 مجموعة بيانات. تالك مهارات متقدمة وتطوير اختبارات خاصة بكل المحلل ام

ً التحكم بالعملية اإلحصائيةال بد من اإلشارة إلى وجود اختبار إحصائي إضافي هو " من تفّحص مجموعة  ". فبدال

تعد  حتملة.  حالة شاذة مباعتبارها  ومة في مجموعة البيانات  البيانات ككل بحًثا عن التلف، تفحص هذه الطريقة كل معل

، مثل طلبات قطع الغيار. مع مرور الوقت، تقيس هذه الطريقة  للبيانات لتسلسل الزمنيلهذه الطريقة مفيدة جًدا 

مسار  االستثناءات في أي توزيع مستقر لقيم خاصة بنوع معين من البيانات. تقوم الفكرة الرئيسية ع�ى الحفاظ ع�ى 

الوقت، باإلضافِة إلى أي اختالف يطرأ ع�ى اإلحصاءات  من الطلبات) مع مرور    المتوسط المتغير لعدد  إحصائي معين (مثالً 

(مثل االنحراف المعياري أو االنحراف المطلق). بالتالي، تخلق هذه الطريقة لوحة مراقبة تُظهر ما إذا كانت أية بيانات  

يمثل ت: الخط المركزي (عادًة ثالثة خطوط تدل ع�ى الوقمن  ألف لوحة المراقبة"خارجة عن المألوف" بشكل ما. تت

يمثالن ثالثة انحرافات   للمراقبة. والحد األع�ى والحد األد�ى للمراقبة والحد األد�ى  للمراقبة المتوسط)، والحد األع�ى 

، تستخدم  )Gaussian distribution(  غاوسمعيارية شائعة تقع فوق المتوسط وتحته. عندما ال تتبع البيانات توزيع 

تقدم الحدود طريقًة لرصد كل ما هو خارج عن المألوف و .  5والـ   95ّنسب المئويّة الـهذه الحدود، مثل قيم المعايير أخرى ل

 أو يشكل استثناًء.

ً  3.3ُيظهر الشكل  ة الخاصة للخدمات اللوجيستي) Ogden(�ى هذه الطريقة في طلبات من مجموعة أوغدن ع مثاال

وحتى أيار (مايو)   2011شهًرا، بدًءا من كانون الثا�ي (يناير)  65خالل  (NIIN 013313891)بالطائرات لحلقات دائرية 

الطلبات الحقيقية باللون األسود. أما الخط   تظهر. وهذه الطلبات مسّجلة في قاعدة بيانات التوزيع االستراتيجي. 2016

حتى كانون األول   2011  يناير)(  شهًرا الماضية (باستثناء كانون الثا�ي   12  منمتغير  المتوسط ال  فيعرضاألزرق المتصل  

  (يناير)  األشهر الماضية من البيانات التي تبدأ من كانون الثا�ي  ذ، وهو المتوسط المتغير الموجود من2011 (ديسمبر) 

الثالثة للبيانات ذاتها. تُشير النقاط الحمراء إلى المتغيرة ). تمثل الخطوط الحمراء المتقطعة االنحرافات المعيارية 2011

وجد قيمة شاذة في فترة مبكرة، عند الشهر الخامس تة. الشاذة التي تقع خارج حدود االنحرافات المعيارية الثالث القيم

  المدخلة والمستخدمة في حساب المتوسط واالنحراف المعياري عند تلك النقطة قليلة التي يمكن تجاهلها ألن البيانات  

، 2014أيلول (سبتمبر) ، و2014استجابًة لطلبات حزيران (يونيو)  ،52و 45و 42وجد ثالث قيم شاذة في األشهر ت. جًدا

هذه القيم الشاذة من الحسابات    ع�ى التوالي. اسُتثنيت  24و  19و  23حيث كانت أرقام الطلبات    2015ونيسان (أبريل)  

معيارية الثالثة من  التي أجريت الحًقا للمتوسط المتغير واالنحراف المعياري. تقع هذه القيم خارج حدود االنحرافات ال
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نهج أن يساعد في تمييز القيم الشاذة المثل هذا يمكن لالماضية وقد تتطلب المزيد من التحقيقات الحًقا.  12األشهر 

ً ولكنه قد   زمنًيا أقصر مما هو موضح في هذا الرسم.  يتطلب جدوال

 تحليل عملية مراقبة العمليات اإلحصائية لطلبات المستودع  3.3الشكل 

 
هذه التقنيات تلفت االنتباه الحتمال وجود بيانات شاذة عندما ال يتمكن األفراد من رؤية البيانات   جميع ظ أنّ نالح

الشاذة أو عندما تكون البيانات الشاذة مخبأة في مجموعة بيانات كبيرة وفوضوية. ُيبلّغ عن هذه البيانات المهمة إلجراء 
الحاالت الشاذة   ترصدالة الشاذة إشكالية. بالتالي هذه الطريقة نت هذه الحمزيد من التحقيقات حولها، لتحديد ما إذا كا

 لكن ال تقّيمها. 

 التأقلم مع ظروف الحرب 

لبيانات الناتجة عن الهجمات حاالت تلف اليست الحرب فقط الوقت األهم المتالك تدابير فّعالة للتصدي ل
، تلف البياناتة السلم التي اعتادوا عليها. بالنسبة لرصد  فها عن بيئاإللكترونية، ولكنها تشكل أيًضا تحديًا للعاملين باختال

فاالختالف األساسي بين ظروف السلم وظروف الحرب هو أّن ما قد يبدو حالًة شاذًة يختلف في ظروف السلم عن ظروف 
ير ع�ى  يطرأ تغيففي حين ال الحرب في بعض األحيان. ولكن درجة االختالف هذه تتفاوت باختالف المجاالت الوظيفية.

في المقابل تغيير كبير ع�ى البيانات الخاصة بالتوريد والنقل  يطرأ البيانات الخاصة بعمليات الصيانة في حالة الحرب، 

اكتشاف   خالل الحرب عما كانت عليه في السلم. يزيد هذا التغيير الذي يطرأ ع�ى خط األساس المعياري من صعوبة 
 خالل الحرب، حيث يكون احتمال وجود أخطاء هو األكبر. االتالمجاألخطاء الحقيقية في هذه  

بفعالية. لكن ما    تلف البياناتتحتاج المجاالت الوظيفية كالتوريد والنقل للتكّيف مع بيئة الحرب لتتمكن من رصد  
حرب ف الظرو  هي التعديالت التي يمكن إدخالها؟ مقارنة مع ظروف السلم، يكون خطر التعرض للهجمات اإللكترونية في 
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تّب ع�ى اتخاذ إجراءات مبنية ع�ى بيانات خاطئة. هذا التغير في درجة الخطورة يقترح  ر أكبر، باإلضافة إلى العواقب التي تت
طريقة واحدة لمواجهة هذا التحدي: بالنسبة للمجاالت الوظيفية التي يحتمل أن تشهد قدًرا كبيًرا من االنحراف في أنماط 

تلف  لة السلم إلى الحرب، فيجب عليها أن تطبق تدابير استجابة بشكل تدريجي لرصد ن حاال م العمليات عند االنتق
 .البيانات

التي تُسَتخدم في قبول المخاطر التي   (FPCON)تكون االستجابة التدريجية مشابهًة لمستويات حالة حماية القوات  
خمس زيادات تدريجية في مستويات حالة اع الدفارة . باالعتماد ع�ى درجة الخطر، تحدد وز وتخفيفها تهدد أمن المنشأة

والتدابير الوقائية المرتبطة بها، وهي: المستوى الطبيعي وألفا وبرافو وتشارلي وأع�ى مستوى  )  FPCON(   حماية القوات 
تدابير  ، )FPCON(  لكل مستوى في حالة حماية القوات تُحدد هذه المستويات وتتغير بصورة ديناميكية. 24وهو دلتا.

ممة لمواجهة الخطر، دون أن تفرض عبًئا عالًيا غير ضروري ع�ى العمليات األساسية أو أفراد قوات  ية محددة مصوقائ
 األمن. 

وضعه المتدرج تصاعديًا بناًء ع�ى حالة العمليات الخاصة بالمعلومات   تلف البياناتعن  االكتشافقد يتبع 
(INFOCON)  .لكترو�ي، تحدد حالة العمليات الخاصة ترابطة للفضاء اإلنظًرا للطبيعة المو  25الُمقّيمة بشكل منفصل
باالعتماد ع�ى الحالة العالمية وليس المحلية. والنقطة التي نرغب في التأكيد عليها هي أّن   (INFOCON)بالمعلومات 

بير المحددة التي  تصفان التدا (INFOCON)وحالة العمليات الخاصة بالمعلومات  (FPCON)حالة حماية القوات 
ع�ى القوات األمنية،  (FPCON)اًء ع�ى مستوى الخطر المحدد. تُفرض تدابير حالة حماية القوات يتوجب اتخاذها، بن
 ع�ى قوات الدفاع اإللكترونية ومديري الشبكات.  (INFOCON)حالة العمليات الخاصة بالمعلومات  بينما تُفرض تدابير 

تخذها بناًء ع�ى مستوى حالة العمليات بير التي يجب أن تسياسة تشمل التدا  بتحديدنوصي األوساط اللوجيستية  
أكثر من ضمان المعلومات.  (INFOCON)الخاصة بالمعلومات  . تهدف هذه التدابير إلى استمرار العمليات اللوجيستية 

فيما  لب دراسة منفصلة. ولكن تحديد ما هي هذه التدابير بالضبط وأي منها تطّبق في كٍل من المجاالت الوظيفية يتط
 مثلة ع�ى اإلجراءات التي يمكن اتخاذها: ي�ي، بعض األ

إن بُني ع�ى خطأ، تحققوا من البيانات من خالل   قبل اتخاذ أي إجراء حاسم قد يتطلب التعافي منه وقًتا طويالً  •

مكتب البرنامج بالتواصل مع السلطات المناسبة كّل ع�ى حدة وذلك لتأكيد اإلجراء المطلوب (مثل، االتصال 

 متعلق بنزع السالح). تحقق من الجزء اللل

(لالستعاضة  تحققوا من البيانات من وقت آلخر وتأكدوا بشكل نشيط من سالمتها بأساليب استباقية أخرى  •

 السلبي السائد خالل العمليات العادية).  االكتشافعن 

(كجرد محتويات المخزن   مهاجمتها، مثل طباعة بيانات معّينةانسخوا البيانات تكراًرا بطرق تجعل من الّصعب   •

 تودعات، واألوامر التقنية) ونسخها ع�ى وسائط معزولة (مثل األقراص المدمجة). ومواقع المس

 التي ال تتعلق بتكنولوجيا المعلومات، وطبقوها تكراًرا. اليدوية وتلك  راجعوا اإلجراءات •

 
 .2006، 16. 2000تعليمات وزارة الدفاع  24
.  (CYBERCON)) بنظام حالة الفضـاء اإللكترو�ي INFOCONاصـة بالمعلومات (قريًبا سـتتم االسـتعاضـة عن نظام مسـتوى حالة العمليات الخ 25

ًيا ويات النظام األول شـاملة ويحددها القائد أو القيادة االسـتراتيجية األمريكية. ولكن بإمكان القادة ع�ى جميع المسـتويات أن يحددوا محلفمسـت
ــرامة لألنظمة التي يتولّون ق أكثر صـ ــتويات لحاالت العمليات  ــتركة األمريكية مسـ ــباط (فبراير)  6510.01F  ،9يادتها (رئيس هيئة األركان المشـ   شـ

ــتراتيجية 2015حزيران (يونيو)،  9، يبدأ العمل بالتوجيه الحالي اعتباًرا من 2011 كانون الثا�ي (يناير)،    27،  1-527; وفًقا لتوجيهات القيادة االســـــــ
2006.( 
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 أنه ا خالل وجود خطر إلكترو�ي كبير، إالتدريجية سيبطئ سير العمليات بشكل مندرك أّن االنتقال إلى االستجابة ال

سيقدم وقاية ضد أي تأخير أطول أو ضد حاالت توّقف التشغيل التي قد تنتج عن هجوم ناجح. أحيانًا قد يكون توّقف  

ا المعلومات والبيانات وتعتمد  . وتستخدم القوات الجوية أنظمة تكنولوجيرصًدا دقيًقا لبياناتاالتشغيل ضروريًا لرصد 

أكثر فأكثر من أجل تقليل العبء ع عليه �ى العاملين. وليس من المستغرب أن تُبين األبحاث أنه كلما زاد عبء العمل  ا 

عند التعامل مع    26أي خطأ فيها.يشكوا أو يرصدوا  والضغط ع�ى العاملين، زاد اعتمادهم ع�ى البيانات وقل احتمال أن  

"يفرطون في الثقة" كما هو  م ليصبحوا ضمن فئة العاملين الذين يميل العاملون إلى زيادة درجة ثقتهضغط عمل كبير، 

حيث يتم التضحية ببعض   ،(FPCON). ينطبق األمر ذاته عند زيادة أساس حالة حماية القوات 1.1موضح في الشكل 

 الكفاءات لزيادة مستوى األمن. 

وقات التي يكون فيها مستوى الخطر  الحاجة إلى تبديد الموارد خالل األمن شأن االستجابِة التدريجية أن تقلل 
مبنّية ع�ى بيانات خاطئة منخفضة نسبًيا أيًضا. وتغيير إجراءات قب المترتبة ع�ى اتخاذ إجراءات نخفًضا وتكون العوام

دع ألي هجوم. فسيدرك  ) سيكون بمثابة راINFOCONستية وفًقا لحالة العمليات الخاصة بالمعلومات (يالوحدة اللوج
أكثر متانة ومرونة.   ةقو الخصوم أّن ال  أقل عرضة للهجمات اإللكترونية نظًرا لتبّنيها تدابير 

 االكتشاف التدريب ع�ى عملية 

الدرجة التي يثق بها األفراد في البيانات والتشغيل اآللي ع�ى خبراتهم السابقة بمدى دقة البيانات وفائدة  تعتمد 
أ كثر ع�ى البيانات والتشغيل اآللي، زادت ثقتهم وقّل احتمال شكّهم  التشغيل اآللي. فكلما شعروا أنه يمكنهم االعتماد 

العاملون الذين يثقون  ويكون    27.وكشفها عن طريق االستداللهم له  وبالتالي قلّت إمكانية رصد  مشكالتبإمكانية وجود  
الة "اإلفراط في الثقة" ن لخطر التصرف باالستناد إلى البيانات دون تفّحصها واالنجراف نحو حيكثيًرا في البيانات معرض

ن لالنجراف  يمن ثقتهم في البيانات، معرّض العاملون الذين يضعون قدًرا قليالً وبينما يكون . 1.1الموضحة في الشكل 
إجراءات تخالف التعليمات المبنّية ع�ى بيانات   وبالتالي اتخاذ 1.1نحو حالة "اإلفراط في الشك" الموضحة في الشكل 

بسبب سماع العديد    وجيهات الصوتية من البيانات بأحكامهم الشخصية أو تجاهل إنذار حقيقيصحيحة (كاستبدال الت
 من اإلنذارات الخاطئة).  

أكبر قدر من الفعالية في رصد 1.1بالرجوع مجدًدا إلى الشكل  املين أن يبقوا عند  ، ع�ى العتلف البيانات، لتحقيق 
سب من الثقة بالنظر إلى البيئة الواقعية. ونظًرا إلى أّن الدقة  خط "الثقة الموزونة"، حيث يعّبرون عن مستوى منا

،  )INFOCONت (حتملة للبيانات ستختلف باختالف بيئة التهديد، والتي تقدرها حالة العمليات الخاصة بالمعلوماالم
البيئة. لكن معظم    اتهم (ثقتهم في البيانات) بناًء ع�ى ذلك للحفاظ ع�ى توازن ثقتهم معيحتاج العاملون إلى ضبط تصّور 

 ريبهم وتجاربهم اليومية، وليس من تجارب الحرب أو الهجمات.تصورات العاملين في مجال اللوجيستيات تنشأ من تد 
ا يمكن أن يحدث في حالة الحرب بدّقة ميمثل هذا التدريب وال التجارب اليومية،  من غير المرجح أنبشكل عام، 

غير المرجح أن تكون القوات الجوية األمريكية قد تعرضت للهجوم  ى أنه من ونظًرا إل  التي تشمل التعرّض للهجوم. 
الهجمات المحتملة. فالتدريب والتجارب حصال بتأثيرات   جميعاألعنف في الفضاء اإللكترو�ي، فإن العاملين لم يختبروا 

 
26 997.Endsley, 1995; Parasuraman and Riley, 1 
27 gmann, and Lacson, 2006; Merritt and Ilgen, 2008; Lee and Moray, 1992; Parasuraman and Riley, 1997; Madhaven, Wie

Hoff and Bashir, 2015; de Vries, van den Berg, and Midden, 2015. 
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أنه في حال وقوع هجوم  ا سمح للوحدات بالوصول إلى الوحدات األخرى للحصول ع�ى الدعم. إّال محلية محدودة، مم
الوحدات في خطر وقد ال تملك أيٌ منها القدرة ع�ى الوصول إلى الوحدات األخرى للحصول   جميع، قد تكون  واسع النطاق

الوحدة اللوجيستية ع�ى تصّور ما قد يكون   ع�ى مساعدة. وهذا النقص في الخبرة الواقعية يحد من قدرة العاملين في 
  ة.ا ومنّسًقا من قبل دولة قادرة. لذلك يجب أن يسّد التدريب هذه الفجو هجوًما إلكترونًيا موّجهً 

لم نجرِ مسًحا ممنهًجا، ولكن مالحظتنا السردية المبنية ع�ى العديد من االجتماعات مع العاملين في المجال 
يادين، جميعها تؤكد الم ضباط، بدًءا من طياري الدرجة األولى إلى كافة الرتبواللوجيستي وصوًال إلى القيادة الرئيسية 

وعة قابلناها كان هناك أفراد يراودهم الشك أّن النظام الذي وجود نقٍص في الوعي في هذه المسألة. ففي كل مجم
يستخدمونه قد يتعرض لهجوم أو قد يقوم أحدهم بتبديل البيانات التي يستخدمونها. في المقابل كان هناك العديد من  

من أي تلف قد  رة خبراء أمن الحواسيب في القوات الجوية األمريكية ع�ى حماية بياناتهم العاملين ع�ى ثقة كبيرة بقد
 28يلحقه الخصوم بها. وهذه التصورات ال تعكس المخاطر الحقيقية بدقة. 

العديد من اإلحاطات حول السالمة بعضها يتعلق   أخرى، يتلّقى العاملون، وباألخص الطيارون منهم،من ناحية 
تدريبات عامة حول كيفية  ألخيرة بين ية (مثل ركوب الدراجة) وبعضها يتعلق بمكان عملهم. وتتراوح ابحياتهم الشخص

حمل غرض معين بشكل آمن إلى تدريبات متخصصة حول تجّنب اإلصابة عند القيام بعملية صيانة معينة. تجري العديد  
أحيانًا) عواقب عدم اتباع  تصويري كل من تدريبات السالمة ع�ى يد أحد المشرفين في مكان العمل وتوّضح (بش

المجاالت العامة ويقوم العاملون والمشرفون بتوثيقه بشكل  المتلقى السالمة بروتوكوالت السالمة. يتعّدى تدريب 
 .  55خاص ومنتظم باستخدام نموذج القوات الجوية األمريكية رقم 

معظم العاملين الذين  مكان العمل. في الواقع، في المقابل، ال يوجد تدريب مواز في مجال األمن اإللكترو�ي في 
ريب حول األمن اإللكترو�ي أبعد من إحاطة حول كيفية تشغيل حاسوب المكتب. وهذا صادفناهم لم يخضعوا ألي تد 

مكان العمل (مثل، أنظمة صيانة   أمااألمر يترك لدى العاملين انطباًعا أّن األمن اإللكترو�ي يطّبق ع�ى بيئة المكتب 
 مل.ب خاص باألمن اإللكترو�ي لمكان العرات) فآمن ولذلك ال يحتاجون ألي تدري الطائ

والتبليغ  المشكوك في تلفهابدون توعية حول المخاطر اإللكترونية الحقيقية، يقل احتمال رصد العاملين للبيانات 
عاقدين) حول إمكانية وجود  عنها. لذلك، فالتوصية الرئيسية للتدريب هي تثقيف جميع العاملين (طيارين ومدنيين ومت

 يتعلق بهذه الحاالت الشاذة.  وبالتالي وجوب توخّي الحذر فيمابيانات التلف 
قد يتطلّب وضع منهج كامل لما قد يبدو عليه هذا النظام التعليمي والتدريبي، دراسة منفصلة. ولكن نتصّور أن  

ه العاملين فيما يتعلق بالسالمة. فيما ي�ي، األهداف  تقوم خطوطه العريضة ع�ى الدمج بين التعليم والتدريب بعد توجي
 التدريب: الرئيسية للتعليم و

أنظمة البيانات عرضة لتلف البيانات والهجمات اإللكترونية، وبالتالي، فإّن اليقظة مطلوبة   جميعاإلشارة إلى أّن  •

 األنظمة والعمليات. جميععند التعامل مع 

كترو�ي، وليس فقط أصحاب  مؤسسة اللوجيستية حصة في األمن اإللالتأكيد ع�ى أّن لكل فرد عامل في ال •

 تخصصات معينة في األمن اإللكترو�ي.

  

 
 .Batey ،2016انظر ع�ى سبيل المثال،  28
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يجب أن يستمر التعليم والتدريب طوال المسيرة المهنية، بدًءا من المدرسة التقنية وخالل التدريب العم�ي  •

خدم في تدريب السالمة ونموذج القوات والتمارين. كما يجب أن يتم تتبعه بسجل منفصل، يشبه الطريقة التي تست

 .55الجوية رقم 

في بيئة العمل من خالل اختبار أمثلة حقيقية،  العمليةيطبق التعليم والتدريب، بأكبر قدر ممكن من يجب أن  •

اكتشاف البيانات الشاذة  ك فيها والمشكويجب أن يركز ع�ى العواقب المحتملة التي تترتب ع�ى الفشل في 

 التبليغ عنها.

 العاملين من طيارين ومدنيين ومتعاقدين.   جميعيجب أن يشمل التعليم والتدريب  •

يجب أن يصف اإلجراء الذي ينبغي اتخاذه بشكل متسلسل من خالل حالة العمليات الخاصة بالمعلومات   •

)INFOCON(  .أكبر  ، ضمن إطار ما ذكر في القسم السابق، ولكن بتفصيل 

المطلوبة من العاملين والعواقب المترتبة ع�ى    اءاتانت الرسالة أقل غموًضا، واإلجر كما في تدريبات السالمة، كلما ك 
أكثر  أكثر فعالية. ولكن ثمة عقبة أمام القيام بذلك في مجال األمن  واقعيةعدم اتخاذ هذه اإلجراءات  ، كانت النتائج 

ادت  ع عليها. مما ال شك فيه، أنه كلما ز اإللكترو�ي، وهي الحاجة إلى حجب معلومات عن العاملين غير المخولين االطال
أكبر من االطالع. ولكن حتى أكثر التعليمات عمومية وهي أّن   أنظمة    جميعالتفاصيل المتوفرة، أصبح العاملون ع�ى قدرٍ 

البيانات معرضة للهجمات اإللكترونية لم يتم نشرها بفعالية، بالرغم من أنها ستعود بالنفع ع�ى المؤسسة. ومن شأن  
ة إلى عواقب ذلك أن يساعد في تعزيز الرسالة، إال أّن هذه األمثلة قد تكون  يم أمثلة محددة لما قد يحدث باإلضافتقد

 افتراضية.
أّن فئة العاملين األكثر شبابًا تتعامل  ، وهي أّن بعض األبحاث تخلص إلى  ثمة مالحظة أخيرة حول التعليم والتدريب

ع�ى ما يبدو تؤثر هذه االختالفات ع�ى درجة  ختلفة عن فئة العاملين األكبر سًنا.مع البيانات والتشغيل اآللي بطريقة م
درجة الثقة في البيانات، في  الثقة التي تبديها كل فئة عمرية تجاه البيانات. وتؤكد الكثير من األبحاث أّن العمر عامل مؤثر  

إللكترو�ي في األمن ادورات التعليم والتدريب  قد يكون من المفيد تصميم  29إال أّن كيفية تأثيره تعتمد ع�ى السياق. 
حول أثر العمر   ال توجد أبحاث قوية لألسف، بشكل خاص).  تلف البياناتحسب الفئات العمرية، بشكل عام (ولرصد 

 حتى اآلن إلى أية تعميمات محددة حول كيفية إرشاد الفئات العمرية المختلفة. هذه األبحاث وال تقود 
خطاء في البيانات، ال يحصلون ع�ى أي ردة فعل ع�ى ما حدث وسبب  عاملون نوًعا من األحتى عندما يكتشف ال

كان نتيجة  ع�ى ردة فعل ضئيلة. هل كان الخطأ عشوائًيا؟ وإن كان كذلك، فكيف حدث؟ هلقد يحصلون حدوثه أو 
من المعروف أّن لهذا   هم.ثقتدرجة هجوم؟ في غياب اإلجابات، يفتقد العاملون إلى معلومات أساسية ضرورية لتحديد 

عند اختبار حالة قريبة من الفوضى أو  30في مجال السالمة، لبناء ثقافة سالمة ُمرضية.  اهمً ا مدورً  المالحظاتالنوع من 
لرسمية وتقّيم المعلومات وتنشر الدروس المستفادة للعاملين من خالل التقارير  عند وقوع حادث، تتجمع التقارير ا

تتطلب ردود األفعال  و   31والتدريب المعدل، واآلليات األخرى. تبرز أهمية ردود األفعال واآلراء حول األداء للمراقبة الفعالة.
مية للتبليغ، وامتالك قدرة ع�ى إجراء تقييم سريع  الفعالة وجود قوى عاملة تملك الدافع لكتابة التقارير مع توفر آليات رس

 
29 Hoff and Bashir ،2015 ، الموجودة داخله.والمراجع 
30 802, 2013-90Reason, 1998; Woods, 2006; Dekker, 2006.  2013، 802-90. انظر تعليمات القوات الجوية 
31 Parasuraman and Riley, 1997.  
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الستخراج الدروس المستفادة، باإلضافة إلى توفر طرق لنشر هذه الدروس المستفادة بين القوى العاملة. سنتناول موضوع  
 تحفيز القوى العاملة في القسم التالي. وسنعالج مواضيع أخرى بدرجات متفاوتة من التفصيل، في الفصل التالي.  

   كتشافعملية اال  تحفيز 

يعتبر نطاق البحوث التي تتحدث عن كيفية تحفيز العاملين واسًعا، ومن الواضح أنه ال يوجد وصفة واضحة تنطبق  
تتعلق بشكل  ضاءات الرئيسية من أبحاث في علم النفس وعلم االجتماع الظروف. ونركز هنا ع�ى بعض اإل جميعع�ى 

يغ عن أي اشتباه في وجود خطأ ما في البيانات. عند إدارة دوافع القوى العاملة، يحتاج  مسألة تحفيز العاملين للتبلب  خاص
؟ أما ادة أن يمتلكها العاملونما هي الدوافع التي يريد القالقادة إلى اإلجابة عن سؤالين. السؤال الرئيسي األول هو: 

سنجيب عن السؤال األول   32وفًقا للنتائج المرجّوة؟ السؤال الثا�ي فهو: ما هي اآللية األكثر فعالية في تحفيز العاملين،
تطّور ثقافة السالمة ولكن ليس كيفية  تغيير الثقافة السائدة بين العاملين. وسيتبع النقاش يأوسع وه رؤيةمن 

حفيز بالنظر إلى هذه التوجهات المؤسسية الواسعة، ُسنناقش آليات ت  33األمن اإللكترو�ي.بها  تطّور  ا التي  نفسهطريقة  بال
 األفراد لتحقيق هذه األهداف. 

 بناء ثقافة التبليغ والحفاظ عليها 

  جميع األمن اإللكترو�ي التي تشجع العاملين ع�ى  ثقافة السالمة، هناك حاجة عامة لبناء مع حال هو الكما 
 ) بأنه: Schein. يحاجج شين (والحفاظ عليها المستويات ع�ى اإلبالغ عن البيانات الشاذة والمشبوهة

اكتشفته أو طورته   (b)نمط من االفتراضات األساسية،  (a)بأنها  الثقافةمكن تعريف ي اخترعته أو 

أثناء تعلمهم كيفية التعامل مع المشاكل التي تواجههم أثناء التكّيف  (c)مجموعة من األشخاص، 

يتم تعليمه   (e)وحقق نتائج جيدة بما يكفي ليعتبر صالًحا، ولذلك  (d)الخارجي والتكامل الداخ�ي، 

باعتباره الطريقة الصحيحة لإلدراك والتفكير والشعور فيما يتعلق بهذه المشاكل.  (f) الجددلألعضاء 

وبالتالي، تشير قوة التماسك الداخ�ي للثقافة ودرجته إلى استقرار المجموعة، وطول الفترة التي عاشتها، 

ثال، التعزيز  لمت من خاللها. (ع�ى سبيل الموكثافة التجارب التعليمية التي مرت بها، واآلليات التي تع

 اإليجابي أو تجنب التكّيف)، كما تشير أيًضا إلى قوة االفتراضات التي وضعها مؤسسو المجموعة وقادتها

 34.هاووضوح

إلى وجود  والتبليغ عن األخطاء المشتبه بها في البيانات، تقودنا هذه الحجة االكتشافبالنسبة لمشكلة بناء ثقافة 
)  4) مشاركة ردود الفعل حول األداء، و(3) حماية العاملين الذين يقومون بالتبليغ، (2) قيادة قوية، (1(إلى  حاجة

 إرشادات واضحة حول اإلجراءات التي يجب اتخاذها. سنناقش التوصيات لكل نقطة بمزيد من التفصيل. 
ة سلم أولوياتهم وعليهم جعلها أولوية . ع�ى القادة في الوحدة اللوجيستية وضع سالمة البيانات في قمالقيادة

المستويات. فعند المستويات األد�ى، يجب أن يبّين القادة أهمية التبليغ بالنسبة   جميعللعاملين. فالقيادة مطلوبة ع�ى  

 
32 Higgins, 2012, especially Chapter 12. 
33 Reason, 1998; Woods, 2006. 
34 Schein, 1990, p. 111.المائل. ، النص األص�ي بالخط 
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يا، فيجب أن يؤكد القادة ع�ى أهمية سالمة البيانات التي  لهم وبالنسبة للمشرفين عليهم. أما عند المستويات العل
والتبليغ عن كل ما يثير الشك. وحقيقة أّن معظم األخطاء في البيانات تحدث نتيجة أخطاء بشرية،   االكتشافب تتطل

يرتكبونها،   تثبط دافع التبليغ عن األخطاء. والسبب هو ميل األفراد والمؤسسات إلى عدم التبليغ عن األخطاء التي
سسة. فإذا نتجت البيانات الشاذة عن خطأ بشري فإن  ومحاولة حل أي مشكلة قبل رفعها ألي شخص آخر خارج المؤ 

ذلك يعد رادًعا للتبليغ. كما أّن التبليغ عن المشاكل التي يشتبه بها في البيانات وتقييمها سيؤدي إلى إبطاء سير العمل. 
ن أّن القادة  لبية المحتملة للتبليغ عن األخطاء. لذلك من المهم أن يدرك العاملوتعد من اآلثار الساألمور وكل هذه 
 يدعمونهم. 

  االكتشاف حصة في األمن اإللكترو�ي بشكل عام، وبجميع أعضاء المؤسسة مشاركون يجب أن يؤكد القادة ع�ى أّن 
ً   تلف البياناتعن  لمؤسسة دوًرا في السالمة. فوجود السالمة  جميع أعضاء ايلعب  أن  بشكل خاص. فلطالما كان مقبوال

اعية لجميع أعضاء المؤسسة، فهي ليست مسؤولية مجموعة خاصة من خبراء السالمة أو عدمه، ينتج من األعمال الجم
ضمن منظمة رائدة. تعد هذه إحدى ميزات األمن اإللكترو�ي. لذلك، فاألمن اإللكترو�ي للمنظمة هو نتيجة السلوك 

 أعضائها. وال يمكن تغيير هذه الثقافة إال بوجود قيادة فعالة.  جميعالجماعي ل
قد يتطلب تحقيق الحماية   35جراء قيامهم بالتبليغ.  يةانتقام  اتيجب توفير الحماية للعاملين من أية عملي الحماية. 

قيام القادة بإصدار سياسات تحمي من يقوم بالتبليغ بشكل صريح، أو تحافظ ع�ى سرية هويته، أو كالهما. فالسرية عنصر  
الذي يعد    36، (ASRS)سالمة منها نظام اإلبالغ عن سالمة الطيران  أساسي في العديد من أنظمة التبليغ الناجحة في مجال ال

السالمة نجاًحا، والذي يسّجل له ع�ى نطاق واسع مستوى السالمة االستثنائي للطيران التجاري. فمع بداية    أحد أكثر أنظمة 
عند التبليغ عن   37وادث. استخدام نظام اإلبالغ عن سالمة الطيران، شهد الطيران التجاري انخفاًضا كبيًرا في عدد الح

لُمبلغ محمية بموجب القانون (ما لم يفصح المبلغ عن سلوك  المشاكل داخل قطاع الطيران التجاري، تكون سرية هوية ا
لتحقيق الحماية، قد يكون من الجيد في بعض الحاالت فرض عقاب أو إنذار للعاملين    نتيجة طبيعيةبوصفها  وغير قانو�ي).  

 همة ع�ى الرغم من علمهم بها.  م ألخطاء الالذين ال يبلغون عن ا
معرفة ردود الفعل حول أدائهم في الرصد والتبليغ، وتكمن أهمية ذلك في مساعدة  . يحتاج العاملون إلى  ردود الفعل

العاملين ع�ى تعلم ضبط مستوى ثقتهم في البيانات بشكل أفضل كما تحفزهم ع�ى تحسين أدائهم الوظيفي. وفي إطار  
 التالي.ردود الفعل جزًءا من عملية التقييم وسنناقشها بمزيد من التفصيل في الفصل عملنا، تعد 

يجب أن يكون لدى العاملين إرشادات واضحة حول اإلجراءات المتوقعة منهم. ما المناسب لإلبالغ عنه،  اإلرشاد.
عمليات اإلبالغ عن البيانات   ومتى؟ ولمن؟ يحتاج العاملون لعملية واضحة وقنوات رسمية للتبليغ، كما يجب أن تكون

وينبغي أن تكون حدود ما يمكن فعله   38بالغ األخرى قدر اإلمكان. التي يشتبه في سالمتها سهلة وتشبه عمليات اإل
 واضحة للعاملين. ع�ى سبيل المثال، إّن تشخيص المشكلة وإصدار تعليمات حول كيفية التخفيف من أثرها، هو من  

  

 
35 Weick and Sutcliffe, 2001, Chapter 5. 
36 et al., 1986; see ASRS, undated.Reynard  
37 Dijkstra, 2006. 
38 Thaler and Sunstein, 2008. 
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 ات التقييم وليس العاملين. سنناقش بعض هذه العمليات في الفصل التالي. مسؤولية مجموعة أو مجموع
لنظر إلى التغييرات المطلوبة في الثقافة، ما هي التوجيهات التي توفرها األبحاث لتحفيز األفراد العاملين في هذا با

 السياق؟

 آليات تحفيز األفراد 

ة اآلليات المختلفة لتحفيز الناس تعتمد ع�ى درجة التطابق بعض األبحاث الحديثة في علم النفس إلى أّن فعالي تشير

األهداف، مثل    جميعال توجد أداة واحدة تحقق  ف  39آلية التحفيز والطريقة التي يؤدي بها العامل مهمة معّينة.بين وجهة  

التوافق المتبادل  تقديم الحوافز (الثواب أو العقاب) التي تحفز العاملين بشكل فّعال. تنتج آلية التحفيز الفعالة من

ت المتبعة لتحفيز ذلك العامل. لفهم التفكير األكاديمي في هذا المجال بين حالة العامل والمهمة المراد إنجازها واآلليا

 من التحفيز، من الضروري امتالك خلفية عن الموضوع. 

من جهة ثانية.   لتنظيم الذاتي التركيز التنظيمي من جهة ووضع ايحدد علماء النفس حالتين للعاملين في هذا اإلطار:  

المدرسة، الطالب الذي يركز ع�ى تعزيز أدائه سيطمح   في  40.التعزيز والمنع ي:لتنظيملنتحدث أوالً عن نوعي التركيز ا

. أما الطالب الذي يركز ع�ى منع األداء السلبي فسيشعر بمسؤولية  ع�ى أنها إنجاز  التي ينظر إليها  Aللحصول ع�ى درجة  

التركيز ع�ى إن ألنه يشعر أّن عليه أن يحصل عليها ويخشى الحصول ع�ى أي درجة أخرى.  Aلدرجة الحصول ع�ى ا

ن وتجّنب الخسارة  التعزيز يؤكد ع�ى التقدم واإلنجاز وتحقيق أهداف جديدة. أما التركيز ع�ى المنع فُيعنى بالسالمة واألم

 41والحفاظ ع�ى المكتسبات وع�ى الوضع الراهن.

د يميل عامل واحد للتركيز ع�ى فق ّن األفراد بشكل عام يميلون إما إلى التركيز ع�ى التعزيز أو المنع،  ع�ى الرغم من أ

همة معينة غير مقبول،  ومن ثم ع�ى المنع في وضع آخر. فإذا رأى العامل أّن الوضع الراهن في م عّينالتعزيز في وضع م 

ف مكان العمل، ع�ى سبيل المثال، سيعتبر العامل أّن الوضع قد يوجه تركيزه نحو التعزيز. فإذا كانت المهمة هي تنظي

غير مقبول، وسيسعى جاهًدا لتحسين مكان العمل، وبذلك يكون العامل قد وجه تركيزه نحو التعزيز. من جهة أخرى، 

ا هو الحال إذا الراهن جيد وأّن هناك خطر في تعكيره، قد يوّجه تركيزه نحو المنع. قد يكون هذإذا رأى العامل أّن الوضَع 

 كان أحد عمال الصيانة متردًدا في ضبط جهاز يبدو أنه يعمل بشكل جيد.

ب  يمكن التالعب بنوع التركيز التنظيمي الذي قد يتبناه العامل (يستفيد المعلنون من هذه الحقيقة). وتشير التجار

  أظهر ع�ى ذلك،    ومثالها إلى المشكلة.  ب  إلى أنه يمكن تغيير التركيز التنظيمي للشخص بمجرد تغيير الطريقة التي ينظر

 الذين أُبلغوا في إحدى الدراسات أّن إنجاز جزء معّين من مهمة ما بشكل صحيح سيؤهلهم للحصول ع�ى مهمة ثانية  

  

 
ا Cesario Higgins, and Scholer ،2008  2012، وHigginsمعظم البراهين الواردة في هذا القســـــــم مســـــــتمدة من  39 d Tyler an. انظر أيضـــــــً

Blader 2005. 
40 Higgins, 1996.  
41 Higgins, 1997.Crowe and  
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إلى التركيز ع�ى التعزيز. أما الذين أُبلغوا أّن إنجاز جزء معّين من مهمة ما بشكل خاطئ سيؤدي  ممتعة (مكافأة)، ميالً 

 42نحو التركيز التنظيمي ع�ى المنع.  أظهروا ميالً فقد إلى توليهم مهمة ثانية مملة (عقاب)، 

الحالة الثانية للعمال هي أسلوب التنظيم الذاتي. فأساليب التنظيم الذاتي هي استراتيجيات يتم اختيارها بما 

و ل المتاحة قبل االلتزام بأي إجراء، حتى لالبدائ جميعهو أسلوب يريد فيه الفرد تقييم  فالتقييميتناسب مع التركيز. 

أدى ذلك إلى تأخير اتخاذ اإلجراء. فهنا يكون الشخص يقًظا وتحليلًيا ويريد أن "يؤدي المهام الموكلة إليه بشكل صحيح".  

له.   البدائل المتاحة جميعفيرغب فيه الفرد في اتخاذ إجراء، حتى لو كان ذلك يعني عدم النظر في  التحّركأما أسلوب 

  بشكل تنظيمي ستراتيجية التحّرك  ا تتناسب    43ويريد "إنجاز المهام الموكلة إليه".وهنا يكون الشخص متلّهًفا ومتحمًسا  

 44ستراتيجية التقييم بشكل تنظيمي مع التركيز ع�ى المنع.ا تتناسب مع التركيز ع�ى التعزيز، و 

أكبر في الحاالت التي يكون فيها التن تقودنا   45الموكلة إليه.ظيم متناسًبا مع أهداف المهمة تكون قوة انخراط الفرد 

فيجب أن تتالءم آليات التحفيز مع التركيز التنظيمي هذه المالحظة إلى كيفية تحفيز العاملين بالشكل األكثر فعالية. 
غوب فيه، في المرغوب وأسلوب التنظيم الذاتي ويجب أن يتم تأطيرها بطريقة تدفع العاملين إلى التركيز التنظيمي المر

 . أدناه يلخص هذا النقاش. 3.1يمكن توضيح هذه النقطة من خالل مثالين، الجدول . ضوء أهداف العمل

 . ملخص إطار العمل التحفيزي 3.1الجدول 

   Bالبيئة  Aالبيئة  المجال  
 الكمية  الجودة  األهداف األهداف اإلدارية 

"إنجاز المهمة بالشكل  
 الصحيح" 

 "إنجاز المهمة"

 إنتاج  تفكير، تحليل  
 اتخاذ إجراء  يقظة  

 تعزيز  منع  التركيز التنظيمي  
 تحّرك   تقييم   أسلوب التركيز الذاتي  

 كسب المكافآت  مكافآت لعدم تكّبد خسائر   الحوافز كيفية التحفيز  
  عقوبات 

 اعتزاز التزامات  رسائل القيادة
 حماسة  مسؤولية 

 ة متع جّدي  البيئة 
 إيجابي  سلبي ردود فعل فّعالة  

 . Higgins  (2012ُملخص من هيغينز ( المصدر: 
 

 
42 Roney, Higgins, and Shah, 1995 
43 133.–Higgins, 2012, pp. 130 
44 Higgins, 2012, p. 87. 
45 Higgins, 2012, p. 87. 
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مهمة تقّدم الجودة ع�ى الكمية. في هذه الحالة يجب ع�ى ل دراسة – 3.1في الجدول  Aلمثال األول، البيئة ا يقدم
ح". وهذا الوضع يالئم التركيز صحيالعاملين إظهار قدرة ع�ى التفكير والتحليل واليقظة. وعليهم "إنجاز مهمة بشكل 

أن تتناسب   الحالة، يجب هذهلتحفيز العمال في التنظيمي للمنع، كما أّن أسلوب التنظيم الذاتي المناسب هو التقييم. و
إذا تم استخدام الحوافز، فمن األفضل تقديمها في قالب عدم الخسارة وليس   46هذه األهداف.   معتنظيمًيا    لتحفيزا  لياتآ

إنجاز  في  لم يفشلواب كسبها. وهذا يعني إخبار العاملين أنهم سيحصلون ع�ى مكافأة من نوع ما طالما يج  كمكافأة
ً ب المهمة . كما أّن العقوبات أيًضا تعد مناسبة  إنجاز مهمة مافي  نجحوامن إخبارهم أنهم سيحصلون ع�ى مكافأة إذا  دال

سائل  الحوافز، يمكن لر  وباإلضافة إلى ها ع�ى أنها غير عادلة. إليمن ناحية تنظيمية، لكن قد تعيق الحافز إذا تم النظر 
ً  لياتؤومسأن تكون مناسبة إذا ُقّدمت في قالب التزامات و القادة ناسب تت 47من قالب يستفّز االعتزاز والحماسة. بدال

ل واآلراء مالئمة بشكل  من المتعة. وأخيًرا، تكون ردود الفع بدالً مع التنظيم الذاتي إذا اتسمت بالجدية  لبيئة العامةا
 48أفضل إذا كانت سلبية (اإلبالغ عن حاالت الفشل) بدالً من كونها إيجابية (اإلبالغ عن النجاحات). 

دراسة لمهمة تقدم الكمية ع�ى الجودة. في هذه الحالة، يجب ع�ى -  3.1في الجدول  Bلمثال الثا�ي، البيئة ا يقدم
جراءات؛ وعليهم "إنجاز المهام الموكلة إليهم". وهذا الوضع يالئم التركيز التنظيمي ملين التركيز ع�ى اإلنتاج واتخاذ اإلالعا

، يجب اتباع األساليب التي تخالف الحالة هذهلتحفيز العمال في حرك. وتللتعزيز، ووضع التنظيم الذاتي المناسب هو ال
ً  الحصول عليهايمكن   مكافأةع�ى شكل ز، من األفضل تقديمها الحالة األولى. فإذا استخدمت الحواف من شكل عدم   بدال

أن   لقادةا سائلالحوافز، يمكن لر  وباإلضافة إلى غير مناسب ويجب تجّنبه. هو أسلوب الخسارة. أما أسلوب العقوبات ف
االلتزامات والمسؤوليات. تكون مناسبة إذا اتسمت بالنشاط وُطرحت بطرق تشجع االعتزاز والحماسة، وال تتخذ شكل 

أكثر إذا كانت مرحة  والبيئة الع ً امة تكون مناسبة  أكثر إذا كانت    بدال من أن تكون جدية. وأخيًرا، تكون ردود الفعل مالئمة 
 49إيجابية (اإلبالغ عن النجاحات) بدالً من أن تكون سلبية (اإلبالغ عن حاالت الفشل). 

 تحفيز العاملين الكتشاف البيانات الشاذة 

البيانات الشاذة في المجال اللوجيستي؟ في ضوء أهداف هذه الدراسة،   افاكتشماذا يعني هذا في سياق تحفيز 
يجب أن ُيحّفز العاملون في مجال اللوجيستيات في القوات الجوية األمريكية من طيارين ومدنيين ومتعاقدين لتقديم  

بالعمليات اللوجيستية.  ومرنة ولإلبالغ عن أية أخطاء يكتشفونها في البيانات قد تلحق ضرًرامتينة ت لوجيستية عمليا
ويقظة تقّدم الدقة ع�ى كمية اإلنتاج، وقد تحمل شعار "إنجاز  متبّصرة تتوافق هذه األهداف مع قوة عاملة ُمنتبهة و

مكافآت لعدم الخسارة،  في صورة العاملة، يجب أن تقدم الحوافز  المهام بالشكل الصحيح". لذلك، من أجل تحفيز القوة 
شكل االلتزامات والمسؤوليات، وأن تكون نبرة الرسائل وبيئة العمل اللتان يضعهما المشرفون ويجب أن تتخذ الرسائل  

 جدية، ويجب أن تكون ردود الفعل واآلراء حول حاالت اإلخفاق في التبليغ.

  

 
46 242.–Higgins, 2012, pp. 239 
47 Cesario, Higgins, and Scholer, 2008. 2008 
48 2012.Higgins,  
49 Higgins, 2012. 
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عن البيانات الشاذة، إنما هي اتجاهات تظهرها البحوث  االكتشافليس اتّباع هذه المبادئ صيغة سحرية لتعزيز 
راسخة في األبحاث والتجارب العملية. وأي غموض في   3.1ول ما قد يحفز األفراد. واألنماط التي يلخصها الجدول ح

ع�ى التعزيز أو المنع. أظهرت أساليب القيادة التي تتوسط في التركيز تطبيقها هو درجة تدفع العاملين إما لتبني التركيز  
من التعزيز والمنع يعززان السالمة. يشجع التركيز  فتبّين أّن كالً  50لسالمة. التنظيمي ألتباعها نتائج متباينة في مجال ا

عدالت االمتثال لقواعد السالمة.  ع�ى التعزيز ع�ى التفكير االستباقي لتجنب الحوادث وتحسين العادات ولكنه يقلل من م
اكتشاف البيانات وتعديل  . وينبغي رصد نتائج تطبيق هذه الممضادةأما التركيز ع�ى المنع فيقود إلى نتائج  بادئ ع�ى 

 الطرق المتبعة وفًقا لما هو مناسب. 
والنشاط المستمر الموّجه الحظ أيًضا أّن هذه األهداف ال تتوافق مع قوة عاملة تركز ع�ى معدالت اإلنتاج المرتفعة  ي

قوى العاملة، "إنجاز المهام شعار "إنجاز المهام". وهذين الشعارين للقوة عاملة ترفع  نحو عائدات اإلنتاج، باختصار،
بالشكل الصحيح" و"إنجاز المهام"، مطلوبان في الوحدات اللوجيستية في القوات الجوية األمريكية، لكنهما يثيران توتًرا 

"إنجاز المهام بالشكل  تقوم ع�ى مبدأ األمور األخرى متساوية، من المتوقع أن تتيح بيئة  جميععاملة. بين القوى ال
أكثر دقة في التبليغ عن البيانات الشاذة. كما أنها تتفق مع إطار االستجابة المتدرج لحالة التهديد  الصحيح" تحقي ق نتائج 

األمن ع�ى الكفاءة. من جهة  فيها يتقدم  ) التيINFOCON(اإللكترو�ي لمستويات حالة العمليات الخاصة بالمعلومات 
مثل هذا اإلبالغ. لذلك سيرغب قادة القوات   حدوثالمهام"  أن تمنع بيئة تقوم ع�ى مبدأ "إنجازأخرى، من المتوقع 

اكتشاف البيانات الشاذة، أو ع�ى األقل، توخّي الحذر من عدم   الجوية في تكييف آليات التحفيز المستخدمة مع حالة 
 التدخل في الحاالت حيث األفضلية للتركيز ع�ى التعزيز.

 ونتائج  نقاش

في هذا الفصل عند مناقشة كيفية التعامل مع التحديات المتعددة. لترتيب   تتكرر العديد من التوصيات المقترحة

، سنقوم في هذا القسم بجمع التوصيات الرئيسية في قائمة واحدة وترتيبها وفًقا  تنظيًما أكثر شكل هذه التوصيات ب
 لألهمية بشكل تقريبي وحسب الفئة العامة.  

 والتدريب ورسائل القيادة التعليم

العناصر الرئيسية للرسالة هي كما وتكون  .  مب تقييمنا هي تعليم جميع أعضاء المؤسسة وتدريبهأول توصية حس

 ي�ي: 

المستويات أّن جميع أنظمة البيانات عرضة لتلف البيانات وللهجمات اإللكترونية،  جميعلعاملين ع�ى توعية ا •

 األنظمة والعمليات. جميعمما يجعل اليقظة ضرورية ع�ى صعيد 

في األمن اإللكترو�ي، وليس فقط ا ة في القوى العاملة أّن لكل فرد في المؤسسة اللوجيستية دور ًإرساء ثقاف •

 صصات معينة في األمن اإللكترو�ي. أصحاب تخ

  

 
50 nd Delegach, 2015; Aryee and Hsiung, 2016.Navon, a-Kark, Katz  
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ويجب ع�ى من  يجب أن يقوم كل مستوى من مستويات القيادة (القيادة واإلشراف) بدور في نشر هذه الرسائل. 

علم وضباط ميادين بشكل عام) أن يضعوا التبليغ عن المخاوف المتعلقة باألمن   باط(من ض  يشغلون المناصب العليا

اإللكترو�ي في أع�ى سلّم أولوياتهم. ولتحقيق ذلك، يجب توفير الحماية لألشخاص الذين يقومون بالتبليغ من أية عمليات  

ذلك إلى تغيير الثقافة السائدة،  يهدفانتقامية واعتماد سياسة تضمن سهولة القيام بالتبليغ وتوفر توجيهات واضحة. 

لزيادة يقظة العاملين عند التبليغ عن احتمال وجود بيانات تالفة وغيرها من المخاوف اإللكترونية، بقدر يقظتهم حيال  

السيطرة ع�ى الضرر الذي تلحقه األجسام الغريبة بخطوط الطيران وغيرها من المخاوف المتعلقة بالسالمة. وحالًيا،يتوفر 

 51.اللوجيستية اإلصداراتل فقط من المراجع، إن وجدت، حول سالمة البيانات أو األمن اإللكترو�ي في لقليا

توجيهات واضحة ومحددة   يضعواضباط الصف) أن وكبار  السرايايجب ع�ى أصحاب الرتب القيادية األد�ى (ضباط 

 معرفة التي يملكونها حول حاجات العمليات.ا للللعاملين بشأن أي نوع من البيانات الشاذة عليهم إبالغهم عنها وفقً 

ين. ويجب أن يستمر تعاقدالعاملين، بما في ذلك الطيارين والمدنيين والم  جميعيجب أن يتم تعميم الرسائل ع�ى  

تعميم هذه الرسائل بشكل دائم. بالنسبة للطيارين، يجب أن يبدأ ذلك من المدرسة التقنية ويستمر خالل التدريب  

لتمارين. باإلضافة إلى ذلك، يجب تطبيقها بأكبر قدر ممكن ضمن بيئة العمل من خالل اختبار أمثلة حقيقية،  واالعم�ي 

اكتشاف البيانات الشاذة والتبليغ عنها.  ويجب أن تركز ع�ى العواقب المحتملة التي تترتب ع�ى الفشل في 

التزامات ومسؤوليات للكشف باعتبارها  ا  مهأفضل طريقة إليصال هذه الرسائل إلى جميع المستويات هي تقدي  إنّ 

والتبليغ. وبدالً من وضع مكافآت للكشف الدقيق واإلبالغ الفوري، يجب وضع مكافآت لعدم الفشل في تحقيق النجاح 

وليس في جو من  ووضع العقاب المناسب في حاالت اإلخفاق في اإلبالغ. من األفضل نشر هذه الرسائل في جو عمل جاد 

أكثر فعالية عند التركيز ع�ى اإلخفاقات  االكتشافاآلراء حول األداء الجماعي للعاملين في  ون. وستكالمرح واإلبالغ 

أكثر من النجاحات.  وعواقبها 

لتوضيح كيفية تطبيق التوعية والتدريب. تتشارك هذه التحديات والتوصيات    ايمكن استخدام مجال السالمة نموذجً 

لسالمة. تعتبر السالمة مصدر قلق في جميع البيئات. فكل العاملين لديهم حصة  المقترحة في العديد من السمات مع ا

م أولويات القادة ع�ى في السالمة، وليس فقط العاملين في المنظمات المسؤولة عن السالمة. وهي أيًضا في أع�ى سلّ 

المهنية. وتكون جميع المستويات. ويخضع جميع العاملين لجلسات توعية وتدريب حول السالمة طيلة حياتهم 

التوجيهات محددة قدر اإلمكان. وتستخدم أمثلة حقيقية تسلّط الضوء ع�ى النتائج السلبية في حال عدم اتباع إجراءات 

. وفي كثير من  مر المتوقع ويتم تشجيعهوالمخالفات المتعلقة بالسالمة هو األ  السالمة. ويكون اإلبالغ عن المخاوف

ّين نجاح منح مكافآت ع�ى عدم الفشل في تحقيق النجاح والمعاقبة ع�ى الفشل. يمكن  األحيان، تُمدد السرية. وقد تب

ن ال نوصي بدمج السالمة واألمن  لألمن اإللكترو�ي أن يتقدم بشكل كبير من خالل اتباع هذه العادات. ولنكن واضحين: نح

 ة في كال المجالين.اإللكترو�ي، بل نوصي باستخدام بعض الحلول الناجعة للتعامل مع تحديات مماثل

  

 
 ال تتضمن هذه الرسائل. 101،2015-21ع�ى سبيل المثال، سياسة التأسيس لصيانة الطائرات، تعليمات القوات الجوية  51
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 الوضعية  

نوصي وحدة الخدمات اللوجيستية بتحديد سياسة خاصة بالتدابير التي ينبغي اتخاذها استجابة لكل مستوى من  
توصيات في هذا التقرير، نعتقد أّن هذا  جميع المن بين . )INFOCON(  بالمعلومات مستويات حالة العمليات الخاصة

أكثرها ترجيًحا   أكثر ع�ى استمرار  لتحقيق نتائج إيجابية ملموسة بأقل قدر من الموارد.اإلجراء هو  فهذه التدابير تركز 
العمليات اللوجيستية منه ع�ى تأمين المعلومات. وسيتم تحديد اإلجراءات ضمن المجال اللوجيستي لموازاة إجراءات 

يجب تحديد   ات الخاصة بالمعلوماتلكل مستوى حالة من حاالت العمليحالية خاصة بأنظمة تكنولوجيا معلومات. 
لمطابقة    التهديد كل مجال وظيفي لزيادة المتانة والمرونة. يبدأ العمل بهذه التدابير مع ازدياد مستوى    احترازية في  تدابير

. كما هو الحال عند التعامل مع مستويات حالة حماية  التهديدالموارد التي أنفقت (والكفاءة مقارنة بالتكلفة) مع بيئة 
بكونها محددة ومخصصة، وتكون مدرجة ضمن تعليمات القوات    ، تتميز التدابير التي ينبغي اتخاذها)FPCON(القوات  

 ى اإلجراءات التي يمكن اتخاذها ما ي�ي:�تتضمن بعض األمثلة عالجوية األمريكية.  
وا من البيانات من خالل إن بني ع�ى خطأ، تحقق قبل اتخاذ أي إجراء حاسم قد يتطلب التعافي منه وقًتا طويالً  •

التواصل مع السلطات المناسبة كّل ع�ى حدة وذلك لتأكيد اإلجراء المطلوب (مثل، االتصال بمكتب البرنامج  
 للتحقق من الجزء المتعلق بنزع السالح). 

أخرى (لالستعاضة  تحققوا من البيانات من وقت آلخر وتأكدوا بشكل نشيط من سالمتها بأساليب استباقية  •
 السلبي السائد خالل العمليات العادية).  كتشافاالعن 

انسخوا البيانات تكراًرا بطرق تجعل من الّصعب مهاجمتها، مثل طباعة بيانات معّينة (كجرد محتويات المخزن   •
 المدمجة). ومواقع المستودعات واألوامر التقنية) ونسخها ع�ى وسائط معزولة (مثل األقراص 

 لتي ال تتعلق بتكنولوجيا المعلومات، وطبقوها تكراًرا. راجعوا اإلرشادات واإلجراءات ا •

 األدوات

في استخدام التقنيات القياسية المستخدمة في الحد الممكن عملًيا، يجب أن تفكّر القوات الجوية األمريكية، إلى 

يات العادية. من  بيانات ضمن المجموعات التي ال يراها األفراد أثناء العمل  تلف  اكتشافعمليات االحتيال عند    اكتشاف
أولويات وفًقا إلطار العمل الموضح في الفصل  باعتبارها األفضل استخدام هذه األدوات في الوظائف والبيانات المصّنفة 

البيانات، ولكن يمكن استخدام طرق  أحد الطرق السهلة نسبًيا للتحقق من  )Benfordالخامس. يعتبر قانون بينفورد (
 .استخدام هذه التقنيات بحسب حالة التهديد اإللكترو�ي من أجل تخفيف عبء العملقياسية أخرى. يجب تحديد مدى  
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 . التقييم 4

اكتشاف خطأ في البيانات، يجب إبالغ الشخص الذي يمكنه تقييم الخطأ. هل هو خًطأ حًقا؟ إذا كان كذلك، حال االشتباه ب
ن. أوالً، يحتاج العاملون إلى قنوات وعمليات ارئيسيتن  امرحلتتوجد  هذه الخطوة    عندهل هو خطأ طبيعي، أم هجوم خبيث؟  

ا، تحتاج المؤسسة قياسية للتبليغ. وقد تحدثنا عن ذلك في الفصل السابق وسنتحدث عنه بشكل أوسع في هذا الفصل. ثانيً 
العمليات  ميعجر وآثار ع�ى ادوأإلى منظمة تستلم البالغات وتفسرها وتنشر النتائج التي تتوصل إليها. فتقييم الخطأ له 

 .اللوجيستية والعمليات اإللكترونية
سسات  والمؤ  بالعملياتالمؤسسات الخاصة بعمليات التبليغ والتقييم. ثم نقارنها سنحدد حاجات في هذا الفصل،  

القائمة داخل القوات الجوية األمريكية ونبحث في آلية توظيفها في معالجة مشكلة متانة العمليات اللوجيستية ومرونتها 
في مواجهة الهجمات اإللكترونية. وأخيًرا، سنخلص إلى تحديد الثغرات في عمليات التبليغ والتقييم الحالية واقتراح بعض  

والمؤسسات القائمة التي من شأنها تعزيز متانة العمليات اللوجيستية ومرونتها في   العملياتالتعديالت البسيطة ع�ى  
 وجه البيانات التي تم اختراقها.

 مليات التبليغ والتقييمحاجات ع

 التبليغ  

إلجراءات التبليغ. يجب أن تكون عملية التبليغ المرغوبة  يصف كل من الفصل الثا�ي والثالث الخصائص األساسية  
) محمية من االتهامات المضادة التي قد تنشأ  5) في متناول جميع العاملين و(4) سهلة و(3) آنّية و( 2شاملة و( (1)

 عن التبليغ.
اع معينة  . تعد آليات التبليغ الخاصة بأنواحتماالت تلف البيانات جميعأو العمليات لتشمل  تمتد العملية  يجب أن

من البيانات ضمن مجال وظيفي محدد مفيدة للغاية. ولكن يجب أن تتوّفر آلية للتبليغ ألي عامل يالحظ وجود تلف في  
 البيانات في أية قاعدة بيانات. 
. ويتطلب ذلك اتخاذ إجراءات فورية بالنيابة عن مقدم البالغ ونقلها بشكل  لوقت المناسبيجب أن تتم العملية في ا

قنوات التبليغ. إذا كان ال بد من المرور بمستويات بيروقراطية متعددة،  بشكل يتطلب الحصول ع�ى موافقة    سريع عبر
هناك إمكانية   كل خطوة. وفي كل خطوةعدة مستويات في سلسلة القيادة ع�ى سبيل المثال، سيضيع جزءٌ من الوقت في  

ألن يماطل شخص ما أو يعترض عملية التبليغ سواء بقصد أو بغير قصد. يجب أن يمر التقرير مباشرة بالشخص  
 ف.والظربالمعني بالتقييم، وأن يجري إعالم اآلخرين فقط من أجل نشر الوعي 

لتي قد تمر من دون أن يالحظها تجّنب المهام الشاقة ا. فالعاملون يميلون إلى تأخير أو  يجب أن تكون العملية سهلة
أحد في حال اإلخفاق في أدائها. ومن شأن التبليغ الشاق سواء ع�ى العامل أو ع�ى أي شخص في قناة اإلرسال وصوالً إلى 

من العمل  المسؤولين عن التقييم، تأخير االستجابة. يمكن أن تكون عملية التبليغ شاقة بعدة طرق. فقد تتطلب الكثير
رف العامل، أو قد تشكل عبًئا معرفًيا كبيًرا ع�ى العامل، ع�ى سبيل المثال مطالبة العامل باالختيار من بين طمن  الورقي  

العديد من أنظمة التبليغ أو امتالك معرفة مسبقة بالمؤسسة األفضل لتقييم البالغ. وستبدو آثار عبء اإلبالغ كبيرة في 
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أكبر من  ضغط العمل كبيًرا، كمااألوقات التي يكون فيها  خالل العمليات سريعة اإليقاع، حين يكون ثمة احتمال وقلق 
وقوع هجوم ما. وأفضل طريقة للتبليغ تكون بأقل قدر ممكن من العمل الورقي وبتعليمات بسيطة وباتباع عملية مألوفة 

 بالنسبة للمعنيين (ع�ى سبيل المثال، تقليد عمليات مماثلة). 
. وألّن األخطاء في البيانات قد تقع في أي مكان، فإّن العاملين جميعكون العملية فّعالة وفي متناول يجب أن ت

الشخص الذي يكون في وضع أفضل للكشف عن األخطاء واإلبالغ عنها يحتاج إلى نظام إبالغ في متناول يده. ويجب أن  
 اقدين. ن والمتعيكون نظام اإلبالغ الواحد مالئًما للطيارين والمدنيي

الذي يملك  مقدم البالغ هو الوحيد . فمن المحتمل أن يكون يجب أن توفر هذه العملية الحماية إلى مقدم البالغ
المعرفة الالزمة لتقديم البالغ، لذا فإّن فشله في فعل ذلك لن يعرضه ألي خطر في هذه الحاالت. من ناحية أخرى، إذا كان 

انتقامية بسبب تقديمهم أي بالغ، فع�ى األغلب أّن العديد منهم لن يقدموا  لدى العاملين خوف من التعرّض لعمليات 
عزيمة العاملين عن القيام باإلبالغ. لذلك يجب أن يضع القادة الحماية من االنتقام  ع�ى فعل ذلك. يثبط هذا التناقض

التعديالت ع�ى الثقافة السائدة  في الفصل األخير، سوف تنتج هذه التغييرات من    ناقشناضمن أولوياتهم ورسائلهم. وكما  
مختلفة تماًما،  ة اقًدا وكل منهم يعمل تحت رقابفي مكان العمل. ولكن ألّن مقدم البالغ قد يكون طياًرا أو مدنًيا أو متع

فقد تكون هناك حاجة إلى السرية لضمان قدر كاٍف من حرية اإلبالغ. تستخدم بعض أنظمة اإلبالغ الخاصة بالسالمة  
 52في جمع التقارير الحساسة.  اأساسيً  اعنصرً باعتبارها التقارير  سرية إعداد

 التقييم 

) ترتيب أولويات تقييم الحوادث وتحديد مقدار السرعة  1يد من األنشطة، أبرزها (العد تنطوي عملية التقييم ع�ى 
زيع الحوادث ع�ى المقّيمين ) تو 3( ؛) إيكال كل حادثة إلى ُمقّيم أو مجموعة من المقّيمين2الالزمة إلنجاز كل منها؛ (

) جمع الدروس المستفادة  6) نشر نتائج التقييم؛ ( 5) تقييم الحوادث. (4ف؛ (والظربوأية منظمات أخرى بغرض التوعية  
من هذه األنشطة في مجال الدعم اللوجيستي (الدعم القتالي) وفي نشاط  وحفظها في األرشيف ونشرها. يجب القيام بكل  

بهذه األنشطة في مجال الخدمات  ترونية. سنركّز في معظم نقاشنا ع�ى المكان الذي يمكن فيه القيام  مجال العمليات اإللك
 اللوجيستية (الدعم القتالي) وكيفية ذلك.

في أي نظام تبليغ، سيستلم المقّيمون العديد من الحوادث ويكون عليهم أن يعطوا األولوية لتقييم   ترتيب األولويات.

يتم ذلك قبل أن يتخذ  إنجازه في إطار زمني معّين، ويفضل أن  لزمبذاته سيفي حد ل تقييم بعضها قبل غيرها. فك
المسؤولون عن التشغيل أي قرار حاسم باالستناد إلى البيانات. لذلك، ينبغي تجهيز المؤسسة األولى المسؤولة عن  

ة في تقييم الحادث. يمكن الحكم ع�ى استالم البالغات بشكل يمكّنها من تحديد سرعة تقييم حادث ما وترتيب األولوي 
تناد إلى إطار العمل الموّضح في الفصل الخامس. وحين يكون حجم التقارير كبيًرا، قد نجد  درجة اإللحاح واألولوية باالس

بسبب االزدواج الكامل أو الجزئي في خط  أّن بعضها يسهل الحكم عليه بالفحص األّولي وأنه ال يستحق تقييًما مفصالً 
 ييم أو بسبب غياب واضح لألهمية. التق

  

 
 ) مثاالً ع�ى ذلك.ASRSيعد نظام تقرير سالمة الطيران ( 52
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ي تعمل ع�ى تحديد أولويات الحوادث، سلطة مركزية. فقط عندما تنظر مؤسسة  من المهم أن تكون المؤسسة الت
التقارير يمكنها أن تحكم بشكل مناسب بشأن األولوية النسبية. والسبب اآلخر ألهمية وجود كيان  جميعواحدة في 

اكتشاف ارتباطات محتملة بين المسائل المبلّغ عنها. لنأخمركزي، هو امتالك منظور و ذ ع�ى سبيل المثال اسع يتيح 
 هأّن هجوًما منسًقا وقع ضد أحد أنظمة السالح أدى إلى تعرّض جميع المجاالت المرتبطة بهذا النظام لهجوم صغير ولكن

، ودعم النقل. فبدون سلطة مركزية، يمكن  هم: صيانة خطوط الطيران، ودعم سلسلة اإلمداد، وعمليات القاعدة المحليةم
الصغيرة ع�ى أنها مصدر إزعاج غير منطقي. ولكن من وجهة نظر مركزية، سينظر إليها تقييم كل من هذه الهجمات 

ع�ى نظام سالح واحد. لذلك تحتاج السلطات التي تضع خطة لالستجابة والتخفيف من آثار   امنسقً  اعتداءً باعتبارها 
 تالك هذا المنظور الواسع. الهجمات إلى ام

ديد السرعة المطلوبة إلجراء التقييم، يجب إيكال كل بالغ إلى مجموعة تملك  بعد تحديد األولويات وتح  إيكال المهام.
خبرة ذات صلة لتقييم الحادث. يجب أن يكون لدى المؤسسة التي توّزع هذه المهام المعرفة الكافية لتحديد الجهة التي 

 ث ويجب أن يكون لديها السلطة والتفويض بذلك. ستتعامل مع الحاد
جب توزيع التقرير حول الحادث ومستوى أولويته واإلطار الزمني للتقييم، ع�ى المؤسسة  . بعد ذلك، يالتوزيع

 ف.والظرب(المؤسسات) المسؤولة عن التقييم وع�ى أي مؤسسة يجب أن تكون ع�ى دراية بهذا الحادث لنشر الوعي 
شر هذه المعرفة في العديد من  جراء التقييم قدًرا من المعرفة الفنية في المجال الوظيفي. ويتم نيتطلب إ التقييم.

المؤسسات المنضوية تحت لواء المؤسسة الكبرى، بما في ذلك مكاتب البرنامج والعمليات الوظيفية ووكالة  
. ولكل حادثة، سيتم إيكال إجراءات  اتيملوجيستيات الدفاع والمتعاقدين وغيرها الكثير. ومن ثم، سيتعّين توزيع التقي

تملك المعرفة الالزمة. ثم تحدد المؤسسة المعنية بإجراء التقييم ما إذا كانت البيانات خاطئة حًقا. التقييم إلى مؤسسة  
 يتطلب هذا الجزء من التقييم وجهتي نظر لوجيستية وإلكترونية، وبالتالي ينقسم إلى جزئين في هذه المرحلة.

الحادث المبلغ عنه هو خطأ بالفعل. ع�ى سبيل  لوجيستية، سيحتاج المقّيمون أوالً إلى تحديد ما إذا كان  من ناحية
المثال، قد يالحظ أحد المبلغين تغييًرا في بيانات فنية أو بيانات تتعلق بوجهة قطعة غيار ويشك في وجود تلف فيها.  

إدخال الخطأ كان في    يقرر أنيانات كانت دقيقة في واقع األمر أو  ومع ذلك، قد يكتشف الُمقي�م بعد بعض التحقيق أّن الب
إذا تم تقييم البيانات ع�ى أنها تالفة ولم يكن هناك أي تفسير واضح، عندها سيتم   53البيانات أو نتيجة خطأ روتيني آخر.

 . أم ال اتًجا عن هجوم إلكترو�ي مشاركة الحادث مع أحد المقّيمين في العمليات اإللكترونية لتحديد ما إذا كان هذا التلف ن

  

 
العـدـيد من قواعـد البـياـنات ع�ى ســــــــــجالت ـتدّون معلومـات المســــــــــتخـدم اـلذي ـقام ـبإجراء تغيير ع�ى البـياـنات وفي أي وـقت فعـل ذـلك. تحتوي  53

ا أّن أي تغيير يجري بواســطة حســاب مرخّص يمكن أن يعد بيانات تالفة ناتجة عن هجوم إلكترو�ي وليس خط أ ومن المهم أن يفهم الُمقي�م أيضــً
ــاســــي من التقييم في تحديد الســــبب الرئيســــي لتلف البيانات، ويتطلّب ذلك عادة التحدث إلى العاملين المعنيين، وعدم يتمثل  روتينًيا. جزء أســ

 االكتفاء بالسجل ع�ى أنه صحيح. فيمكن لكيان إلكترو�ي متطور تغيير معلومات السجل بمجرد وصوله إلى قاعدة البيانات.



35 

 

ترونية، بعد أن يحدد المقي�مون ما إذا كان الحادث يبدو أنه نتيجة هجوم إلكترو�ي، عليهم من ناحية العمليات اإللك
التي يجب اتخاذها لمعالجة آثار الهجوم. عندما    اإلجراءاتتقييم ما إذا كان هذا الحادُث مرتبًطا بأية حوادث أخرى وتحديد  

المخاوف   تقّيدقع نتيجة التعرض لهجوم إلكترو�ي متعّمد، قد أكد هذا الُمقي�م من أّن الحادث هو الخًطأ، وأّن الخطأ ويت
بشأن أمن العمليات نشر هذا التقييم بعدد محدود من األفراد المصّرح لهم االطالع عليه. ستقّيد هذه الحاجة األمنية  

يم تعليمات بعزل المعدات الحاس بالتالي حلقة ردود الفعل لمقدم البالغ. وبية أو إطفاء األنظمة  ومع ذلك، قد يوّزع الُمق�
 من أجل الحفاظ ع�ى األدلة الجنائية أو قد يتخذ إجراءات أخرى.

مهمة   بإيكالإلى السلطة المركزية، وهي السلطة نفسها التي قامت  اتبعد ذلك، يجب إرسال التقييم النشر.
 التقييم.

قوم بعض المؤسسات بجمع الدروس المستفادة من هذه الحوادث وحفظها في األرشيف ونشرها. يجب أن ت   الجمع.
فإذا تسببت بعض األخطاء الشائعة في حدوث أخطاء متعددة في البيانات، يمكن االستفادة من هذه الدروس لتعديل  

 ل.ي المستقبالسياسات والتدريب واإلجراءات بهدف الحد من وقوع أخطاء في البيانات ف 

 قنوات التبليغ الحالية وحدودها

بيانات كل وظيفة لوجيستية. وبالتالي، طّورت كل وظيفة   في  خالل العمليات العادية، تقع أنواع مختلفة من األخطاء
أكثر ألداء بعض أنشطة اإلبالغ والتقييم. سنعرض بإيجاز بعض هذه األنشطة لمعرفة ما   لوجيستية طريقة واحدة أو 

، وتحديد القدرات اإلضافية الالزمة لتعزيز قنوات اإلبالغ  تهاومرون ة متانة العمليات اللوجيستيةظيفه لخدميمكن تو 
 الحالية وعمليات التقييم.

أكثر آليات اإلبالغ استخداًما، وأوسعها انتشاًرا، هي التي تتخذ شكل مكتب مساعدة أو مركز اتصال. وهي  إحدى 
البريد اإللكترو�ي و/أو الهاتف، لحل التفاوت في البيانات والشكاوى مؤسسات يمكن التواصل معها، عادة عن طريق 

أيام   7ساعة في اليوم و  24االعتيادية وأحيانًا تتوفر ع�ى مدى    األخرى. غالًبا ما تتوفر هذه الخدمات خالل ساعات العمل
ات الرسمية مكاتب مساعدة  في األسبوع، لمعالجة المسائل الطارئة والعاجلة. تمتلك معظم أنظمة تكنولوجيا المعلوم

اكز اتصال. كما أّن المجاالت الوظيفية تعتمد إجراءات مشابهة، خصوًصا في مجال معالجة التفاو البيانات.  في ت أو مر
خالل النموذج المعياري تتضمن تفاوتًا في اإلمداد    تقارير، تملك أقسام اإلمداد عملية تبليغ رسمية عن  بيل المثالع�ى س

 55المجال الوظيفي الخاص بالوقود فلديه مكتب مساعدة لإلبالغ عن مشاكل نظام المعلومات اآللي. أما  364.54رقم 
 ى. وهناك العديد من األمثلة األخر

اكز االتصال، طورت بعض المجاالت الوظيفية مثل صيانة الطائرات إجراءات   باإلضافة إلى مكاتب المساعدة ومر
والتحقق منها. يمكن لعام�ي الصيانة الذين يشككون في البيانات    تقنية البيانات المتعددة لإلبالغ عن األخطاء المشبوهة في  

يوجه العامل هذه البالغات، عبر   22.56التناقضات إلى مكاتب البرامج باستخدام النموذج رقم  حولالتقنية تقديم بالغ 
لتقنية التي بلّغ عنها العامل (مثل مكتب  المسؤولة عن المسألة ا الناشئة الجناح إلى القيادة الرئيسية، ثم إلى المؤسسة 

 
 . 7.9.3، القسم 2015، 201-21: تعليمات القوات الجوية 5.9.9.5القسم . 2016، 110-23تعليمات القوات الجوية  54
 .6.10، القسم 2014، 201-23تعليمات القوات الجوية  55
 .9، القسم TO 00-51-1 ،2014الدليل التقني  56
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ع�ى عمال الصيانة القيام بإجراء   يتعين بشكل مناسب، حين ال تتعامل بيانات النظام التقني مع مشكلة ما  57البرنامج). 
إرسال طلبات المساعدة التقنية إلى األفراد الذين يملكون خبرة هندسية، ولهذا اإلجراء اسم غير رسمي  في منفصل يتمثل 

رسمية ومألوفة  غ يكلتا اآلليتين من آليات التبلتُعّد  58التقني المرتبط بها.  للنظام "، وسميت بذلك وفًقا 107هو "طلبات 
 لجميع عمال الصيانة، كما أنها تقدم وسائل إبالغ عن مخاوف محددة متعلقة بسالمة البيانات. 

أكبر، كانت آليات اإلبالغ والتقييم الخاصة في التعميم أنه كلما كانت خطورة الخطأ المحتمل في البيانا نايمكن ت 
أكثر رسمية وتطوًرا. وفي مجال اإلمداد والنقل، يالمجاالت الوظيفية اللوج األخطاء الفردية فيه تكون  والذيستية الفردية 

كل رئيسي ع�ى شائعة نسبًيا وبشكل عام ال تترك أثًرا فوريًا ع�ى العمليات، تقتصر آليات اإلبالغ وإجراءات التقييم بش
اكز االتصال والتواصل المباشر مع األطراف المعنية بالعملي في عمليات الصيانة والتخلص من الذخائر المتفجرة،  ة.مر

هذه وتشكل البيانات التقنية دقيقة ومحددة لتجّنب وقوع أية عواقب وخيمة، تم تطوير آليات متعددة. فيه تكون  والذي 
 .مي مع آلية مساءلة واضحةإجراءات محددة بشكل رساآلليات 

المجاالت التي قد تؤثر أخطاء البيانات فيها ع�ى سالمة الطيران أو توّفر خاصة بغالًبا ما تتضمن آليات اإلبالغ ال
دة الزمنية الطائرات، مثل البيانات التقنية الخاصة بصيانة الطائرات وقطع الطائرات، شكالً من تحديد األولويات والم

وتحمل محدًدا في نظام البالغات    همةالمحل لها. ع�ى سبيل المثال، تُعطى طلبات قطع الغيار رموز تأثير    متوقعة إليجادال
وتصّنف   59) وإعطائها األولوية. MICAP�ى القطع التي تنطبق عليها حالة القدرة ع�ى أداء المهمة (ع يتيح وضع إشارة 

قد تصّنف   107طارئة أو ملّحة أو روتينية. وكذلك طلبات  ، وفًقا لمستوى األولوية بين حاالت22بالغات النموذج رقم 
حاالت روتينية أو ملّحة أو فوريّة أو طارئة. وتساعد هذه التصنيفات في ترتيب البالغات من حيث أولوية التقييم وغالًبا 

 ة. من حيث المدة الالزمة لالستجاب
لف المشتبه فيه بالبيانات. معظم هذه اآلليات ال الحظنا وجود عدد من اآلليات التي قد تُساعد في اإلبالغ عن الت

من التدريب المعياري. غير أنه ألغراض تتعلق بالعمليات اللوجيستية المتينة ويشكل استخدامها جزًءا تتطلب جهًدا، 
. لقد  المعايير المذكورة سابًقا ضمن هذا الفصل جميعتستوفي هذه اآلليات والمرنة في مواجهة الهجمات اإللكترونية، ال 

 حددنا عدًدا من الثغرات في آليات التقييم الحالية.

حوادث تلف البيانات المحتملة. كما أنها مقيدة بأنواع بيانات   جميع ال توفر للعاملين طرًقا شاملة لإلبالغ عن  •

 وأنظمة بيانات ومجاالت وظيفية محددة. 

 تضع العبء ع�ى العامل لتحديد آلية اإلبالغ المناسبة ألي حادث. •

العديد من هذه اآلليات مخصصة للطيارين في وظائف معينة حيث إن ست في متناول جميع العاملين، لي •

وليست متوفرة لجميع المدنيين والمتعاقدين الذين يتعاملون مع البيانات ويعّدون من مقدمي البالغات  

 المحتملين. 

ابر للمجاالت الوظيفية أو تُقدم منظوًرا ع�ى مستوى المؤسسة للمشاكل يتيح رصد هجوم منّسق ع ال •

 المؤسسات. 
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ال تقّيم سبب وقوع الحادثة بشكل كامل، وال تؤرشف الدروس المستفادة منها وال تنشر هذه المعلومات بشكل   •

 منهجي لمراجعة السياسات والتعليم والتدريب. 

 بما يكفي للرد ع�ى جميع أنواع الهجمات المحتملة.ليست سريعة بشكل عام  •

 مل أولوية كل حادث وال مدة االستجابة الالزمة. ال تحدد بشكل شا  •

في بعض الحاالت، تفرض عبًئا غير ضروري ع�ى العاملين للقيام باإلبالغ. ع�ى سبيل المثال، ع�ى العامل الذي   •

. ولكن إذا كان  22مأل طلًبا بناًء ع�ى النموذج رقم يشك في صحة بيانات تقنية مصدرها القوات الجوية أن ي

انات التقنية أحد المتعاقدين، تختلف اإلجراءات ويتعّين ع�ى العامل كتابة رسالة عبر القيادة  مصدر هذه البي

الرئيسية إلى مكتب البرنامج المناسب. تعتمد طبيعة استجابة المتعاقد ع�ى اللغة المعتمدة في العقد والتي 

يغ يتبعها جميع العاملين، ووضع  يمكن تبسيط هذه العملية من خالل اعتماد آلية واحدة للتبل  60وجبها. يعمل بم

 عبء توجيه عملية التقييم ع�ى مكتب البرنامج (أو ع�ى متلق آخر). 

 هيكل مقترح لالستجابة لعمليتي اإلبالغ والتقييم

يمكن للقوات الجوية األمريكية االستفادة من آليات اإلبالغ والتقييم المستخدمة حالًيا والتي وصفنا بعضها في 
أكثر متانة ومرونة. ومن شأن القسم السابق، لد اآلليات بعدد   هذه إكمالعم الجهد األوسع الذي من شأنه أن يجعلها 

حد كبير ع�ى الثغرات الموجودة في عملية التقييم التي حددناها   قليل من اإلجراءات والمؤسسات اإلضافية أن يقضي إلى 
الجزء المتبقي من هذا القسم. نعمل ع�ى تقسيم األدوار  الهيكل العام المقترح، ويرد وصفه في    4.1سابًقا. يبّين الشكل  

المزيد من التفاصيل   والمسؤوليات بين الخدمات اللوجيستية (الدعم القتالي) وعوالم العمليات اإللكترونية، وتحديد
 المتعلقة بالجانب اللوجيستي.

 العمليات اللوجيستية  

العناصر لعمليات اللوجيستية. في هذا الشكل، تظهر الذي يوضح تقييم ا 4.1سنبدأ مع الجانب األيسر للشكل 
فباللون األحمر. عند قراءة  المقترحة البنيوية الحالية (قنوات ومنظمات التبليغ) باألسود واألزرق أما العناصر الجديدة 

ُمبلّغون") المعنَون "ال المربعالشكل من أسفل إلى أع�ى، نرى أّن الطيارين والمدنيين والمتعاقدين (مشار إليهم في 
أما الخط األسود فيمّثل قنوات التبليغ العديدة الموجودة (مثل   ،يبلّغون عن البيانات التي يشتبهون بتعرّضها لإلتالف

تصل هذه التقارير إلى منظمات مختلفة كي تخضع   . )107والطلبات  22دة والتقارير بناًء ع�ى النموذج مكاتب المساع
اكز االتصال ووكالة لوجيستيات الدفاع) وغالًبا ما يتم توجيهها إلى لشكل من أشكال التقييم (مثل مكات  ب البرامج ومر

الموجود ع�ى يمين    المربع ية)، كما هو موضح في  ف (مثل موظفي قيادة رئيسوالظربمنظمات أخرى بهدف نشر الوعي  
األفراد الذين رفعوا التقرير.   انتهاء عملية التقييم، تُرسل بعض المالحظات إلى  ". بعدفو الظربالوعي القوس بعنوان "

ي من هذه  وفي حاالت قليلة، قد تؤدي هذه المالحظات إلى تغيير السياسة أو التوعية أو التدريب، إّال أنه ال يتم تطبيق أ
 الحلول بشكل منتظم حالًيا.
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اك هجوم منسق بهدف تقييمها لمعرفة ما إذا كان هنحالًيا التقارير التي ُرفعت  جميعوجد سلطة مطلعة ع�ى تال 
وجد سلطة مركزية تتحّمل المسؤولية عن تحديد السبب وراء أي تلف كبير يصيب بيانات حساسة ونشر  تأم ال. كما ال 
 حول كيفية معالجته.سببية معلومات 

 

 مقترح لعمليتي اإلبالغ والتقييمالالستجابة  اهيكل  4.1الشكل 

 

الحمراء فتشير إلى القنوات والكيانات   والمربعاتودة. أما الخطوط مالحظات: تشير الخطوط الزرقاء إلى القنوات الموج

 major(  MAJCOM) تعني خلية سالمة البيانات الشاملة، وتعني GLODIC )Global Data Integrity Cell. المقترحة الجديدة

commandقيادة رئيسية، و (SPO )system program office تعني مكتب برنامج النظام، أما (USCYBERCOM )U.S. 

CyberCommand فهي قيادة (اإللكترو�ي األمريكية، و الفضاءUSSTRATCOM  )U.S.Strategic Command  فتعني القيادة (

 ستراتيجية األمريكية اال

 Global DataIntegrity Cell" (ملةسالمة البيانات الشا  خليةبالتالي، نقترح إنشاء هيئة مركزية جديدة تحت اسم "
GLODICف  والظربالوعي هذه التقارير. سوف تحافظ هذه الخلية ع�ى قدر من  جميعتحصل ع�ى نسخ من ) التي س

التقارير الموجودة. ونظًرا إلى أنّه تم اتخاذ إجراءات بشأن هذه التقارير من قبل القائمين   جميعع�ى مستوى المؤسسة ب
غ الحالية، سيكون الجزء األكبر من دور هذه  في السياسات التي تحكم آليات التبلي تحديدهاع�ى عملية التقييم، وتم 

المنسقة المتوقعة واستخالص الدروس مع   الخلية تجاه هذه التقارير هو البحث عن االتجاهات السائدة والهجمات
 الوقت والقيام بدور مركز لتبادل المعلومات حول الدروس المستقاة. 

لمحتملة وليست في متناول جميع العاملين، وباألخص  الحوادث ا جميعنظًرا إلى أّن التقارير الحالية ال تغطي 
تلف  لسد هذه الثغرة. سوف تُكرس هذه اآللية لإلبالغ عن تقارير الإلعداد تكميلية حاجة إلى آلية ال تظهرالمتعاقدين، 
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غين" مع  المشبوهة وغيرها من الهجمات اإللكترونية المحتملة؛ كما هو موضح بالخط األحمر الذي يربط "المبلّ   البيانات
هو الفرز. قد يكون هناك بعض البالغات الزائفة أو  خلية. أول ما ستقوم به ال)GLODIC( سالمة البيانات الشاملة  خلية

األولوية للبالغات التي تجتاز عملية الفرز وتحدد السرعة المطلوبة لتقييمها وتوكلها إلى  خليةالمتكررة، لذلك تعطي ال
يد القائم  . يمكن أن يستففو الظربالوعي بالغ ع�ى منظمة أخرى قد تحتاج إليه من باب مقي�م رئيسي، ومن ثم توّزع ال

كاملة من المؤسسات التي تملك المعرفة المطلوبة، تشمل مؤسسات القوات الجوية   مجموعةمن  الُمقّيمع�ى 
اع). ويهدف التقييم بشكل  األمريكية األخرى والمتعاقدين والوكاالت األخرى (ع�ى سبيل المثال وكالة لوجيستيات الدف

ا، وإذا كان كذلك، فهل هو خطأ عادي أم هجوم محتمل. هذه هي  رئيسي إلى تحديد ما إذا كان الحادث خطأ حقيقيً 
 سالمة البيانات الشاملة تتبعها.  خليةالمعلومات الرئيسية التي يجب ع�ى 

أكبر عدد ممكن من الثغرات في عملية التبليغ، يجب أن تكون هذه ا لقناة سهلة االستخدام، ربما من خالل  لسد 
التي يستعملها عمال الصيانة، كما يجب أن تحافظ ع�ى سرية المبلّغ. من شأن   107تصميمها ع�ى غرار العملية رقم 

النقطة األخيرة أن تشجع مشاركة المتعاقدين وأعضاء القوات الجوية األمريكية الذين قد يخشون من عقاب األفراد 
مبلّغ أو إرسال نسخ إلى بشكل مباشر إلى ال اتاصب قيادية عليا. يمكن للُمقّيم إما إرسال التقييمالذين يشغلون من

 سالمة البيانات الشاملة، أو أن تقوم األخيرة بإرسال التقييم إلى المبلغ. خلية
يات وتعيين ُمقّيم  سالمة البيانات الشاملة بالخبرة الكافية للقيام بعملية الفرز وتحديد األولو خليةيجب أن تتمتع 

عرف أي مؤسسات يجب أن تبلّغ من أجل نشر الوعي  رئيسي. كما يجب أن يكون لديها معرفة مؤسسية كافية لت
ف. وتحتاج إلى أن يكون لديها وضعية تتيح لها تكليف المقّيمين والحصول ع�ى استجابات فعالة وفي الوقت  والظرب

 المناسب. 
لكن قد تكون مديرية الهندسة واإلدارة و، بشكل مثالي  هذه الخصائص  ميع جوجد مؤسسة واحدة تنطبق عليها تال 

الموقع المحتمل لخلية سالمة البيانات الشاملة. نتوقع )  AFMC/EN(التقنية التابعة لقيادة اإلمدادات في القوات الجوية  
الجوية أو في مركز دعم القوات إجراء معظم عمليات التقييم في مكاتب البرامج التابعة لمركز إدارة دورة حياة القوات 

الجوية أو وكالة لوجيستيات الدفاع. إّن موقع مديرية الهندسة واإلدارة التقنية التابعة لقيادة اإلمدادات في القوات الجوية 
مناسب ألول مهمتين. وعالوة ع�ى ذلك، تتركز خبرات األمن اإللكترو�ي في نظام األسلحة التي تساعد في تحديد األولويات 

 مدادات في القوات الجوية.والدروس المستفادة في قيادة اإل
أيًا كانت المنظمة التي ستقوم بدور خلية سالمة البيانات الشاملة، فستحتاج إلى زيادة عدد العناصر فيها. ورغم أّن  

ن اتساع  إ فتقييم المهارات وتحديد حجم القوى العاملة الالزمة لمثل هذه المؤسسة هما خارج نطاق هذه الدراسة، 
لخلية سالمة البيانات الشاملة باإلضافة إلى الوقت الالزم لالستجابة لن يكونا قابلين لإلنجاز   نطاق األنشطة المخصصة

 من خالل إضافة مهام جديدة إلى منظمة موجودة.
املة موّجه ألداء  ال يبدو أّن المؤسسات التي تتولى مهاًما إلكترونية خياًرا جيًدا ألّن دور خلية سالمة البيانات الش

إلى أمن المعلومات. فاألولوية تكمن في استمرار المهمة، وليس مجرد تكامل البيانات، ويجب أن تأتي هذه  المهمة وليس  
الرؤية من جانب العمليات اللوجيستية. ويتحّمل مدير أمن نظام المعلومات مسؤولية تحسين األمن اإللكترو�ي 

ومع ذلك، فإّن أمن المعلومات هو جزء أساسي من التقييم. صحيح أنه   61ترو�ي.واستعادة العمليات بعد أي فشل إلك
اكتماله.    ليس محور هذا التقرير، ولكن هناك حاجة إلى إجراء نقاش للتأكد من 
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 عمليات إلكترونية  

تلك  صب ع�ى  بالضرورة. فتركيزنا ين  ال يعتبر نقاشنا هنا حول عملية التقييم من جانب العمليات اإللكترونية مكتمالً 
المقترح   الداعم  النشاطيتمثل  العناصر الضرورية لدعم وظائف خلية سالمة البيانات الشاملة المقترحة بشكل مباشر. و

حالة هذه العمليات الذي   . فصحيح أّن مستوى)INFOCON(   إصدار بيان بحالة العمليات الخاصة بالمعلومات  في األول  
أكثر صرامة ريكية عستراتيجية األميصدره قائد القيادة اال لحاالت  المي، إال أنه بإمكان القادة أن يحددوا مستويات 

العمليات لألنظمة التي يتولّون قيادتها. كما هو موضح في الفصل الثالث، يقود مستوى حالة العمليات الخاصة  
داخل وحدة التخفيف الزمنية للتقييم وإلجراءات  اإلطاراتبالمعلومات إلى إنشاء هيكل استجابة متدرج للبالغات و

ستتدفق حالة العمليات الخاصة بالمعلومات إلى داخل خلية سالمة البيانات الشاملة، وبالتالي الخدمات اللوجيستية. 
مع كل مستوى من حالة   هالعاملين. سيحدد كل مجال وظيفي ضمن سياسته كيفية تأقلم عمليات  جميعسُتوزُع ع�ى 

هنا أّن اإلجراء الوحيد الذي تتخذه الوحدة اإللكترونية هو تحديد مستوى حالة ت الخاصة بالمعلومات. ونؤكد العمليا
اإلجراءات األخرى وفًقا للسياسات التي وضعتها  جميعالعمليات الخاصة بالمعلومات؛ بينما تقوم الوحدة اللوجيستية ب

 المعلومات. يات حاالت العمليات الخاصة بالوحدة اللوجيستية حول كيفية االستجابة لمختلف مستو
لدعم وظائف خلية سالمة البيانات الشاملة في تقييم ما إذا حدث هجوم إلكترو�ي أم  يتمثل النشاط المقترح الثا�ي 

ال. ويجب أن يتم التقييم من قبل أصحاب الخبرة وليس بالضرورة من قبل منظمة مركزية. أما بالنسبة ألنظمة األسلحة،  
في القوات الجوية. أما أنظمة تكنولوجيا المعلومات المتصلة بالشبكة، فتكمن الخبرة الخبرة في قيادة اإلمدادات    قد تكمن

ستحتاج  المطلوبة للتعامل معها في القوة الجوية الرابعة والعشرين. ولكن مع وجود خلية سالمة البيانات الشاملة،
ادات. وقد تشمل اإلرشادات  وأرشفة الحوادث وتعميم اإلرشبعض المنظمات إلى تشكيل وجهة نظر خاصة بالمؤسسة 

. نسّمي هذه  أو عدم القيام بذلك وتغيير اإلجراءات وإغالق األنظمة من أجل األدلة الجنائية اتعزل النظام عن الشبك
فقط   البالغات لهذه المنظمة، بل جميعوجد ضرورة إلرسال ت. ال (GLOIAC) خلية ضمان المعلومات الشاملةالمنظمة 

 ال وجود هجوم إلكترو�ي. تلك التي تشير إلى احتم

 ملخص 

) سهولة  3) حسن التوقيت و(2الشمولية و( (1)تحترم الهيكلية التي نقترحها للتقييم المعايير الخمسة وهي 
) أن تكون في  5من االتهامات المضادة التي قد تنشأ عن التبليغ من خالل السرية و(العاملين ) حماية 4االستخدام و(

تمأل الثغرات الموجودة في آليات التبليغ والتقييم الحالية بطريقة   شأن هذه االقتراحات أن منمتناول جميع العاملين. 
فات بسيطة، خلية وحدة سالمة البيانات العمليات القائمة والمنظمات بإضا  اإلضافة إلى اقتصادية من خالل العمل ع�ى  

الحوادث، باإلضافة إلى قناة سرية ُصِمَمت   الشاملة، من أجل تحديد األولويات وإيكال المهام واستخالص الدروس من
 لإلبالغ عن مشاكل إلكترونية مشتبه بها. 107بناًء ع�ى طلبات 
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 . ترتيب الجهود من حيث األولوية 5

نظًرا إلى الكم الهائل من البيانات التي ُيحتمل أن تكون خاطئة والعدد الكبير من الوظائف اللوجيستية التي تدعمها 
لكشف عن البيانات  لحتاج الوحدات اللوجيستية إلى اتباع طريقة معينة لترتيب الجهود من حيث األولوية  هذه البيانات، ت

يكون االهتمام  نتوجه إلى التساؤل متىبية المحتملة. في هذا الفصل، الشاذة وتقييمها والتخفيف من آثارها السل
أكثر حيوية   المخاطرة مقبولة. ومتى تكونبالبيانات الشاذة 

 لذي يجب أن تتضمنه عملية تحديد األولويات ما ا

البيانات من  العاملون    يطوق من المرّجح أّن ثمة طرًقا موجودة أساًسا للتخفيف من أثر بعض أخطاء البيانات. فقد  
من العوامل التي يمكن  وخالل االتصال المباشر مع وحدة أخرى أو مقارنة البيانات بمصدر موثوق آخر، كسجل ورقي. 

ضمن ترتيب أولويات المخاطر وجود إجراءات تخفيفية وقائية. ع�ى سبيل المثال، إذا أُخذت اإلجراءات التخفيفية إدراجها  
في البيانات قد يقود إلى آثار سلبية وخيمة ع�ى العمليات    خطأ محتمالً د األولويات، فإّن  المحتملة بعين االعتبار عند تحدي 

. في المقابل، فإنه من الممكن استثناء اإلجراءات التخفيفية خفيفية وقائيةسيعتبر خطًرا بسيًطا إذا توفرت إجراءات ت
يف من المخاطر. في هذه الحالة، فإّن خطأً محتمالً المحتملة من األولويات ووضعها بعد المخاطر عند معالجة كيفية التخف

 حتى لو كان هناك إجراء تخفيفي بديهي. في البيانات قد يقود إلى آثار سلبية كبيرة ع�ى العمليات وقد يعد عالي الخطورة  
عملية تقييم   هاتين المقاربتين إيجابياتها وسلبياتها. فالمطالبة بإدراج اإلجراءات التخفيفية المحتملة في كل من  لدى  

ا المقاربتين حرجة والتي ال تملك تالمخاطر سيقلل وع�ى الفور من عدد السيناريوهات المثيرة للقلق والتي تعتبرها كل
 راءات وقائية واضحة. فالجهود التي تُبذل بهدف لفت االنتباه إلى المخاطر التي ليس لديها حلول ال تعد جهوًدا ضائعة. إج

طوي ع�ى ثالثة مخاطر. يكمن الخطر األول في إتمام تحليل المخاطر وتحديد األولويات، حيث  إال أّن هذه المقاربة تن
مكنة. وفي ظل العدد الهائل ألنواع المعلومات واآلثار المحتملة لتلفها يجب استكشاف جميع اإلجراءات التخفيفية الم

ر ممكن. أما الخطر الثا�ي، فيتمثل في أّن عدم  ع�ى العمليات، فإّن استكشاف جميع اإلجراءات التخفيفية الممكنة أمر غي
حقيقة أّن اإلجراءات التخفيفية   فصل اإلجراءات التخفيفية الممكنة عن عملية تقييم المخاطر يفشل في لفت االنتباه إلى 

لمخاطر . ودمج اإلجراءات التخفيفية في عملية تقييم ابحد ذاتها إجراءات تخفيفية حرجةالتي تجعل المخاطرة مقبولة هي  
سيؤدي إلى إخفاء هذه اإلجراءات التخفيفية الحرجة. من المهم تحديد هذه اإلجراءات وربطها ضمن السياسة بالمخاطر  

. أما الخطر الثالث، فهو  المخاطر المرتبطة بهاا بحيث ال تتم إزالتها من دون النظر في دورها في التخفيف من المتعلقة به
تخفيفي موثوق أثناء عملية التحليل قد يتبّين أنه غير فعال عند التطبيق. ما لم يتم تطبيق إجراءات  أّن ما يبدو أنه إجراء  

 اك احتمال أن تكون فّعاليتها مجرد وهم.التخفيف ضمن سيناريوهات هجوم واقعية، فهن
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 لممكنة.لهذه األسباب، نفصل بين عملية تقييم المخاطر وتحديد أولوياتها عن اإلجراءات التخفيفية ا 

 ستراتيجية لتحديد األولويات ا

لمخاطر خالل تحديد أولويات الوظائف اللوجيستية للتخفيف من أثر االتي تواجهنا  الذهنية الرئيسيةإّن الصعوبة 

وقبولها هي تجاوز حقيقة أّن جميع الوظائف اللوجيستية ضرورية. فلو لم تكن ضرورية لما ُوجدت من األساس. ولكن  

ذه الوظائف ال يعني أنّها تتساوى في األهمية عند إنجاز المهام القتالية. في األغلب، ليست العمليات  ه جميعالحاجة ل

مباشرًة معياًرا لتحديد    المشار إليهاالعمليات القتالية. تقترح وجهة النظر  اللوجيستية موجودة بشكل مستقل بل لدعم  

 62ة بتلف البيانات اللوجيستية التي تدعم الوظائف اللوجيستية.األولويات حسب األهمية وهو درجة تأثر العمليات القتالي

لالختراق، يجب أن تحافظ العمليات  وأخيًرا، هدفنا هو أنه حتى في الحاالت التي تتعرض فيها المعلومات اللوجيستية  

التي تعتمد ع�ى هذه المعلومات ع�ى متانتها ومرونتها. بعد ذلك، ترتبط درجة حساسية الوظيفة اللوجيستية  القتالية

 تلف البيانات اللوجيستية. وُيعّد مفهوم الوقت مركزيًا للمتانة والمرونة. بمقدار تأثر متانة ومرونة العمليات القتالية ب

 تالوق

)  1تعتمد متانة ومرونة العمليات القتالية للتصدي لتلف البيانات اللوجيستية ع�ى جدولين زمنين متنافسين: (

(أو الخطأ العشوائي) وتقييمه االستجابة بعد إصابة البيانات بالتلف، وهو مجموع الوقت الالزم للكشف عن الهجوم    زمن

يستغرقه ظهور األثر السلبي ع�ى العمليات القتالية بعد وقوع الهجوم    ) الوقت الذي2والتخفيف من أثره والتعافي منه، و(

(أو الخطأ العشوائي) ع�ى البيانات اللوجيستية، وهو الوقت الذي يستغرقه تأثر العمليات اللوجيستية باإلضافة إلى الوقت  

أكثر م لتأثير العمليات اللوجيستية ع�ى العمليات القتالية. وكلما كان وقت االستجاب الالز ،  مرونةة أقصر، كانت العملية 

ستية والعمليات القتالية، زادت متانة العمليات. إذا أشرنا يوكلما طال الوقت الالزم ليؤثر الهجوم ع�ى العمليات اللوج

إلى  الهامش الزمني، فإّن الهدف هو زيادة للتأثير ع�ى العمليات القتالية بـ الوقت الالزم و trإلى وقت االستجابة بـ 

 أقصى حد  

الهامش الزمني، تحديًدا حيث يمكن تحقيق أقصى قدر من الفعالية  في إطاراألولويات ترتيب من المفيد عرض 

ألثر العمليات القتالية، يتألف زمنًيا افتراضًيا    تسلسالً المفهوم العام. فيحدد في جزئه العلوي    5.1والكفاءة. يوضح الشكل  

ليات القتالية. قد يتداخل هذان  يات اللوجيستية ثم الوقت الالزم للتأثير ع�ى العممن الوقت الالزم للتأثير ع�ى العمل

 المخططان الزمنيان مًعا وقد يكونان مترابطين. 

هذه المفاهيم، فكر في تلف البيانات في نظام التوريد، التلف البالغ ليوم واحد يؤدي إلى توقف اإلمدادات إلى   جسيدلت

ذه الوظائف اللوجيستية تأثرت في يوم  ناء عمليات الطوارئ. ويعني توقف تدفق القطع أّن هقاعدة العمليات األمامية أث

واحد. إذا كانت الوحدة تحتوي ع�ى مخزون من قطع الغيار في حزمة قطع الغيار الجاهزة، فلن تتأثر العمليات القتالية 

ثالثة أسابيع، فإّن وقت   األمره. إذا استغرق هذا إلى أن تظهر الحاجة إلى جزء ال تستطيع حزمة قطع الغيار الجاهزة توفير 

التأثير ع�ى العمليات القتالية هو ثالثة أسابيع. أما إذا كان التأثير األولي هو عدم توفر قطعة واحدة، فقد يكون التأثير ع�ى 

 
ــاب 62 ــار إليها باتباع األعمال الســ ــنحلل مكونات وجهة النظر المشــ ع هذا العمل لمعالجة 5201قة، في هذا الفصــــل، ســ ــّ ــنوســ ، إلى حد كبير ولكن ســ

 بعض المشاكل المحددة المتعلقة بسالمة البيانات.
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األقل لن يعطل األسطول  العمليات القتالية بتعطيل طائرة واحدة. ومن ثم، فإّن األثر سيكون تدريجًيا إلى حد ما، أو ع�ى  

يوًما، ويكون التأثير تدريجًيا    22المثال، يكون وقت التأثير الك�ي يوًما واحًدا وثالثة أسابيع أو    بأكمله دفعة واحدة. في هذا 

 إلى حد ما.

 . األطر الزمنية المتنافسة للتأثير ع�ى العمليات القتالية واالستجابة 5.1الشكل 

 
ولكن التزامن ضمن هذا اإلطار الزمني بهدف إضعاف العمليات القتالية يمثل الزمن   ليست كل هذه اآلثار حتمية.

عن البيانات الشاذة وتقييم ما إذا كانت    االكتشافالالزم لالستجابة. واإلطار الزمني لالستجابة هو الوقت الذي يستغرقه  

عافي العمليات من الخطأ. وبالعودة إلى  ف من أثر هذا الخطأ وتنفيذها وت تلك الحالة الشاذة خًطأ ووضع خطة للتخفي

اكتشاف الخطأ يستغرق يوًما واحًدا وتقييم المشكلة يحتاج إلى يومين والتخفيف   مثال سلسلة التوريد، لنفترض أّن 

ا، حينها يكون وقت من أثرها وتعافي عمليات سلسلة التوريد والعودة إلى حالتها العادية تستغرق أسبوًعا إضافيً 

 رة أيام. االستجابة عش

يوًما، يكون الهامش   22الذي يبلغ عشرة أيام مع وقت التأثير النظري البالغ  ستجابة  اللوقت النظري  هذا الوبمقارنة  

. وبذلك تكون المتانة والمرونة عاليتان بما يكفي لمواجهة التحدي  ًيايوًما إضافًيا احتياط 12الزمني إيجابًيا ويترك 

يوًما، فإّن الهامش الزمني سيكون سالًبا   22إذا استغرق وقت االستجابة أكثر من    63ت. المتمثل في مشكلة سالمة البيانا

ولن يكون النظام قادًرا ع�ى استيعاب تلف البيانات واالستجابة له في الوقت المناسب لتجّنب التأثير ع�ى العمليات 

 
 .حادًثا وشيكًابدالً من القول إّن المؤسسة واجهت  حادثإذا اعتمدنا مصطلحات أبحاث السالمة والحوادث، يمكننا القول أنه تم تجنب وقوع  63



44 

 

ية وتحديد ترتيبها ضمن األولويات وفًقا  أهمية سالمة البيانات اللوجيست القتالية. وبهذه الطريقة، يمكن تقدير درجة

 لألولوية التي يتم تعويضها.  

يوًما. ع�ى األرجح، أنها ستكون تقريبية وفًقا   22بشكل عام، من غير المحتمل أن تكون التقديرات دقيقة بدقة الـ

 األسابيع أو الشهور أو السنوات.لحجمها التقريبي، مثل الساعات أو األيام أو 

الزمنية غير ثابت ولكن يمكن تعديلها بدرجات متفاوتة قبل تعرّض البيانات للتلف أو بعد   طر األ بعض عناصر هذه

مدى  قطع حزمة الجاهزة للالقطع الغيار في  توفر ذلك بشكل ديناميكي. في المثال االفتراضي للتوريد، يحدد مستوى

للقطع دعم العمليات القتالية حتى وإن توقفت  طالت المدة التي تستطيع فيها الحزمة الجاهزة  . وكلماالتوريدمتانة 

أكثر متانة. فزيادة هذا المخزون بشكل فعال توفر الوقت وتزيد من   سلسلة التوريد إلى القاعدة، كانت وظيفة التوريد 

تلف البيانات من هذا النوع وبشكل  في مواجهة درجة المتانة. وبالتالي، يمكن إجراء تعديل مسبق ع�ى متانة التوريد

 عال ع�ى حساب مستويات جهوزية القطع.  ف

أو التقييم أو التخفيف   االكتشافبدالً من ذلك، يمكن زيادة المرونة من خالل تقليل وقت االستجابة، وذلك من خالل  

هي تقديم تدريب وإجراءات قياسية أفضل  من اآلثار أو التعافي السريع. ومن الطرق التي تقلل من هذه األوقات، 

، كما هو موضح في الفصول السابقة في هذا التقرير. ولكن يمكن أيًضا ضبط  بشكل استباقي  ف البياناتلالستجابة لتل

وقت االستجابة بشكل ديناميكي، بعد تلف البيانات، من خالل إعادة تحديد أولويات توزيع الجهود. إذا كانت إحدى 

إعادة تخصيص الموارد المحررة للوظيفة األخرى نسبة إلى أخرى، يمكن قبول المخاطرة لهذه الوظيفة و الوظائف متينة

 األقل قوة. 

من المالحظ أنه في بعض الظروف، يكون كال عنصري الوقت الالزم للتأثير في العمليات القتالية والوقت الالزم  

قة أن  �ى صيانة الطائرات، فال يمكن لعمليات الصيانة السابلالستجابة هما ثابتين بطبيعتهما. وإذا تدهورت القدرة ع

ق القدرة  وتعّوض عن تلك الخسارة. وألنه من غير الممكن تعديل اإلطار الزمني لهذا النوع من الوظائف، فإّن األخيرة تع

 ع�ى تنفيذ المهمة بعد حادث أصاب البيانات بالتلف ويجب التخفيف من آثاره بوسائل أخرى.

ا ألنها قد تستغرق وقًتا طويالً للغاية، هي: الوقت  ل التي تؤثر في وقت االستجابة وتستحق اهتماًما خاًص من العوام 

الالزم للتعافي. تؤثر أخطاء البيانات بطرق مختلفة ع�ى اإلطار الزمني، وفًقا لطبيعة اإلجراءات المتخذة باالعتماد ع�ى  

لموقع كون وقت التعافي هو الوقت الالزم لشحن القطعة إلى االبيانات. إذا تم شحن قطعة إلى موقع غير خاطئ، ي

(بسبب وجود رمز خاطئ في نظام بالكامل الصحيح. ولكن إذا كان اإلجراء المتخذ يدمر نوًعا واحًدا من أنواع القطعة 

ة، قد يكون طويًال  الجرد)، فإّن وقت التعافي الذي يتكّون من الوقت الالزم ألداء المهام اإلدارية ومهام شراء قطعة جديد

أكثر. وتعطى األولوية للحاالت التي يكون وقت وقد يصل في بعض األحيا إلى حد ما   فيها طويالً  التعافي ن إلى سنة أو 

  جميعبطبيعته، كحاالت تدمير القطع، ع�ى حساب حاالت الشحن إلى موقع خاطئ ع�ى سبيل المثال، في حال تساوت 

 .العوامل األخرى

عبر زيادة المخزون المح�ي لقطع الغيار وتقليل    هذان الخياران، في المثال، من خالل زيادة الوقت الالزم للتأثيريقدم  

تجاريًا. إذا لم تكن وظيفة لوجيستية معينة متينة بما فيه الكفاية، فقد يتطلب ضمان  الوقت الالزم لالستجابة، فضاًء 

أكثر مرونة. عندما يكون شراء المتانة خياًرا متاًحا لبعض الوظائف اللوجيستية (مثل  الحزم  أدائها استثماًرا لجعلها 
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وارد لتقليل الوقت الالزم لالستجابة للوظائف الجاهزة للقطع وتخزين وقود الطائرات)، قد يكون من األفضل تخصيص الم

 .التي ال تستطيع االستثمارات البسيطة الزيادة من قوتها (مثل صيانة الطائرات)

 االحتمالية  لهجماتا

معرفة مدى احتمال وقوع إحدى وظائف الخدمات   ا المهم أيًض  يشكل الوقت بعًدا واحًدا لتحديد األولويات، ومن

ستية فريسة عطل بسبب تلف البيانات. يتطلب تقدير مدى احتمال تعرض نظام البيانات لهجوم إلكترو�ي فهم ياللوج

إلى  المحددة لألنظمة وعادات مشّغ�ي النظام (يمتد كالهما للمدى الذي يصله أي متعاقد)، باإلضافة  التكويناتبعض 

ت الخصوم ونواياهم بشكل عام. تتغير هذه العوامل بشكل شبه مستمر، وتقدير العادات التي قد يتبعها  فهم قدرا

المشّغلون في المستقبل ال يمكن االعتماد عليه ع�ى األغلب. لذلك، فإّن تقدير الحساسية تجاه الهجمات قد يحتاج إلى 

إلى الوصول لتقدير أبسط يأخذ التصنيف العام  ط. هناك حاجةموارد مكثفة إال أنه حافل بالشك في دعم التخطي

 .للحساسية تجاه الهجوم بعين االعتبار

. ويهدف  البيانات أحد أنظمة يتلف بياناتلذلك، نسعى إلى الوصول إلى بديل عن احتمال وقوع هجوم إلكترو�ي 

الهدف هو تصنيف مستوى   هجوم. أي أنّ ذلك إلى تقدير مدى الحساسية تجاه الهجمات، وليس لقياس قابلية التعرض ل

الحساسية تجاه الهجمات وليس تقييمه. يمكن القيام بالتصنيف وفًقا للوضع األمني النسبي لنظام تكنولوجيا 

أقل حساسية  ع�ى شبكة موّجه بروتوكول اإلنترنت اآلمنة  ع�ى سبيل المثال، يمكن اعتبار نظام    64المعلومات المضيف. 

من عناصر تحكم بنية تحتية رئيسية ) NIPRNet( بروتوكول اإلنترنت غير اآلمنة شبكة موّجهى من النظام الموجود ع�

مع عناصر تحكم بنية تحتية   شبكة موّجه بروتوكول اإلنترنت غير اآلمنة). ُيعتبر النظام الذي تستضيفه PKIعامة (

من دون   نترنت غير اآلمنةبروتوكول اإلشبكة موّجه رئيسية عامة أقل حساسية تجاه الهجمات مقارنة بنظام تستضيفه  

من   شبكة موّجه بروتوكول اإلنترنت غير اآلمنةعناصر تحكم بنية تحتية رئيسية عامة. سيكون النظام الذي تستضيفه 

دون عناصر تحكم بنية تحتية رئيسية عامة أقل حساسية تجاه الهجمات من تلك األنظمة الموجودة ع�ى شبكة االنترنت  

 .وهكذا، شركاء العاملين في القاعدة الصناعيةالاركتها مع والتي تتم مش

 ملخص 

الوقت واحتمال التعرّض لهجوم ما بُعدين هامين لمستوى الخطورة، وُيعّدان عاملين أساسيين لتحديد  يشكّل 
أكثر قوة قبل التعر بعض . فالوقت يوفر العديد من الخيارات الحتمال جعل الجهد أولويات ض الوظائف اللوجيستية 

قّدم تصنيًفا بسيًطا لألنظمة للمساعدة في ترتيب الجهود  ت، فمات احتماليةحادث إلكترو�ي. أما احتمال التعرّض لهجألي  
 ستراتيجية لتحديد األولويات بالترتيب اآلتي: ا من حيث األولوية. وبذلك يمكن وضع 

لوجيستي. يعتمد مستوى  جال الوضع قائمة بالمهام (التي قد تبلغ العشرات) والوظائف التي تُنجز ضمن الم •
 الداللة في تفصيل المهام ع�ى عملية االكتشاف التي تتم خالل الخطوات الالحقة. 

لكل مهمة، يجب تحديد أنظمة البيانات الرئيسية التي تتحكم بالعملية أو أرشفة البيانات الموثوقة التي تُبنى   •
 عليها اإلجراءات أو القرارات.

 
64 Snyder et al., 2015. 
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 بناًء ع�ى األمن النسبي لمستضيفي هذه األنظمة.  المشار إليهانات البيا تصنيف مستوى حساسية أنظمة •
لبيانات، يجب تقدير الوقت الذي  لنظمة األهذه إذا اتخذت إجراءات بناًء ع�ى بيانات خاطئة في أي من  •

 سيستغرقه ظهور اآلثار السلبية ع�ى العمليات القتالية (ساعات أو أيام أو أسابيع أو شهور أو سنوات). 
، يجب تقدير وقت االستجابة ع�ى  لبياناتلنظمة األ هذه خذت إجراءات بناًء ع�ى بيانات خاطئة في أي من إذا ات •

وجه التقريب، والذي قد يهيمن عليه الوقت الالزم للتعافي من الهجوم (ساعات أو أيام أو أسابيع أو شهور أو  
 سنوات). 

 ذلك.  مقارنة هذه األوقات ومن ثم ترتيب المهام بناًء ع�ى  •
 التخطيط للهامش الزمني للمهام تبًعا لمستوى حساسية أنظمة البيانات المرتبطة بها  •
من خالل البدء بأزواج المهام التي تملك أقصر هامش زمني والتي تكون أنظمة بياناتها    الجهود  تحديد أولويات •

 اناتها هي األقل قابلية للتأثر. يإلى تلك التي تملك أطول هامش زمني وأنظمة ب  هي األع�ى قابلية للتأثر ووصوالً 

 سنختتم هذا التقرير في الفصل التالي من خالل وضع هذا البحث ضمن السياق العام لتهديد إلكترو�ي أشمل.
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 . نقاش ونتائج 6

لبيانات في األنظمة اللوجيستية. ناقشنا تحديد  ا  لتلف  سلطنا في هذا التقرير الضوء ع�ى طرق تحسين االستجابةلقد  

لتقييم األحداث والتعلم منها.  يات وطرق تعزيز رصد البيانات التي يشتبه بتلفها واإلبالغ عنها، كما قدمنا هيكالً األولو

الهدف المباشر من ذلك هو العمليات اللوجيستية المتينة والمرنة، والهدف النهائي هو العمليات القتالية المتينة والمرنة. 

، فتلف البيانات هو مجرد جزء صغير من البياناتفي تلف  حدوثلرغم من ضية بامع القدرة ع�ى العمل بصورة مر و

 التهديدات اإللكترونية. 

يمكن للبيانات والمعلومات أن تتعرّض للخطر بأساليب عديدة أخرى ع�ى يد خصم يتمتع بمهارات عالية: استخراج 

السيطرة ع�ى العمليات من خالل شن  إحكام إليها وتدميرها بشكل كامل. يمكن للخصم أيًضا وحظر الوصولالبيانات 

هجوم إلكترو�ي والتحكّم بها كما يشاء. لذلك، لتكون العمليات اللوجيستية متينة ومرنة بما يكفي للتصدي ألي هجوم  

ة ا إلى أن تكون متينة ومرنإلكترو�ي (أي المتانة والمرونة اللوجيستية في التصدي للهجوم اإللكترو�ي)، فإنها تحتاج أيًض 

كامل من الهجمات اإللكترونية المحتملة. وهذا يعني أّن النتائج والتوصيات الواردة في هذا التقرير ليست سوى   لطيف

تلف جزٍء من إطار عمل كبير يهدف لردع الهجمات التي تُشن ضد الوحدات اللوجيستية وصدها. وقد ال تكون االستجابة ل

 لبيانات العنصر األكثر أهمية في ذلك. ا

قدر اإلمكان لتكون عامة بما يكفي   التقرير  االحجج الرئيسية في هذ  وضعنا  ستفادة القصوى من توصياتنا،قيق االلتح

أنواع الهجمات اإللكترونية. يمكن توسيع مخطط تحديد األولويات الوارد في الفصل الخامس بسهولة   جميعلمواجهة 

ليست باألهمية نفسها   االكتشافتحسين عملية من الهجمات اإللكترونية. واألفكار المتعلقة بطيف كامل ليشمل 

الهجمات، مثل تدمير البيانات وحظر الوصول إليها، ألن هذه الهجمات في غاية الوضوح. ولكن يمكن  أنواع  بالنسبة لبعض  

 التبليغ  لتشجيعأقل وضوًحا. والطرق التي نوصي باتباعها    المبكر عن هجمات  االكتشافلهذه األفكار أن تكون مفيدة في  

أنواع الهجمات اإللكترونية. ولذلك، نوصي بتطبيق هذه التدابير لطيف كامل من    جميعوتقييم البالغات تجدي نفًعا مع  

 .نطاق ضيق من تلف البياناتالهجمات اإللكترونية، وأال تقتصر ع�ى 

عنها مبكًرا، نؤكد ع�ى  والتبليغ الحوادث اإللكترونيةذين يزيدان من احتمال رصد باإلضافة إلى التوعية والتدريب الل

. تكمن أهمية تحديد  )INFOCON(  أهمية تحديد مستوى الخطر اإللكترو�ي مثل حالة العمليات الخاصة بالمعلومات

اإللكترو�ي، لزيادة صعوبة مهمة الخصم  مستوى الخطر اإللكترو�ي في دوره لتحقيق أحد األهداف الرئيسية للبقاء في الفضاء  

لحد األد�ى من الموارد. يوجه مستوى الخطر اإللكترو�ي استجابة تدريجية تحد بشكل استباقي قدر اإلمكان باستخدام ا

من التأثيرات اإللكترونية السلبية بدالً من انتظار حدوثها ومن ثم االستجابة لها، وذلك من خالل جعل مستوى الخطر 

 و�ي معروًفا لدى الخصوم، كما يقوم بردع الهجمات.اإللكتر

بشكل فّعال تنتج من توفر قوى عاملة مدربة بشكل جيد وتتفهم إمكانية وقوع خلل في   والمرنةمتينة العمليات ال

العمليات نتيجة التعرض لهجوم إلكترو�ي، وتمتلك توجيهات واضحة تستند إلى مستوى الخطر اإللكترو�ي حول كيفية 

غ والتقييم. من شأن إرسال ردود األفعال واآلراء  للتبلي 48ابة لهذه التهديدات وتملك الدعم من خالل الهيكل لـ االستج
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ع�ى هذه التبليغات ونتائج التقييم إلى العاملين إغالق هذه الحلقة وتشكيل منظومة للتعلّم تحافظ ع�ى المرونة والمتانة  

 مع مرور الوقت.
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تعتمــد العمليــات اللوجيســتية علــى المعلومــات الدقيقــة، فحتــى األخطــاء الصغيــرة نســبًيا فــي أنظمــة الدعــم تتــرك أثــًرا كبيــًرا علــى 
العمليــات ـفـي بعــض األحيــان. ولكــن حــدوث األخطــاء أمــر محّتــم، لذلــك يجــب أن تمتلــك العمليــات اللوجيســتية المتانــة الالزمــة 
كانــت عشــوائية أم نتيجــة هجــوم إلكترونــي متعّمــد وموّجــه. طلبــت القــوات الجويــة األمريكيــة مــن مشــروع  لمواجهــة األخطــاء ســواء أ
RAND للقــوى الجويــة تحديــد المواضــع التــي يمكــن أن تســتثمر فيهــا القــوات الجويــة جهودهــا فــي إحــداث تغييــرات علــى األســاليب 
كتشــاف أي تلف كبير في البيانات اللوجيســتية وتقييمه والتخفيف  والتقنيات واإلجراءات، وذلك بهدف تحســين قدرة الطيار على ا
مــن آثــاره. وكان الهــدف مــن ذلــك هــو معالجــة األخطــاء الموجــودة فــي البيانــات قبــل أن تتــرك أثــًرا ســلبًيا بالًغــا فــي العمليــات القتاليــة.

ــا كبيــًرا  تمثــل العمليــات ذات الدرجــة العاليــة مــن التشــغيل اآللــي، التــي ال يــرى األفــراد خاللهــا البيانــات فــي العمليــات العاديــة، تحديً
أمــام عمليــة رصــد أي خلــل ـفـي البيانــات. فرصــد تلــف البيانــات أمــر بالــغ األهميــة ـفـي الحــروب، ولكــن الحــاالت الشــاذة تكــون أقــل 
وضوًحــا خــالل الحــروب بالمقارنــة مــع أوقــات الســلم، فالحــرب بحــد ذاتهــا حالــةٌ شــاذة. لذلــك ثمــة حاجــةٌ لوجــود آليــات لتعديــل آليــات 
كتشــاف البيانــات  الرصــد مــن ظــروف الســلم إلــى ظــروف الحــرب. ولكــي يتمكـّـن العاملــون )مــن طياريــن ومدنييــن ومتعاقديــن( مــن ا
الشــاذة، عليهــم أن يخضعــوا جميًعــا للتدريــب لفهــم النمــط األساســي المتوقــع، كمــا ينبغــي أن يكونــوا متيقظيــن بشــكل متواصــل 

عنــد تفّحــص البيانــات. وبالتــوازي، يجــب أن تتيــح القيــادة بيئــة تشــجع العامليــن علــى اإلبــالغ عــن البيانــات الشــاذة المشــبوهة.

اللوجيســتية،  ـفـي إطــار السياســة  اللوجيســتي،  ـفـي المجــال  التــي يجــب أن يتخذهــا العاملــون  التدابيــر  تشــمل التوصيــات تحديــد 
لالســتجابِة لمســتوى كل حالــة مــن حــاالت العمليــات الخاصــة بالمعلومــات، وإنشــاء كيــان مركــزي جديــد )ربمــا داخــل منظمــة 
موجــودة( تحــت مســّمى “خليــة ســالمة البيانــات الشــاملة”، التــي ســتتلّقى جميــع التقاريــر بشــأن أي خلــل مشــتبه بــه فــي البيانــات 

لنشــر الوعــي عـلـى نطــاق المؤسســة. 
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