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پیادهســازی کامــل کنترلهــای امنیتــی یکــی از گامهــای اصلــی در برقــراری امنیــت در ســازمان اســت .ایــن کار مســتلزم صــرف منابــع
بســیاری اســت کــه در اغلــب مــوارد در کوتاهمــدت امکانپذیــر نیســت .از طرفــی مدیــران ســازمان تمایــل دارنــد تــا ضمــن آگاهــی از وضعیــت
امنیتــی ســازمان خــود در تمــام ابعــاد و نقــاط قــوت و ضعــف ســازمان ،از اثربخشــی منابــع تخصیــص یافتــه بــرای پیادهســازی کنترلهــای امنیتــی و
میــزان تأثیــر آن در ارتقــای ســطح امنیتــی و همچنیــن اولویتهــای بعــدی تخصیــص منابــع مطلــع شــوند.
ایــن مقالــه ،پــس از بیــان ضــرورت ،هــدف ،ســؤاالت و ادبیــات تحقیــق ،رویکــرد و نگــرش فــازی بهمنظــور ســنجش میــزان و ســطح پیادهســازی
کنترلهــای امنیتــی بیــان کــرده و براســاس آن مدلــی بــرای ســنجش ســطح بلــوغ کنترلهــای امنیتــی ســازمان ارائــه میکنــد.
قابلیــت بهکارگیــری در تمامــی ســازمانها صرفنظــر از نــوع ،انــدازه و ماهیــت آن ،ســازگاری بــا اســتانداردهای بینالمللــی متــداول و مرتبــط در ایــن
حــوزه ،ارائـهی داشــبورد مدیریتــی امنیتــی بــرای مدیــران ارشــد ،قابلیــت بهکارگیــری بهعنــوان سیســتم تصمیمیــار مدیــران ،ارائـهی وضعیــت شــفاف
و دقیــق وضعیــت ســازمان در همــه ابعــاد امنیتــی و تعییــن نقــاط قــوت و ضعــف امنیتــی ســازمان از مشــخصهها و کاربردهــای مــدل پیشــنهادی اســت.
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فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

 .1مقدمه

امنیــت ،مطلــوب همــگان اســت و رســیدن بــه امنیــت کامل،
آرزویــی دســت نیافتنــی اســت .اســتانداردهای متعــددی

تــاش کردهانــد کــه راهکارهایــی بــرای برقــراری امنیــت

در ســازمان ارائــه دهنــد .برآوردهســازی الزامــات منــدرج
در اســتانداردها ،نیازمنــد طرحریــزی دقیــق و صــرف منابــع
ســازمانی فــراوان اســت.

از ســوی دیگــر ایجــاد امنیــت در یــک ســطح در همــان

لحظــه ،تضمینــی بــرای وجــود امنیــت در همان ســطح برای

ســاعتی دیگــر نیســت .امنیــت ایــن مشــخصه را از ماهیــت

پویــای تهدیــدات امنیتــی عاریــه گرفتــه اســت.

هــر چنــد اســاس و مبنــای برقــراری امنیــت در یک ســازمان
ایجــاد نظــام مدیریــت امنیــت و بــه تبــع آن مدیریــت

مخاطــرات ســازمان (شــامل شناســایی تهدیــدات امنیتــی

و آســیبپذیریهای داراییهــای اطالعاتــی ســازمان و

محاســبهی ســطح مخاطــره و اولویتبنــدی آن و تهیــه طــرح
مقابلــه بــا مخاطــرات و پایــش اثربخشــی آن) اســت ،لیکــن

ایــن موضــوع در ایــن تحقیــق مــورد توجــه قــرار نگرفتــه

اســت.

ایــن تحقیــق بــه نقط ـهای از ایجــاد امنیــت میپــردازد کــه

کنترلهــای امنیتــی کــه بایــد در ســازمان پیادهســازی
شــوند ،تعیینشــده و تیــم اجرایــی در قالــب یــک پــروژه،
کنتــرل امنیتــی را اســتقرار داده اســت .تمرکــز تحقیــق

حاضــر در پاســخ بــه ایــن ســؤال اســت :آیــا اســتقرار یــک

کنتــرل امنیتــی بــا منطــق دودویــی قابــل ارزیابــی اســت یــا
بــا منطــق فــازی؟

بهعنــوان مثــال آیــا ترددهــا بــه نواحــی امــن ســازمان تحــت
کنتــرل اســت؟ منطــق دودویــی بــه ایــن ســؤال پاســخ آری

یــا خیــر میدهــد .اگــر پاســخ آری باشــد ،یعنــی تــردد تحت
کنتــرل اســت و هیــچ فــرد غیرمجــازی قــادر بــه تــردد بــه

نواحــی امــن ســازمان را نــدارد .تأکیــد ایــن جملــه بــر هیــچ
اســت .در ســازمانهای متعــددی بــه ایــن ســؤال پاســخ آری

داده میشــود ولــی همــان ســازمان حضــور افــراد غیرمجــاز
را تجربــه کــرده اســت .از ســویی دیگــر اگــر پاســخ خیــر

باشــد ،یعنــی تــردد تحــت کنتــرل نیســت ،درحالیکــه

تــردد بــه هــر ســازمانی بــه نوعــی تحــت کنتــرل اســت و

ســاده و کاربــردی بــرای ســنجش بلــوغ امنیتــی ســازمان

یکــی از راهکارهــای حــل ایــن تناقــض ،نگــرش فــازی بــه

ایجــاد ارتبــاط بیــن مدلهــا و رویکردهــای ارزیابــی فراینــد

خیــر مطلــق وجــود نــدارد.

اســت.

اســتقرار کنترلهــای امنیتــی اســت .اگــر گفتــه شــود

بــا کنترلهــای امنیتــی و مناسبســازی ســطح بلــوغ فراینــد

در واقــع بصــورت فــازی اســتقرار کنتــرل بیــان شــده

تحقیــق حاضــر محســوب میشــود.

ســازمان تــا ســطح مطلوبــی تــردد را تحــت کنتــرل دارد،

بــرای ســنجش عمــق پیادهســازی کنترلهــا از نوآوریهــای

اســت .ســطح مطلــوب بیانگــر نگــرش پیوســته و طیفــی بــه

 .3ادبیات تحقیق

خیر(اســتقرار نیافتــه).

مفاهیــم بـهکار رفتــه ،در قالــب معرفــی چنــد مرجــع معتبــر

اســتقرار اســت ،طیفــی پیوســته از آری (اســتقرار کامــل) تــا

امنیتــی و مدلهــای بلــوغ موجــود ،شــاخصهای اثربخشــی

3ـ )1اســتاندارد  ،ISO/IEC 27001: 2013نظــام مدیریــت

و در قالــب مدلــی بــرای ســنجش ســطح بلــوغ امنیتــی

مدیریتــی مبتنــی بــر مدیریــت مخاطــرات ،مجموعــه 114

 .2ضرورت ،سؤال و اهداف تحقیق

ایــن اســتاندارد ،یــک مرجــع پذیرفتهشــده در ســطح جهانــی

و کارایــی اســتقرار کنترلهــای امنیتــی را اســتخراج کــرده

ســازمان ارائــه نمایــد.

امنیــت اطالعــات را ارائــه داده کــه عــاو ه بــر الزامــات نظــام

کنتــرل امنیتــی را در  14حــوزه کنترلــی مطرحکــرده اســت.

آنچــه ضــرورت ارائــه مــدل ســنجش بلــوغ امنیتــی ســازمان

اســت و پیشنیــاز بســیاری از تعامــات و معاهــدات تجــاری

امنیــت اطالعــات در ســازمان اســت .یکــی از ایــن موانــع عدم

کنترلهــای امنیتــی در محــدوده و هــدف ایــن تحقیــق

را دو چنــدان میکنــد ،موانــع پیادهســازی نظــام مدیریــت

بیــن شــرکتهای معتبــر لحــاظ میشــود .گرچــه محتــوای

بهكارگيــري چارچــوب اســتقرار متناســب بــا ســطح بلــوغ

نیســت ،لیکــن بــه ســازمانها توصیــه میشــود بــرای

متــداول اســتقرار سيســتم مديريــت امنيــت اطالعــات در

اســتفاده کننــد [2و .]3بــرای پیادهســازی اســتاندارد

ســازمان اســت .تجربــه نشــان داده اســت كــه چارچوبهــاي

و تــداوم يــك سيســتم مديريــت امنيــت اطالعــات پايــدار

و قابــل اتــكا نميشــوند [ .]1بــر ایــن اســاس ،وجــود یــک
مــدل بــرای تعییــن ســطح بلــوغ ،بــرای ترســیم راهبــرد و

نقشــه راه ســازمان ضــروری اســت.

از طرفــی پایــش وضعیــت امنیتــی و ایجــاد یــک داشــبورد

برقــراری و حفــظ امنیــت ســازمان خــود ،از ایــن اســتاندارد

مذکــور بایــد بــا توجــه بــه نتایــج مدیریــت مخاطــرات،

مجموعــه کنترلهــای امنیتــی دارای کاربــرد در ســازمان
را از پیوســت (الــف) اســتاندارد انتخابکــرده و اســتقرار

داد .راهنماییهــای پیادهســازی هــر کنتــرل در اســتاندارد
 ISO/IEC 27002: 2013آمده است[.]4

3ـ )2اســتاندارد  ISO/IEC 21827یــک مــدل بلــوغ

مدیریتــی یکــی از مطالبــات همیشــگی تصمیمگیــران

قابلیــت ارائهکــرده اســت .مــدل SSE-CMM1تلفیقــی از

قضــاوت و تعییــن مراحلــی کــه بایــد بــرای رســیدن بــه نقطه

اســت کــه بــر روی الزامــات پیادهســازی امنیــت در یــک

اســت کــه در یــک مــدل ســنجش بلــوغ امنیتــی میتوانــد

دامنــهی امنیــت فنــاوری اطالعــات هســتند ،تمرکــز دارد.

ســؤال اساســی در ایــن تحقیــق ایــن اســت کــه چگونــه

مهندســی و تضمیــن تحلیــل میکنــد.

اهــداف تحقیــق حاضــر تعییــن شــاخصهای بلــوغ ســازمان

بعــد شــامل تمامــی فنونــی اســت کــه در مجمــوع مهندســی

ســازمان اســت .تعریــف شــاخصهای قابــل اندازهگیــری و
مطلــوب بایــد طــی شــود ،الزمــه ایجــاد چنیــن داشــبوردی

لحــاظ شــود.

میتــوان ســطح بلــوغ امنیتــی ســازمان را تعییــن کــرد .از
در پیادهســازی کنترلهــای امنیتــی و ارائــه یــک مــدل
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تجــارب برتــر مهندســی امنیــت و مــدل مرجــع فراینــدی

ســامانه یــا مجموع ـهای از ســامانههای بــه هــم مرتبــط کــه
 ،SSE-CMMمهندســی امنیــت را در ســه حــوزهی مخاطره،
 SSE-CMMدارای دو بعــد دامنــه و قابلیــت اســت .ایــن

امنیــت را تعریــف میکننــد .بعــد قابلیــت ،نمایشدهنــدهی

)1. Systems Security Engineering - Capability Maturity Model (SSE-CMM

مدل پیشنهادی سنجش سطح بلوغ کنترلهای امنیتی سازمان

ســازمانهاي ايرانــي كارآمــد نبــوده و منجــر بــه برقــراري
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در زمینــه مــورد مطالعــه تشــریح شــوند.
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ایــن تحقیــق تــاش کــرده اســت تــا بــا نــگاه بــه الزامــات

در ایــن بخــش ،تالششــده اســت تــا ادبیــات تحقیــق و

فنونــی اســت کــه قابلیــت مدیریــت و نهادینگــی فراینــد را نشــان میدهنــد SSE-CMM .شــامل پنــج ســطح اســت کــه در شــکل

مدل پیشنهادی سنجش سطح بلوغ کنترلهای امنیتی سازمان

( )1نشــان دادهشــده اســت [.]5
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ایــن اســتاندارد بــا  ISO/IEC 15504و بهویــژه بــا  ISO/IEC 15504-2در ارتبــاط اســت زیــرا هــر دو بــر بهبــود فراینــد و ارزیابــی

سال پنجم -شماره  - 3پیاپی  - 17پاییز 1394

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

رشــد قابلیــت تمرکــز دارنــد ISO/IEC 15504 .بهطــور خــاص روی نرمافــزار متمرکــز اســت ،درحالیکــه ایــن ســند بــر روی

امنیــت تمرکــز دارد.

3ـ )3مجموعــه اســتاندارد خانــواده  ISO/IEC 15504بــا موضــوع ارزیابــی فراینــد ،بیشــتر بــر فرایندهــای توســعه نرمافــزار تمرکــز
دارنــد .گرچــه مــدل و مفاهیــم بیانشــده در هــر فراینــدی قابــل تعمیــم اســت .در ایــن اســتاندارد ،هــدف از ارزیابــی فراینــد،
تعییــن قابلیــت فراینــد و بهبــود فراینــد ذکرشــده اســت .چرخ ـهی بیانشــده در شــکل ( )2هــدف و دســتاورد مــورد انتظــار از

ارزیابــی فراینــد و نحــوهی اثرگــذاری اجــزا روی یکدیگــر را نشــان میدهــد [.]6

شکل  :2چرخهی اثرگذاری ارزیابی فرایند

در تهیـ�هی ایـ�ن اسـ�تاندارد ،از اسـ�تاندارد فراینـ�د چرخـ�هی حیـ�ات نرمافـ�زا ر ( )ISO/IEC 12207و مدلهــای بلــوغ ماننــد �Boot

 starp ، Trilliumو مــدل بلــوغ قابلیــت 1استفادهشــده اســت [.]6

 .4مدل پیشنهادی

در ارائــه مــدل ســنجش بلــوغ امنیتــی ،فــرض بــر ایــن اســت کــه ســازمان مجموع ـهای از کنترلهــای امنیتــی را بایــد بــرای

برقــراری امنیــت اســتقرار دهــد .منطقــی و معقــول آن اســت کــه ســازمان ،کنترلهــای امنیتــی مــورد نیــاز خــود را از خروجــی

یــک روششناســی تکرارپذیــر و قیاسپذیــر مدیریــت مخاطــرات اســتخراج کــرده باشــد .بــا ایــن همــه مــدل پیشــنهادی مبتنــی
بــر مجموعــه کنترلهــای امنیتــی مشــخصی مثــل آنچــه در اســتاندارد  ISO/IEC 27001:2013آوردهشــده اســت ،نیســت.
4ـ)1کلیات مدل

میانگیــن امتیــاز تمامــی کنترلهــای امنیتــی قابــل کاربــرد ،ســطح بلــوغ امنیتــی ســازمان را تعییــن میکنــد.

مــدل پیشــنهادی ،هشــت ســطح بلــوغ را بــرای یــک ســازمان درنظرگرفتــه کــه در جــدول ( )1نشــان دادهشــده اســت .ســطح

بلــوغ امنیتــی ســازمان بــا میانگیــن ســطح بلــوغ کنترلهــای امنیتــی تعییــن میشــود.

میانگین بلوغ کنترلهای امنیتی

بــرای ارزیابــی ســطح بلــوغ کنترلهــای امنیتــی بایــد

تحقیــق دارد]7[ :

الگــوی  COBITیــک مــدل فراینــدی بــرای پاســخگویی

 .2ابزارها و کنترل خودکار،

اثربخشــی مشــخصههای زیــر را ارزیابــی کــرد .از آنجــا کــه
بــه نیازهــای ســازمانی در حــوزه فنــاوری اطالعــات اســت

 .1خطمشیها ،برنامهها و رویهها،
 .3مهارتها و تخصص،

و از طرفــی عمــده کنترلهــای امنیتــی بهطــور مســتقیم

 .4مسئولیت و پاسخگویی،

ل
آن دارنــد؛ لــذا مشــخصههای مــورد ارزیابــی از ایــن مــد 

هــر یــک از مشــخصههای فــوق مطابــق بــا تعاریــف ذکــر

متناســب بــا موضــوع امنیــت مناسبســازی شــدهاند.

کنتــرل مربوطــه در یکــی از پنــج ســطح قــرار خواهــد گرفت:

فراوانــی بــا مــدل بلــوغ امنیتــی تشریحشــده در ادبیــات

ســازمان هیــچ گونــه برنامــهای بــرای پیادهســازی کنتــرل

مربــوط بــه فنــاوری اطالعــات بــوده و یــا ماهیتــی مشــابه
استخراجشــده و تعریــف هــر یــک در هــر ســطح بلــوغ

مــدل  COBITاز نظــر ســطوح بلــوغ تعریفشــده ،مشــابهت

 .5تعیین اهداف و سنجش آنها.

شــده در ادامــه مقالــه مــورد ارزیابــی قرارگرفتــه و درنهایــت

4ـ )2سطح صفر :عدم وجود یا ناقص

1. Capability Maturity Model-CMM
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مدل پیشنهادی سنجش سطح بلوغ کنترلهای امنیتی سازمان

شکل  :3مدل پیشنهادی
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بهمنظــور ارزیابــی ســطح بلــوغ کنترلهــای امنیتــی از مفاهیــم مــدل بلــوغ قابلیــت و ســطح بلــوغ فراینــد اســتفاده میشــود .در

مــورد نظــر نــدارد .در مــواردی کنتــرل بهصــورت تجربــی

اطالعــات و گزارشهــای امنیتــی تهیــه میشــوند؛ ولــی

هیچیــک از شــاخصهای پنجگانــهی مــورد نظــر وجــود

الــف) خطمشــیها ،برنامههــا و رویههــا :آگاهــی از نیــاز

4ـ )3ســطح یــک :پیادهســازی غیررســمی (ابتدایــی ،فاقــد

مشــابه و مشــترک ظهــور میکننــد .تعریــف شــفافی از

در ایــن ســطح ،نشــانههایی مبنــی بــر توجــه بــه کنتــرل

ب) ابزارهــا و کنتــرل خــودکار :رویکردهــای مشــترک

میشــود .در ایــن ســطح ،کنتــرل بهصــورت اســتاندارد

ارائهشــده از ســوی افــراد کلیــدی) ابزارهــای مــورد نیــاز

توســط برخــی کارکنــان انجــام میشــود .شــواهدی بــرای

نــدارد.

مدل پیشنهادی سنجش سطح بلوغ کنترلهای امنیتی سازمان

عمومیــت)

مــورد نظــر و نیــاز بــه آن در ســطح ســازمان مشــاهده
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رویههــا و خــط مشــیها وجــود نــدارد.

بــرای اســتفاده از ابــزار وجــود دارد (بــر مبنــای راهکارهــای

اجــرا نمیشــود و رویکــرد مدیریتــی بههــم ریختــه و
چــه اقدامــی بایــد انجــام شــود و یــک توافــق کلــی وجــود

پ) مهارتهــا و تخصــص :کمینــه نیازمندیهــای مهارتــی

آشــفته اســت .افــراد درون ســازمان تشــخیص میدهنــد کــه
دارد کــه ایــن اقــدام در هنگامــی کــه مــورد نیــاز اســت،

انجــام شــود .کارایــی کنتــرل و اثربخشــی آن بســتگی بــه
دانــش و تالشهــای فــردی دارد .واکنشهــا در برابــر نقــض

امنیــت ،غیرقابــل پیشبینــی اســت.

نمیگیــرد.

بــرای حوزههــای کلیــدی شناســایی میشــوند .آمــوزش بــر

مبنــای نیــاز انجــام میشــود.

ت) مســئولیت و پاســخگویی :افــراد ،عهــدهدار مســئولیت

میشــوند و بهطورمعمــول پاســخگو هســتند .هنــگام بــروز

الــف) خطمشــیها ،برنامههــا و رویههــا :تشــخیص نیــاز

مشــکل ،یــک نــوع آشــفتگی در رابطــه بــا مســئولیتها

عمومیــت بــرای کنتــرل ،روشهای تجربــی در پیادهســازی و

ث) تعییــن اهــداف و ســنجش آنهــا :تــا حــدودی اهــداف و

ب) ابزارهــا و کنتــرل خــودکار :برخــی ابزارهــا موجــود

شــاخصها فقــط بــرای مدیریــت ،شناختهشــده هســتند.

خطمشــیهای تعریفنشــده قابــل مشــاهده اســت.

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

بــرای پیادهســازی کنتــرل وجــود دارد .فرایندهــای اجرایــی

تهیــه میشــود ،ولــی بهدرســتی مــورد اســتفاده قــرار

بــرای فراینــد در حــال ظهــور اســت .رویکردهــای فاقــد
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مــورد تحلیــل قــرار نمیگیرنــد.

وجــود دارد.

برخــی از شــاخصهای مالــی تعییــن میشــوند ،البتــه ایــن

هســتند .هیــچ رویکــرد برنامهریزیشــدهای بــرای اســتفاده

نظــارت متناقــض در حوزههــای تفکیکشــده مشــهود

پ)مهارتهــا و تخصــص :مهارتهــای الزم بـرای اثربخشکــردن

4ـ )5سطح سه :خوش تعریف (نهادینهشده)

ندارد.

اســت .پیــروی از رویههــا اجبــاری اســت؛ امــا تخلفــات

از ابــزار وجــود نــدارد.

کنتــرل شناســایی نشــدهاند .برنامههــای آموزشــی وجــود

اســت.

رویههــا ،اســتاندارد و از طریــق آمــوزش منتقلشــده

ت) مســئولیت و پاســخگویی :تعریفــی از پاســخگویی و

شناســایی نمیشــود .رویههــا خیلــی پیشــرفته نیســتند؛

ث) تعییــن اهــداف و ســنجش آنهــا :اهداف شــفاف نیســتند

یــادآوری :یــک فراینــد خــوش تعریــف فراینــدی اســت

حسی (انجامشده)
4ـ )4سطح دو :تکرارپذیر ولی ّ

معیارهــا یــا معیــار ورود ،اقدامــات ،رویههــا ،نقشهــای

مســئولیت وجــود نــدارد.

و اندازهگیــری و ســنجش انجــام نمیشــود.

امــا روشهــای کاری موجــود را رســمی میکننــد.

کــه همــراه بــا خطمشــیها ،اســتانداردها ،ورودیهــا،

در ایــن ســطح ،رویههــا و فرایندهــای مشــابهی بــرای

مشخصشــده ،ارزیابیهــا ،اعتبارســنجی ،چارچوبهــا،

مختلــف دارای یــک وظیفــه اجــرا میشــود .در ایــن ســطح،

مستندشــده و نامتناقــض و کامــل باشــد.

پیادهســازی کنتــرل وجــود دارنــد کــه توســط افــراد
هیــچ آمــوزش یــا رویههــای اســتانداردی وجــود نــدارد

و مســئولیت برعهــدهی خــود افــراد اســت و اتــکای اصلــی

بــه دانــش افــراد اســت (بنابرایــن امــکان خطــا وجــود دارد).

خروجیهــا و معیارهــا یــا معیــار خــروج باشــد کــه
الــف) خطمشــیها ،برنامههــا و رویههــا :درک از نیــاز بــرای

پیادهســازی کنتــر ل وجــود دارد .اســتفاده از روشهــای
عملــی مناســب تحقــق مییابــد .فرایندهــا ،خطمشــیها

و رویههــای الزم بــرای فعالیتهــای کلیــدی ،تعریــف و

ب) ابزارهــا و کنتــرل خــودکار :ابزارهــا بــر مبنــای یــک

شناساییشــدهاند و برنامـهی اســتقرار هــر یــک تهیــهشــده

بــا دیگــر ابزارهــا یکپارچــه میشــوند .ابزارهــا در حوزههــای

مســتند میشــوند .اســتانداردهای هــر حــوزهی کنترلــی

اســت.

برنامــه استانداردشــده پیادهســازی میشــوند و تــا حــدودی
اصلــی بــرای مدیریــت خــودکار فراینــد و نظــارت بــر

ب) ابزارهــا و کنتــرل خــودکار :برنامــهای بــرای اســتفاده و

فعالیتهــا و ابــزار کنترلــی کلیــدی مــورد اســتفاده قــرار

تعریــف و ابزارهــا در راســتای اهــداف پای ـهای آنهــا مــورد

پ) مهارتهــا و تخصــص :نیازهــای مهارتــی بــرای تمامــی

استانداردســازی ابزارهــا بهمنظــور کنتــرل خــودکار فراینــد
اســتفاده قــرار میگیرنــد ،ولــی شــاید اســتفاده از آنهــا

حوزههــا بــهروز میشــود .کارایــی ایــن مهارتهــا بــرای

تمامــی حوزههــای حیاتــی تضمیــن میشــود .از فنــون

آموزشــی رســمی تدویــن میشــود ،ولــی آمــوزش رســمی

بهوجــود میآیــد .اثربخشــی برنامــه آموزشــی ارزیابــی

تمامــی حوزههــا تعریــف و مســتند میشــوند .یــک برنامــه
کمــاکان بــر مبنــای ابتــکارات فــردی اســت.

اســتفاده میشــود و انگیــزه بــه اشــتراکگذاری دانــش

میشــود.

ت) مســئولیت و پاســخگویی :مســئولیت و پاســخگویی

ت) مســئولیت و پاســخگویی :مســئولیت و پاســخگویی

میشــوند .متصــدی فراینــد از اختیــار کامــل بــرای انجــام

بــه انجــام کامــل تمامــی مســئولیتهای خویــش اســت.

فراینــد تعریــف میشــود و متصدیــان فراینــد شناســایی

مســئولیتها برخــوردار نیســت.

ث) تعییــن اهــداف و ســنجش آنهــا :تــا حــدودی اهــداف

فراینــد پذیرفتــه میشــود و متصــدی فراینــد متعهــد
فرهنــگ پاداشدهــی بــرای افزایــش انگیــزهی کارکنــان در

قبــال مســئولیتایشــان جــاری میشــود.

و شــاخصهای اثربخــش تعییــن میشــوند و یــک ارتبــاط

ث) تعییــن اهــداف و ســنجش آنهــا :کارایــی و اثربخشــی

اندازهگیــری ظهــور مییابنــد؛ ولــی بهصــورت بــا ثبــات

مشــخص میشــود .کارت امتیازدهــی متــوازن در حوزههــای

کارت امتیازدهــی متــوازن مشــاهده میشــود.

و حــوادث مــورد تحلیــل قــرار میگیرنــد .بهبــود مســتمر

روشــن بــا اهــداف کســب و کاری وجــود دارد .فرایندهــای

4ـ )6سطح چهار :مدیریتشده ،قابل سنجش و پیشبینی

اندازگیــری میشــود و ارتبــاط آن بــا اهــداف کســب وکاری
مــورد انتظــار مدیریــت پیادهســازی میشــود و رویدادهــا
قابــل مشــاهده اســت.

مدیریــت ،تبعیــت از رویههــا و ســازگاری بــا آنهــا را نظــارت

4ـ )7سطح پنج :بهینهشده (بهبود مستمر)

پیدرپــی بهبودیافتــه و نتایــج خوبــی ارائــه میکننــد .از

ســازمانها ،اجــرای کنترلهــا بــه ســطح عالــی رســیدهاند.

کــرده و بــا اقدامــات متناقــض برخــورد میکنــد .کنترلهــا
خودکارســازی و ابزارهــا بهصــورت محــدود یــا جســته

گریختــه اســتفاده میشــود.

بــر مبنــای نتایــج بهبودهــای مســتمر و الگوگیــری از دیگــر
بهبــود مســتمر ،تجزیــه و تحلیــل اثربخشــی کنتــرل و اصالح
مــداوم نواقــص بــه وضــوح قابــل مشــاهده اســت .یکپارچگــی

الــف) خطمشــیها ،برنامههــا و رویههــا :درک کاملــی

در فعالیتهــا و فرایندهــای ســازمان مــورد توجــه قــرار

کامــل اســت؛ بهتریــن روشهــای عملــی درونــی مــورد

الــف) خطمشــیها ،برنامههــا و رویههــا :درک پیشــرفته

نســبت بــه نیازمندیهــا وجــود دارد .فراینــد ،صحیــح و

گرفتــه اســت.

اســتفاده قــرار میگیــرد .تمامــی ابعــاد فراینــد ،مســتند

و رو بــه جلویــی نســبت بــه نیازمندیهــا وجــود دارد.

تصویــب میشــود .بــرای توســعه و تقویــت فرایندهــا و

اســتفاده میشــود .مستندســازی فراینــد در جهــت جریــان

و قابــل تکــرار هســتند .خطمشــیها از ســوی مدیریــت
رویههــا از اســتانداردها استفادهشــده و بخشهایــی از

اســتانداردها پیادهســازی شــدهاند.
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از بهتریــن روشهــای عملــی و اســتانداردهای بیرونــی
خودکارســازی تکامــل مییابــد .فرایندهــا ،خطمشــیها

و رویههــا برگرفتــه از اســتانداردهای موجــود در حــوزهی

مدل پیشنهادی سنجش سطح بلوغ کنترلهای امنیتی سازمان

مــورد اســتفاده قــرار نمیگیرنــد .ایدههــای اســتفاده از
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پ) مهارتهــا و تخصــص :نیازمندیهــای مهارتــی بــرای

آموزشــی تکاملیافتــه بــر مبنــای یــک برنامــه آموزشــی
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چنــدان مطابــق بــا برنامــهی تعریفشــده نباشــد.

میگیرنــد.

مــورد نظــر بــوده و اســتانداردها بهطــور کامــل اســتقرار

تفــاوت چندانــی نداشــته و میتوانــد بهعنــوان مبنــای اولیــه

ب) ابزارهــا و کنتــرل خــودکار :مجموعــه ابــزار استانداردشــده

را مــورد بازنگــری و اصــاح قــرار داد.

یافتهانــد.

توســط ســازمان بهخدمــت گرفتــه میشــود .تمامــی ابــزار

 .5جمعبندی و نتیجهگیری

میشــوند .ابــزار بــرای پشــتیبانی از بهبــود فراینــد و

چیــزی کــه قابــل ســنجش نباشــد ،قابــل مدیریــت نیســت.

مربــوط بــه پشــتیبانی از فرایندهــا بــا یکدیگــر یکپارچــه

مدل پیشنهادی سنجش سطح بلوغ کنترلهای امنیتی سازمان

کشــف خــودکار اســتثناهای کنترلــی مــورد اســتفاده قــرار
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مــورد اســتفاده قــرار گیــرد و بــا نتایــج بهدســت آمــده مــدل

میگیرنــد.

بهعنــوان یــک قاعــدهی کلــی ،معــروف اســت کــه هــر

امنیــت نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت .پیادهســازی
یــک نظــام مدیریــت امنیــت در ســازمان نیازمنــد ابزارهایــی

پ) مهارتهــا و تخصــص :ســازمان بهصــورت رســمی و بــر

اســت کــه امنیــت را بســنجد تــا ســازمان بتوانــد ضمــن

بهبــود مســتمر مهارتهاســت .آمــوزش و پــرورش موجــب

آن ،گامهــای بعــدی حفــظ و ارتقــای ســطح امنیتــی را

مبنــای اهــداف ســازمانی شــفاف و تعریفشــده ،خواهــان

بررســی اثربخشــی و کارایــی منابــع هزینهشــده بــرای

تقویــت بهتریــن روشهــای عملــی بیرونــی و مفاهیــم فنــون

طرحریــزی کنــد.

یــک فرهنــگ ســازمانی در میآیــد و از سیســتمهای دانــش

قابــل بررســی و پاس ـخگویی اســت .ایــن تحقیــق از مبانــی

پیشــرفته میشــود .بــه اشــتراکگذاری دانــش بهصــورت
بنیــان اســتفاده میشــود.

ایــن موضــوع در قالــب مدلــی بــرای ســنجش بلــوغ امنیتــی

نظــری موجــود در ایــن حــوزه کــه بهطورعمــده در حــوزه

ت) مســئولیت و پاســخگویی :مالــکان فراینــد بــرای

اســتانداردها و تجربیــات برتــر بــوده ،اســتفاده کــرده و مدلــی

پذیــرش مســئولیت از ســطوح بــاال تــا ســطوح پایینتــر

تمــام ســازمانها (صرفنظــر از نــوع ،انــدازه و ماهیــت

تصمیمگیــری و انجــام اقدامــات ،صاحــب اختیــار میشــوند.

ســازمانی تحقــق مییابــد.

ســاده و کاربــردی بــرای ســنجش ســطح بلــوغ امنیتــی در

ســازمان) ارائــه کــرده اســت.

ث) تعییــن اهــداف و ســنجش آنهــا :یک سیســتم ســنجش

بــرای ســنجش ســطح بلــوغ یــک کنتــرل از مفهــوم

امتیازدهــی متــوازن یــا روشهــای دیگــر وجــود دارد.

اســت .پنــج شــاخص اندازهگیــری بلــوغ هــر فراینــد عبارتنــد

مدیریــت قــرار میگیــرد و از روشهــای تحلیــل پیشــرفته

 .1خط مشیها ،برنامهها و رویهها،

بهعنــوان راهــکاری بــرای بقــا درنظرگرفتــه میشــود.

 .3مهارتها و تخصص،

عملکــرد یکپارچــه و بــر مبنــای اســتفاده سراســری از کارت
اســتثناهای موجــود در سراســر ســازمان مــورد توجــه

بــرای بررســی نتایــج اســتفاده میشــود .بهبــود مســتمر
4ـ )8ارزیابی و اعتبارسنجی مدل پیشنهادی

اندازهگیــری بلــوغ فراینــد در پنــج ســطح استفادهشــده
از:

 .2ابزارها و کنترل خودکار،
 .4مسئولیت و پاسخگویی،

گرچــه محدودیــت زمانــی تحقیــق ،مانــع از ارائ ـهی نتایــج

 .5تعیین اهداف و سنجش آنها.

بلــوغ کنترلهــای امنیتــی چنــد ســازمان و مقایســه بــا

تعریــف شــده اســت .ایــن شــاخصها در کنــار یکدیگــر

لیکــن ایــن مــدل از ســه منظــر جامعبــودن ،مانعبــودن و

بلــوغ کنترلهــای امنیتــی طرحریزیشــده بــرای ســازمان

پیادهســازی مــدل و بهرهگیــری از آن در تعییــن ســطح

نتایــج ســایر روشهــای تعییــن ســطح بلــوغ شــده اســت،

مفهــوم هــر شــاخص در ســطح بلــوغ متناظــر در بنــد 4مقاله
ســطح بلــوغ هــر کنتــرل را تعییــن کردهانــد .میانگیــن

قابلیــت اســتفاده در جلســه خبرگــی مطرحشــده و توســط

براســاس شــکل ( )3ســطح بلــوغ امنیتــی ســازمان را در

پذیرفتهشــده اســت.

مدل پیشنهادی ،به سازمان کمک میکند تا:

کارشناســان ایــن حــوزه بهعنــوان مــدل قابــل قبــول
همچنیــن از آنجــا کــه ایــن مــدل مبتنــی بــر ادبیــات تحقیق
اســتاندارد اســت ،بهنظــر میرســد بــا آنچــه بایــد باشــد،

یکــی از ســطوح هشــتگانه تعییــن خواهــد کــرد.

• ســطح امنیتــی یــا بــه تعبیــر ایــن مقالــه میــزان بلــوغ

امنیتــی خــود را تعییــن کنــد؛

• داشبورد مدیریتی امنیت سازمان را برای مدیران ارشد طراحی کند؛

• دادههای علمی و واقعی برای سنجش اثربخشی هر کنترل فراهم کند؛

• تأثیر منابع تخصیص یافته در ارتقای سطح امنیتی سازمان را مشاهده کند؛
• نقاط قوت و ضعف امنیتی سازمان را شناسایی کند؛

• تصمیمهای صحیحتر و مطمئنتری برای تخصیص منابع در جهت ارتقای سطح امنیتی خود اتخاذ کند.

هرچنــد در گام نخســت ،اســتفاده از ایــن مــدل بــرای تمامــی ســازمانها توصیــه میشــود ،لیکــن بایــد توجــه داشــته کــه

نگــرش اقتضایــی بــه میــزان نیــاز ســازمان بــه عمــق پیادهســازی یــک کنتــرل و همچنیــن ضریــب اهمیــت متفــاوت یــک کنتــرل
امنیتــی در ســازمانهای مختلــف دو متغیــر مهمــی هســتند کــه بایــد در ارائــه یــک مــدل دقیقتــر مــورد توجــه قــرار گیرنــد.

 )1مقالــه “ارائــه چارچــوب پیادهســازی  ISMSمبتنــی بــر متدلــوژی  ،”RUPمصطفــی تمتاجــی و دیگــران ،پنجمیــن کنفرانــس
ملــی فرماندهــی و کنتــرل ایــران ،آذرمــاه  ،1390دانشــگاه تهــران.

 )2بررســی و تحلیــل تغییــرات اســتاندارد  ISO/IEC 27001: 2013و ارائــه مــدل انتقــال ،مصطفــی تمتاجــی ،طاهــره رضايــي ،
ســال چهــارم ،شــماره  4و  ،1زمســتان  92و بهــار  .93صفحــات  38تــا .47

3) ISO/IEC 27001: 2013; Information Technology - Security Techniques- Information Security Management System
- Requirements.
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اضافــه کــردن متغیرهــای مذکــور بــه مــدل ضمــن افزایــش دقــت مــدل در ســنجش بلــوغ امنیتــی ســازمان ،پیچیدگــی آن را نیــز
بــه میــزان قابــل توجهــی اضافــه خواهــد کــرد و طبیعتـاً ضریــب نفــوذ و گســتردگی کاربــرد آن را محدودتــر خواهــد کــرد.

4) ISO/IEC 27002: 2013; Information Technology - Security Techniques- Information Security Management System- Code of practice.
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5) ISO/IEC 21827: 2008; Information Technology - Security Techniques - Systems Security Engineering - Capability
6) ISO/IEC 15504-2, Information Technology - Process Assessment - Part 2: Performing an Assessment.
7) Control Objectives for Information and Related Technologies (COBIT); V4.1; by ISACA: 2007.

مدل پیشنهادی سنجش سطح بلوغ کنترلهای امنیتی سازمان

Maturity Model.

