
دسترسی و  اطالعات در تیامنهای مؤلفهسنجش  

 یتالیجیهای دکتابخانه ازاستفاده 

 

 شناسی؛ استادیار؛دکتری علم اطالعات و دانش  *  فریبرز درودی

 فناوری اطالعات ایران)ایرانداک(؛ تهران، ایرانپژوهشگاه علوم و  
 

 شناسیکارشناس ارشد علم اطالعات و دانش زینب جمشیدی

  ،همدان، ایراندانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان  

 

 
 ماه نزد پدیداوران بوده است 3مقاله برای اصالح به مدت  17/08/99پذیرش:   29/02/99دریافت:  

 :     چکیده 
های دیجیتالی و امنیت اطالعات یکی از عوامل موثر در حفاظت از کتابخانههدف: 

این .  ها کمک کندوضعیت این کتابخانهتواند به بهبود گیری از آنهاست که میبهره

های دیجیتالی ر کتابخانهاطالعات د تیبه امن یدسترس تیقابل زانیم یبررسپژوهش به 

 است هاییکتابخانهشامل دیجیتالی،  هایکتابخانه از شهرستان قم پرداخته است. تعریف

 کرده دهیسازمانرا  یدیجیتال مدارک ،انمتخصص از استفاده با و ماموریت مبنایبر  که

 دهند. به شکل خدمات اطالعاتی به اعضا ارانه می و

 دیجیتالی هایکتابخانه پژوهش، جامعه و تحلیلی پیمایشی پژوهش، روش روش:

 حاضر، پژوهش در .است کتابخانه( 5)شامل قم اعم از عمومی و دانشگاهی شهرستان

 ISO/IEC 27002استاندارد  اساساست که بر  پرسشنامه اطالعات از طریقگردآوری 

سازمان و امنیت اطالعات است  مربوط به حوزه نامبرده، استاندارد آماده شده است. 

آن را تدوین کرده  (IECالملل )و گروه الکترونیکی بین (ISOالمللی استانداردسازی )بین

 است.

 انیاطالعات در م تیامن نیانگیمدهد که نتایج حاصل از این تحقیق نشان می  ها:یافته

 یابیبه روش ارز تیاست که با عنا شدهیابیارز 801/0استان قم برابر  یتالیجید یهاکتابخانه

 یهاستمیاطالعات است. توسعه س تیامن یسطح قو یاظهار کرد که دارا توانیپژوهش م

. نقش موثر داشته است یتالیجید یهاارائه خدمات موثر در کتابخانه یبرا  یاطالعات

های های مختلف امنیت اطالعات در کتابخانههمچنین رابطه معناداری میان شاخص

های دیجیتال استان قم به دیجیتالی شهرستان  قم وجود دارد. نقاط ضعف و قوت کتابخانه

ترتیب عبارتند از امنیت فیزیکی و محیطی به عنوان نقطه ضعف و مدیریت تداوم کسب و 
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از پدافند غیرعامل، مشارکت  یریبهره گمعرفی شده است. کار که به عنوان نقطه قوت 

امنیتی، آموزش  یهاهکرها، شناسایی  حفره تیاز فعال یریجلوگ یامنیتی برا یهاگروه

 نیا یشنهادهایاطالعات از زمره پ تیامن ییمتخصص و داشتن برنامه اجرا یهایروین

های شهرستان قم از در کتابخانهدر نهایت باید بیان کرد که امنیت اطالعات پژوهش است. 

 سطح باالیی برخوردار است.

افزار نرم ،های دیجیتالیامنیت اطالعات ، شهرستان قم ، کتابخانه واژگان کلیدی:

 های دیجیتالی کتابخانه

 

   doroudi@irandoc.ac.ir پدیدآور رابط*

 

 
 مقدمه .1

 یو رمزگذار یافزارو نرم یافزاردور، محاسبات سختدر ارتباطات از راه عیسر یهاشرفتیپ

 قیانجام شده از طر یکیو مشاغل الکترون یکیالکترون یهااز پردازش داده گیری وسیعبهرهها و داده

 Awad & Fairhurst). اطالعات شده است تیامن هایدیتهد دیشد شیمنجر به افزا ،نترنتیا

دارند  لیتما یدانشگاه یها، کتابخانهیکیاطالعات الکترون یو تقاضا یبا توجه به دسترس(2018

ها به سرعت از هویت کتابخانه انجام دهند. کتابخانه یاانهیشبکه را طیکه خدمات خود را در مح

فناوری گسترش  ، بههای دیجیتالی کامالً مبتنی بر وبشوند و در زیرساختخود خارج می 1دوگانة

از این رو، یکی از انواع  (.Nandagaoli & Lihitakar 2019پردازند)می اطالعات و ارتباطات

های دیجیتالی از زمره مراکزی هستند که به ها در دوران جدید، یعنی کتابخانهرو به رشد کتابخانه

 اند. موضوع گسترش خدمات اطالعاتی مبتنی بر بسترهای ایمن و مطمئن روی خوش نشان داده

ای برای ذخیره، مدیریت و ای است که از فناوری دیجیتالی رایانهکتابخانة دیجیتالی کتابخانه

(. محتوای دیجیتالی نقش مهمی در حوزه Liu 2014کند)استفاده از مدرک استفاده می

تالی سازی مناسب محتوای دیجیهای ذخیرههای دیجیتالی دارد و باید به انواع منابع و روشکتابخانه

بیشتر توجه کرد. چنانچه شیری در تعریف کتابخانه دیجیتالی به محتوای دیجیتالی در کنار ابزارها و 

سازی اشاره ها اشاره کرده و به نقش موثر معماری و فراداده در کنار استانداردهای دیجیتالفناوری

ی است تأثیر مهمی برداشت های گوناگون از آنچه که کتابخانه دیجیتال  .(Shiri 2003کند)می

این  2006از سال  .داشته است "کتابخانه دیجیتالی"در تالش برای تعریف و محدود کردن اصطالح 
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شود که از نظر دامنه ناهمگن بوده و اصطالح به طور کلی برای اشاره به سیستم هایی استفاده می

دیجیتالی، شیء و فراداده، ها شامل مخازن این سیستم .دهندانواع مختلفی از عملکرد را ارائه می

ای هستند های پیچیدههای مدیریت محتوا و سیستمها، سیستمدهنده مرجع ، بایگانیهای پیوندسیستم

(. بر این اساس، Candela et al. 2007کنند)که خدمات پیشرفته کتابخانه دیجیتالی را ادغام می

 عوامل هدفمند تحلیل تا گرفته دیگر هایجنبه و مدیریت فناوری، افزار،سخت از کتابخانة دیجیتالیی

 شبکه امنیت مشکالت با باید ما کتابخانة دیجیتالی با مساله امنیت مواجه است و شبکة تهدیدکنندۀ

با استفاده گسترده از  .(Zhang, Song & Yan 2016شویم) روبرو در کتابخانة دیجیتالیی

تر شبکه پررنگ یتیامنمسائل ها ، شبکه نیها بانتقال داده شیو افزا یاانهیرا یهاشبکه

بسیار  اینترنت مدیریت امنیت در شبکهاز سوی دیگر، (. Jiang, Lin & He 2018)شودیم

 یتالیجید آرشیوهایکه اطالعات را در  ییاطالعات در سازمانها تیامن( و Liu 2019)دشوار است

 (. Bârsan 2017)شده است لیمهم تبد ینگران کیکنند ، به یم رهیذخ

به  شوند، ی ارائه میدانشگاه یهاکتابخانه هایگاهوب در که نینو ۀشدیتالیجیدبرون دادهای 

های با برنامه ، فرهنگ کاریکربندیشبکه، پ یهادر دستگاه یاساس و نقص ی کاربرانناآگاه لیدل

 تیمربوط به امن یهاحملهو  دهایاز تهد یعیوس فیط ی، ممکن است برایعدم آگاهکاربردی و نیز 

های امنیت در کتابخانه(. Nandagaoli & Lihitakar 2019 )باشد. ریپذبیآس یمجاز یفضا

هایی های راهبردی مؤسسهها و برنامهای است که باید در طراحی سیاستدیجیتالی مهمترین مسئله

(. Anday et al. 2012که مایل به ایجاد کتابخانه دیجیتالی هستند، با دقت مورد توجه قرار گیرد)

 تقسیم کاربر اطالعات از حفاظت و اطالعاتی منابع سطح دو به هاداده از حفاظت کلی، طور به

 اعمال دستگاه هایدهندهخدمات و منابع مجازی، شخص برای باید امنیت این. شودمی

 دهیچیپ ایمقوله یتالیجید کتابخانهدر   تیامن تیرعا .(.Soleimanzade  et al. 2019شود)

 Zhao, Zhang &Wang)آموزش است ازمندین یانسان یروین از بُعد تیامن موضوع و است

امل اصلی مؤثر بر امنیت اطالعات کتابخانه دیجیتالی شامل مواردی چون عو همچنین(. 2018

ای و سازوکار افزاری، خطرات امنیتی شبکه، عدم مدیریت حرفهای و عوامل نرمافزار رایانهسخت

 (. Hao 2015شود)مؤثر میامنیتی 

ی دسترسیت قابلیکپارچگی و نیز  در کنار ،یحفظ محرمانگ به معنایاطالعات  تیامنبنابراین،  

به  رمجازیافراد غ های موجود در یک پایگاه اطالعاتی است که سبب جلوگیری از دستیابیبه داده

شود. ها در کنار ابزارها و تجهیزات آن میاطالعات برای حفاظت و نگهداری مناسب داده
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های اطالعاتی به دنبال هدفمند هستند که از طریق سامانه مراکزیازجمله  یهای دیجیتالکتابخانه

ه کردن اطالعات سازمانی خود هستند تا از این بستر جهت تعالی و توانمندسازی خود و رسیدن ب

پذیری خدمات بدون دسترس بهبود وضعیت. حفاظت دیجیتالی و کننداهداف موردنظر استفاده 

پروتکل   ازدر ایران  یکم یهاکتابخانه نیهمچن لحاظ کردن مسائل امنیتی تحقق نخواهد یافت.

 و نهادها ها،سازمان قبول مورد یقراردادها یتیامن یهاپروتکل .کنندیم استفادهامنیت سازمانی 

از اطالعات به  یریگدر بهره یتبادل و همکار یتا برا رسندیم تفاهم نیا به که هستند ییهاموسسه

و انتقال  یبرا یداتیتمه لذا ضرروت دارد تا باشند.   بندیشده پا نییتع شیاز پ یقراردادها نیمفاد ا

بدون خدشه به دیگر ها مهیا شود که نتیجه آن ارسال اطالعات به شکل کامل و تبادل ایمن داده

های امنیتی ها و ایجاد اختالل از اهداف اصلی پروتکلگیران است. جلوگیری از دستکاری دادهبهره

 شوند. وبگاه می ای، شبکه 1دهندهخدمت تیامن است. عالوه بر آن، سبب حفظ

جیتالی کنند تا منابع  و خدمات خود را بر اساس رویکردهای دیتالش میها کتابخانهبسیای از 

های ضروری در رعایت امنیت یکی از مولفه 2ترسیم طرح امنیت کتابخانه دیجیتالی مدیریت کنند. 

های احتمالی پذیرینوعی فعالیت در شناخت آسیبتوان آن را های دیجیتالی است که میکتابخانه

 برای این مراکز دانست.

های متعددی وجود دارد که باید جنبهباید توجه کرد که در بارۀ موضوع امنیت اطالعات ابعاد و 

گران برای ضربه زدن به به آنها توجه خاص داشت. یکی از این عوامل حضور هکرها و رخنه

های امنیتی که معموال هکرها از طریق آنها و های اطالعاتی است. در کنار آن شناسایی حفرهسیستم

شود. عالوه بر آن، باید به مسائل می کنند مطرحهای ضعف برنامه به سیستم نفوذ میشناخت جنبه

مربوط به  امنیت فیزیکی توجه خاص داشت و از ابزارهای مختلف برای کنترل این بخش از امنیت 

ای استفاده کرد. یکی دیگر از ابعاد این حوزه،  امنیت محتوای اطالعاتی است که منابع کتابخانه

ریزی مسائل امنیتی نقش مهمی در برنامهدهد و حفاظت از آنها اصلی کتابخانه را تشکیل می

چون تبادل ایمن اطالعات،  هایی های دیجیالی دارد. همچنین ضرورت دارد تا به موضوعکتابخانه

ها و قطعات، در کنار حفاظت سرقت در بخش دستگاهامنیت سیستم اطالعاتی، خطای انسانی، و نیز 

ای به های پرداخت تا برنامه حفاظت و ایمنی کتابخانهافزارهای کتابخانهافزارها و نرمسخت از مدون

 خوبی اجرا شود. 

                                                           
1 Server 

2 Digital Library Security Plan (DLSP) 
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های دیجیتالی برای حفاظت از این پژوهش با توجه به اهمیت نقش امنیت اطالعات در کتابخانه 

پردازد و عناصر رگذار میمجموعه منابع اطالعاتی و نیز فرایند دسترسی به آنها،  به بررسی عوامل اث

ی اصلی امنیت در این پژوهش براساس استاندارد هامؤلفهدهد. آن را مورد ارزیابی قرار می

27002ISO/IEC  کنترل ، 2مدیریت ارتباطات و عملیات، 1منیت فیزیکی و محیطیعبارتند از: ا

، 6هاییدارا تیریدم، 5یمنابع انسان تیامن، 4اطالعات یهاستمیس یتوسعه و نگهدار، 3یدسترس

 یمشخطو  10حوادث تیریمد، 9یسازگار، 8وکارتداوم کسب تیریمد، 7اطالعات یدهازمانس

یکی از استانداردهای شناخته شدۀ  بوده که 2700212. این عناصر مبتنی بر استاندارد ایزو 11تیامن

الکتروتکنیکی و گروه  13المللی استانداردسازیامنیت اطالعات است و توسط سازمان بین

دستورالعمل پیشنهادی برای مدیریت  –فنون امنیت  –و تحت عنوان فنّاوری امنیت  14المللیبین

 امنیت اطالعات منتشرشده است.

 یتالیجید یهاکتابخانه ی و استفاده از دسترس یهاتیقابلمشخص ساختن پژوهش  نیا یهدف اصل    

 یهاکتابخانهو استفاده از  یارتباط با دسترس دراست.  در ارتباط با مسائل امنیت داده قم شهرستان

 زانیهر م بهاست.  تیاهم یدارا یمناسب از منابع اطالعات یریگها و بهرهداده تیهمواره امن یتالیجید

 یاثربخش از هاکتابخانه نیا تیفعال سازوکارشود،  تیرعا یتالیجید یهادر کتابخانه یتیامن یکه مبان

                                                           
1 physical and Environmental Security  

2 communication and operations management 

3 access control 

4 development and maintenance of information systems 

5 human resources security 

6 asset management 

7 organizing information 

8 business continuity management 

9 adaptation 

10 event Management 

11 security policy 

12 ISO/IEC 27002 

13 International Organization for Standardization(ISO) 

14 International Electrotechnical Commission (IEC) 
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 تیامنوجود دارد که  هاداده تیامن تیرعا در یمتعدد یهاجنبه و ابعادبرخودار خواهد بود.  یشتریب

 منابع یسازمانده ها،داده به یدسترس طیشراافزارها، نرم ،یاطالعات یهاستمیس ،یکار یفضا ،یطیمح

 برعهده یمهم نقش انیم نیا در گرید عوامل یبرخ و یانسان یروین یتخصص تیوضع ،یاطالعات

های دیجیتالی ها در کتابخانهریزی برای تامین امنیت دادهاز آنجا که هر گونه ضعف در برنامه .دارد

تواند به کاهش کیفیت و ارائه خدمات موثر این مراکز منجر شود، لذا بررسی این موارد و شناخت می

مناسب برای ارتقای جایگاه تواند به ارائه راهکارهای های دیجیتالی مینقاط قوت و ضعف کتابخانه

 های دیجیتالی در دسترسی و استفاده از آنها منجر شود. کتابخانه

افزارهای امنیتی بکار رفته در از میان نرمپردازد که  رو به این حوزه میلذا مطالعه پیش

امکانات  یبه بررس نیهمچن یک عملکرد بهتری دارند.شهرستان قم کدام یهای دیجیتالکتابخانه

ارائه و به اطالعات پرداخته  تیبهتر امن نیتأم یبرا هاکتابخانه نیابکار رفته در  یافزارهانرم

. 1کند. سه پرسش پژوهش عبارت است از: توجه میهای موجود راهکارهایی برای حفاظت داده

. 2دستیابی است؟ های دیجیتالی شهرستان قم تا چه میزان قابلامنیت اطالعات در کتابخانه

.  نقاط ضعف و 3اند ؟  های دیجیتالی شهرستان قم کدمپذیرترین نقاط امنیتی در کتابخانهسیبآ

با توجه به مرور پیشینه و  ها پرسش نیااند؟ های دیجیتالی شهرستان قم کدمقوت امنیتی کتابخانه

اند پرداخته سنخهای دیجیتالی متعدد همهای انجام شده در قبل که کمتر به بررسی کتابخانهپژوهش

های تاثیرگذار از نظر طراحی شده است. همچنین باید بیان کرد که با عنایت به لزوم شناسایی مولفه

تواند منجر به ارائه راهکارهای سودمند های دیجیتالی که میدسترسی و استفاده مطلوب از کتابخانه

 ها بیشتر قابل توجه است. شود، اهمیت پرسش

 
 پیشینه پژوهش .2

های مرتبط با پژوهش، آشنایی بهتر  با مطالعات انجام شده در این حوزه و دستیابی به یافتهبرای 

 پردازیم:ای از مطالعات انجام شده در این حوزه میدر بررسی پیشینة تحقیق به پاره

توان به پژوهش می های اطالعاتیسیستمدر ارتباط با نقش عناصر انسانی در امنیت اطالعات 

امنیتی، درخصوص عناصر   گفرهناشاره کرد که به رعایت مسائل ( 1388)زادهی و حسنطاهرالهی، 

متخصصان در نقش و خودباوری  هاهمشی امنیتی، تجربامنیتی، تقویت خط هایها و توانمندیمهارت

 شرایطاند.  در ارتباط با موضوع پرداخته های اطالعاتیامنیت سیستم تاثیرگذاری برعوامل مؤثر بر 

( به ابعاد این حوزه چون: 1391های دیجیتالی پژوهش حریری و نظری)در کتابخانه هادادهمنیت ا

موارد  ،امنیت فیزیکی و محیطی ، مواردهامدیریت داراییارزیابی  ازماندهی امنیت اطالعات،س
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تهیه، امنیت منابع انسانی کنترل دسترسی،  مشی امنیت، مدیریت ارتباطات و عملیات، خطمربوط به 

پردازد. در خصوص نقش می مدیریت حوادثو های اطالعاتی، توسعه و نگهداری سیستم

 ( را معرفی کرد که1395توان  پژوهش عیدی قلعه شیری )های امنیتی میچالش

به منظور امنیتی  مسائلو  دادهمدیریت  جدیدهای سامانه نیزو  اطالعاترمزنگاری  هایبه روش

پردازد. همچنین در خصوص می1انتقال ابرمتن ایمنیپروتکل  امنیتی نظیر ایهپروتکل گیری ازبهره

( اشاره 1397باید به پژوهش رضوانی) های دیجیتالیی مدیریت امنیت اطالعات در کتابخانههاالگو

دهی امنیت اطالعات، مشی امنیت اطالعات، معماری اطالعات، سازمانمتغیرهای خطکرد که نقش 

را مورد مطالعه قرار داده است. در اطالعاتی، امنیت منابع انسانی و حفاظت محتوا  هایتوسعة سیستم

توان تحقیق منگ و گونگ را معرفی کتابخانة دیجیتالی میحوزه مطالعاتی امنیت رایانش ابری در 

 & Mengاند)کرد که به سازوکار رمزگذاری همگن در بارۀ محاسبات ابری کتابخانه پرداخته

Gong 2013.) توان پژوهش دی سارنو ودیگران را های اطالعاتی امنیت میدر خصوص سیستم

(. Di Sarno et al. 2016اند )معرفی کرد که پیکربندی ساختار امنیتی را مورد بررسی قرار داده

ها کاری است که توسط هان و دیگران انجام شده سنجی بهبود امنیت کتابخانهامکانمطالعه در باره 

پذیری را با استفاده از سیستم ارزیابی امنیت از راه دور مورد بررسی قرار دید و آسیبو انواع ته

 توان معرفی کرد. او پژوهش سینگ را نیز می(.  در همین موضوع  Han et al. 2016اند)داده

کنند که شامل درستی، صداقت و های مؤثر، امنیت سیستم اطالعاتی را تأمین مینشان داد که کنترل

توانند خطاها، نفوذ و تخریب را در ها میها و منابع سیستم اطالعاتی است و کنترلایمنی فعالیت

شوند را به حداقل ها به آن متصل میسیستم های اطالعاتی اینترنتی که کاربران و سازمان

های دیجیتالی (. در موضوع ارزیابی خطرهای امنیتی اطالعات در کتابخانهSingh 2019برساند)

گیری از روش ارزیابی جامع فازی و یک نیز باید به پژوهش هانگ و دیگران اشاره کرد که با بهره

ها و شدت خطرات پیش روی روش پژوهش تخصصی به ارائة مدلی برای محاسبه ارزش دارایی

های مختلف را شناسایی خطر در ابعاد و زمینه 3000های دیجیتالی پرداختند. و بیش از کتابخانه

  (. Huang et al. 2019ند)کرد

های دهد که ابعاد متعددی در امنیت اطالعات کتابخانههای پژوهش نشان میبررسی پیشینه

مشی خط داشتن ،کارکنان امنیتی هایو مهارت گفرهندیجیتالی وجود دارد که شامل مواردی چون 

                                                           
1 Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) 
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ذخیره و بازیابی مستندات و  ،یامنیت در ارتباطات شبکه، دسترسی به محتوا و منابع دیجیتال، امنیتی

های رمزگذاری، فرایند احراز هویت، روش، های امنیتیمدارک، بررسی حمالت احتمالی، سیاست

رمزگذاری همگن، پیکربندی مناسب، شناخت خطا و حل آنها، دسترسی کاربران، استانداردها و 

و مطالعه موردی و با کمک ها بیشتر با روش پیمایشی شود. بررسیگیری میمسائل قانونی در بهره

های مختلف در های امنیتی در حوزهپرسشنامه و سیاهه وارسی انجام شده و ابعاد و جوانب مولفه

ها های معمولی  بررسی شده است. همچنین در این پژوهشهای دیجیتالی و نیز کتابخانهکتابخانه

بع و موضوع توجه شده است. آنچه سنج از نظر نوع مناهای دیجیتیالی همکمتر به بررسی کتابخانه

 های دیجیتالی است. که در این پژوهش بیشتر مورد نظر است بررسی این جنبه در کتابخانه

 

 شناسی پژوهشروش .3

 هایکتابخانه پژوهش، جامعهتحلیلی و از نوع کاربردی است.  -روش پژوهش پیمایشی 

دیجیتالی،  هایکتابخانه حاضر، پژوهش در .شهرستان قم اعم از عمومی و دانشگاهی است دیجیتالی

ان و متخصصو با استفاده از  های ویژه خوداهداف و ماموریت مبنایبر  که هستند مراکزی

کنند و پس از سازی میذخیره دیجیتالی به صورترا  یدیجیتال اطالعاتی مدارک ،مندانحرفه

ی مورد هاکتابخانه دهند. ان خود قرار میاینگونه منابع اطالعاتی، آنها را در اختیار کاربر دهیسازمان

 مانندهای دیجیتالی کتابخانهمربوط به  های مطرحتولید شده توسط شرکت افزارهایاز نرم نظر 

 کنند.، وستا و.. استفاده میروسیآذرخش، نوسا، پروان پژوه، پاپپارس

شده، استفاده شده تهیه 27002ایزو ای که بر مبنای استاندارد ها از پرسشنامهبرای گرداوری داده

است. پرسشنامه شامل هفتاد و دو سوال دو وجهی)یک برای بلی و صفر برای خیر( برای سنجش 

های دسترسی به موارد مربوط به امنیت اطالعات در یازده شاخص و هفتاد و نه زیر شاخص قابلیت

ارزیابی شامل  مطرح شده برای یهاشاخصهای دیجیتالی شهرستان قم است. از این نظر کتابخانه

 ،، امنیت منابع انسانیی مشی امنیتخط ،دهی امنیت اطالعاتسازمانموارد مهمی چون:  مولفه 

 ، مولفههای اطالعاتیتوسعه و نگهداری سیستممقوله امنیت فیزیکی و محیطی،  مدیریت دارایی،

امنیت بحث مدیریت حوادث،  اردر کنکنترل دسترسی، تهیه، عامل  مدیریت ارتباطات و عملیات، 

که هرکدام متشکل از زیر  وکار و انطباق استمدیریت تداوم کسبو همچنین عامل اطالعات، 

شوند. ابتدا به جستجوی های بلی و خیر ارزیابی میهایی هستند که این زیر شاخص با پاسخشاخص

مورد کتابخانه به شکل  82 های شهر قم پرداخته شد که مشخص شد تعدادآمار مربوط به کتابخانه

های دیجیتالی، هایی از کتابخانهها دارای شاخصمورد از آن 30اند که تعداد رسمی به ثبت رسیده
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های دیجیتالی الکترونیکی و مجازی بودند. با بررسی بیشتر و کسب اطالعات دقیق از کتابخانه

ل کتابخانه دیجیتالی هستند. لذا کتابخانه دارای معیارهای کام 5شهرستان قم مشخص شد که تنها 

ها پاسخ ها درخواست شد تا به آنمورد نظر ارسال و از مسئوالن کتابخانه کتابخانه 5پرسشنامه به 

 کتابخانه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.  5دهند و در نهایت نیز  نتایج حاصل از این 

به سه  1صفرتا ه ها در بازها، میانگین پاسخداده ارزیابیامنیت در مشخص ساختن میزان برای 

سطح  67/0 -35/0 ضعیف، سطح نشانگر 34/0 – 0ترتیب که میانگین اینشده است؛ بهتقسیم سطح

 آماری افزارنرم 21ها از نسخه تحلیل دادهبرای ارزیابی و سطح قوی است.  1- 68/0متوسط و 

SPSS گیری از تایید صوری انجام پذیرفت و پرسشنامه روایی پرسشنامه با بهره .بهره گرفته شد

ها نیز مورد تایید و بررسی متخصصان در زمینه امنیت اطالعات که از میان آنها مسئوالن کتابخانه

بودند، قرار گرفت. سنجش پایایی پرسشنامه توسط آزمون آماری آلفای کرونباخ  انجام شده که 

دهنده پایایی ابزار گردآوری به دست آمد که نشان 89/0کتابخانه برابر با  5مونه مقدار آن برای ن

 اطالعات است. 

  
 های پژوهش یافته .4

کتابخانه انجام  5های مورد مطالعه در بررسی پژوهش با توجه به شاخص اصلی دارا بودن ویژگی

یتالی هستند که مشغول به ارائه ها از نوع دیجیتالی بوده و دارای منابع دیجپذیرفت. این کتابخانه

های دیجیتالی که در نمونة کتابخانه 1باشند. در جدول شماره خدمات اطالعاتی به کاربران خود می

افزار مورد استفاده معرفی اند با توجه به نوع کتابخانه، تعداد منابع، و نرمجامعة آماری قرار داشته

 اند. شده

تابخانه نورالیب، کتابخانة دیجیتالیی کوثر، کتابخانه بر اساس اطالعات به دست آمده، ک

تخصصی فقه و اصول، کتابخانه ادیان و مذاهب و کتابخانة دیجیتالیی دفتر تبلیغات اسالمی حوزه 

ای بودند که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفتند در این میان کتابخانة علمیه قم پنج کتابخانه

ه علمیه قم از نوع عمومی بوده و چهار کتابخانه دیگر از نوع تخصصی دیجیتالیی دفتر تبلیغات حوز

هستند. باالترین تعداد مدرک نگهداری شده مربوط به کتابخانه تخصصی دانشگاه ادیان و مذاهب 

مدرک است. میباشد کمترین تعداد مدرک نیز مربوط به کتابخانة  785/54بر  قم بوده که بالغ

 منبع دیجیتالی را در بردارد. 186/7وزه علمیه قم است که تعداد دیجیتالیی دفتر تبلیغات ح
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ها دهنده در بیشتر این کتابخانهعامل خدمتهای انجام شده نشان داده است که سیستمبررسی

عامل ویندوز ( از سیستم%20کنند که از این میان حدود )عامل ویندوز استفاده می( از سیستم80%)

XP  ها دارای از کتابخانه %40ا گیرند. تنهبهره میIP صورت دهنده بهاختصاصی بوده و تمام خدمت

ها دیده شد که بیشترین افزار مورد استفاده در این کتابخانهاختصاصی است. همچنین در بررسی نرم

افزار سیمرغ )شرکت نوسا( بوده و یک ها نرم( در این کتابخانه%60افزار مورد استفاده)نرم

آذرخش( افزار آذرسا )شرکت پارس( نیز از نرم%20افزار نور و یک کتابخانه )(  از نرم%20کتابخانه)

 کند.  استفاده می
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 های دیجیتالی استان قم.  اطالعات کتابخانه1جدول 

 

 افزارنرم تعداد مدارک نوع نام کتابخانه ردیف

دیجیتالی  کتابخانه 1

 نورالیب 

000/24 تخصصی  نور 

دیجیتالی  کتابخانه 2

 کوثر 

274/34  تخصصی پارس  

 آذرخش

کتابخانه تخصصی  3

 فقه و اصول

244/26 تخصصی  سیمرغ 

ی کتابخانه تخصص 4

 دانشگاه ادیان و مذاهب

785/54 تخصصی  سیمرغ 

کتابخانة دیجیتالیی  5

دفتر تبلیغات اسالمی 

 علمیه قم حوزه 

186/7 عمومی  سیمرغ 

 
های دیجیتالی شهرستان قم تا چه میزان امنیت اطالعات در کتابخانه : پاسخ به سئوال اول پژوهش

 دستیابی است؟   قابل

توان گفت میانگین امنیت اطالعات در بین شده است مینشان داده  2با توجه به آنچه در جدول 

توان شده است که با توجه به روش ارزیابی میارزیابی 801/0های دیجیتال استان قم برابر کتابخانه

 گفت از سطح قوی برخوردار است. 
 

 های دیجیتال شهر قمابخانه. میانگین و انحراف معیار امنیت اطالعات کت2جدول 

 

 تعداد انحراف معیار میانگین 

 5 115/0 801/0 امنیت اطالعات
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های دیجیتالی شهرستان پذیرترین نقاط امنیتی در کتابخانهآسیب پاسخ به سئوال دوم پژوهش:

 اند؟  قم کدم

شود که کمترین میزان مربوط به امنیت فیزیکی و مشاهده می 4-4های جدول با توجه به داده

( و امنیت منابع 766/0های اطالعاتی ).(  و بعدازآن تهیه، توسعه و نگهداری سیستم/750محیطی )

( و کنترل 900/0وکار )( است. بیشترین مقدار مربوط به مدیریت تداوم کسب766/0انسانی )

پذیرترین قسمت تا مربوط به توان گفت آسیبها میباشد. با توجه به این داده( می820/0سی )دستر

های اطالعاتی و امنیت مشی، تهیه، توسعه و نگهداری سیستمامنیت فیزیکی و محیطی و بعدازآن خط

 منابع انسانی است. 

 
 های دیجیتال در قم های امنیت اطالعات کتابخانه. میانگین و انحراف معیار شاخص3جدول 

 انحراف معیار میانگین 

750/0 امنیت فیزیکی و محیطی  176/0  

814/0 مدیریت ارتباطات و عملیات  108/0  

820/0 کنترل دسترسی  103/0  

766/0 های اطالعاتتهیه و توسعه و نگهداری سیستم  223/0  

766/0 امنیت منابع انسانی  149/0  

800/0 هامدیریت دارایی  209/0  

800/0 دهی اطالعاتسازمان  164/0  

900/0 وکارمدیریت تداوم کسب  223/0  

800/0 سازگاری  139/0  

800/0 مدیریت حوادث  217/0  

800/0 مشی امنیتخط  273/0  
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های دیجیتالی شهرستان قم نقاط قوت و ضعف امنیتی کتابخانه پاسخ به سئوال سوم پژوهش:

 اند؟کدم

شود که باالترین مقدار در زمینه امنیت مشاهده می 1ارائه شده درنمودار های با توجه به داده

( می باشد که در حقیقت نقطه قوت مربوط 900/0اطالعات مربوط به مدیریت تداوم کسب و کار)

به امنیت اطالعات را در کتابخانه های دیجیتال به خود اختصاص داده است و نقاط ضعف این 

های (، تهیه، توسعه و نگهداری سیستم750/0یت فیزیکی و محیطی )ها مربوط به امنکتابخانه

 ( است.766/0( و امنیت منابع انسانی )766/0اطالعاتی )

 

 
 

 ها  برحسب میانگینپذیری مولفه. آسیب1نمودار 

 

 گیریبحث و نتیجه .5

های دیجیتالی استان دهد که میانگین امنیت اطالعات در بین کتابخانههای پژوهش نشان مییافته

مولفه: امنیت فیزیکی و محیطی،  مدیریت ارتباطات و عملیات، کنترل دسترسی،  11قم بر اساس 

دهی مانها، سازهای اطالعات، امنیت منابع انسانی،  مدیریت داراییتهیه و توسعه و نگهداری سیستم

  1مشی امنیت و از نمره کل وکار، انطباق، مدیریت حوادث، خطاطالعات، مدیریت تداوم کسب
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شده است که با توجه به معیارهای مدنظر و شیوه ارزیابی ارزیابی 013/0و نقطه برش  801/0برابر 

ص شد ها مشختوان گفت دارای سطح قوی امنیت اطالعات است. در بررسی مولفهاین تحقیق می

ترین بخش امنیت ترین و امنیت فیزیکی و محیطی ضعیفوکار قویکه مدیریت تداوم کسب

 های دیجیتالی است.  کتابخانه

 تیحفظ امن یتالش براهای پژوهش باید بیان کرد که با توجه به نتایج به دست آمده از یافته

 ،ان معمولیکاربرهای دیجیتالی است. کارکنان در کتابخانه شامل تمامی کارکنان کتابخانه فهیوظ

بنابراین امنیت نیروی انسانی . استشبکه  در کنار مدیر ستم،یسو نیز مدیر  ،یفن ای و ان حرفهکارشناس

ج پژوهش های دیجیتالی است. این امر با نتاییکی از مسائل مهم در خصوص رعایت امنیت کتابخانه

های دیجیتالی ( در خصوص توجه به ضعف نیروی انسانی در کتابخانه1391حریری و نظری)

 سویی دارد. هم

در باره امنیت فیزیکی و محیطی باید بیان کرد که این بخش همواره دارای اهمیت است و توجه 

رو با خطرهای پیش ها در مقابلهبه نکات اصالحی برای تقویت محیط فعالیت به قدرت بهتر کتابخانه

هر بخشی ، . از نظر فیزیکیگیرندرساند. برخی از مشکالت امنیتی در این حوزه قرار مییاری می

آسیب قرار بگیرد. مشکالت متعددی چون ضربه به خطوط ارتباطی و نظایر آن ممکن است هدف 

باید در دستور کار  ریزی برای مقابله با چنین مشکالتیدر این میان حائز اهمیت است. لذا برنامه

در خصوص امنیت   Di Sarno et al. (2016) ها قرار گیرد. چنانچه نتایجکتابخانه

 های حیاتی و فیزیکی با نتایج این پژوهش دارای اشتراک است. زیرساخت

گیری از سازی مطمئن و بهرهوجود دارد. ذخیره ها نگرانیدادهامنیت  از سوی دیگر، در بارۀ

افرادی  رو،است. از ایناطالعات  تیحوزه امنهای دیجیتالی یکی از مسائل مهم اطالعات کتابخانه

موضوع را از  ها مربوط هستند، داده نیز ارسال و  رهیذخدر ارتباط با بحث  یِفن سازوکارهای که با 

از سوی دیگر، برخی از  ؛دهندمورد بررسی قرار میشبکه نیز  ی در نظام اطالعاتی وتیامن نگاه 

ی در حوزۀ تیامنبیشتر با نگاه و  نوین تجاری آن را در عرصه  وکار، مندان در حوزه کسبحرفه

رسد که در کتابخانة دیجیتالیی باید به هر دو نگرش کنند. به نظر میارزیابی می یکیالکترون مسائل

های علمی در کنار تعامل اطالعاتی در سازماندهی اطالعات و نگهداری داده اهمیت داده شود. امنیت

های ایمنی و حفاظت و نگهدای های اطالعاتی نیازمند اجرای برنامهها و شبکهبا دیگر مراکز، پایانه

در خصوص امنیت  Singh (2019)های پژوهش از این اطالعات ارزشمند است. این موارد با یافته

سویی است. ها و منابع دارای همدر ارتباط با دارایی  Huang et al.(2019عاتی و )محتوای اطال

ها و ارتباطات در محیط کتابخانة دیجیتالیی توجه به مسائل ایمنی در در ارتباط با کنترل دسترسی
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تواند تا حد زیادی از رعایت حریم خصوصی و سطوح دسترسی کاربران، کارکنان و مدیران می

های رهای نفوذ و دستکاری اطالعات جلوگیری کند. در این رابطه توجه بیشتر به الیهبروز خط

های ایمنی در های کاری مورد توجه است. رعایت پروتکلکاربر و سیستمدسترسی در کار با رابط

های های مختلف کتابخانه نیز از اهمیت برخوردار است. یافتهرمزنگاری و دستیابی به بخش

(Meng & Gong (2013( در زمینه رمزنگاری وSingh (2019  در خصوص امنیت جلوگیری

 رو دارای اشتراک است. از نفوذ با مطالعه پیش

های اطالعاتی امری است که همواره برای پیشرفت و ارائه خدمات توسعه و نگهداری سیستم

لیت کاری کتابخانه مرتبط های دیجیتالی نقش موثر داشته است. این امر با تداوم فعاموثر در کتابخانه

داد اطالعاتی ها از امنیت بیشتری برخوردار باشند، بروناست و بر این اساس به هر میزان که سیستم

برای  اطالعاتیهای سیستمگیرد. باید همواره توجه کرد که بهتر در دسترس کاربران قرار می

شامل عواملی  هاییچنین آسیبیل ال، دتوانند به عنوان اهداف تهاجمی لحاظ شوندرسانی میآسیب

های ارتقای سیستم ، رقابت و یا مواردی از این قبیل باشد. رعایت برنامه، سرگرمیانتقامچون گرفتن 

ها شده سبب جلوگیری از وارد آمدن خسارت به این سیستمدر قالب یک طرح مدون و حساب

گیری از انواع ابزارهای های کاربردی اصلی و مطمئن و نیز بهرهگیری از برنامهخواهد شد. بهره

تواند تا حد زیادی در این زمینه سودمند های چندگانه ایمنی میی آتش و الیههادفاعی مانند دیواره

 Han et)در کنار تحقیق  Di Sarno et al. (2016)(، 1395عیدی قلعه شیری )باشد. پژوهش 

al. (2016 گفته است.  موید مطالب پیش 

ها هد شد تا کتابخانهمشی امنیت سبب آن خواباید به این نکته مهم نیز اشاره کرد که تدوین خط

گیری از یک برنامه راهبردی و کارآ توانایی خود را برای مقابله با خطرهای مهم افزایش داده با بهره

ها، نکات امنیتی، ساختار ایمنی در مشی باید شامل پروتکلو ایمنی خود را تضمین کنند. این خط

اشد. در این رابطه نتایج پژوهش الهی، ابعاد مختلف و استفاده از استانداردهای مطرح و روزآمد ب

 Huang etو نیز )  Di Sarno et al. (2016)(، 1397رضوانی)، (1388)زادهو حسن یطاهر

al.(2019   .دارای اشتراک با این مولفه است 

به منظور  یضرور هایکه برخی فعالیتشود یم سبب آن تیامن تیبه اهم توجهباید بیان کرد که 

ها گذاریاستیاز س یمؤثر در کنار آن عناصرو  انجام گیردها ستمسی خصوص ی درحفاظت موارد

موارد  شتریدر آن صورت در ب اقدام سودمندی در این عرصه است. ،یتیامن برای رعایت مسائل

با اطالعات  بود و امکان تبادل ایمنخواهد  منیا رمجازیغ یهایها و اطالعات از دسترسانهیرا
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به منظور  های سیستمتیامن های اصولی در حوزۀ مسائلشود. طراحی برنامهر میمیسدر شبکه  دیگران

 ریتداب است. های دیجیتالیکتابخانه یکی از موارد ضروری برای، وسیع امنیتی هایدیتهد مقابله با

ریزی باید توجه کرد که با برنامه دهد.کاهش میرا رو خطرهای پیشاحتمال وقوع  مطلوب میزان

 را تقویت کرد مؤثر  توان مقابله؛ و داشتنگه  در اندازه اندکرا احتمالی  هایآسیب توانمیمدون 

از  تعریف شده کاهش دهند.  یندهایفرآرا با توجه به ها خسارتهای دیجیتالی بتوانند کتابخانهتا 

ربه کنند. حتی فعالیتی امن را تج داده و شیافزارا  هاداده توان امنیتطرف دیگر با این برنامه می

افزارها، مسائل افزارها و نرمسخت از ها و قطعات، حفاظتمواردی چون سرقت در بخش دستگاه

کنترل دود،  گرفتن کتابخانه، نشت آب، ایجاد غبار و یا حوادث مانند آتش مربوط به پیشگیری از 

.. همگی در این میان ضبط صدا به صورت غیر مجاز  و .الکتریکی، های و حرارت، یا خشه دمامیزان 

 دارای اهمیت هستند. 

دارند. اهمیت آن به این دلیل  هاامنیت کتابخانهانسانی نقش مهمی در منابع باید تصریح کرد که 

 ،عالوه بر آن. برعهده دارنداز فناوری گیری های بهرهموثری در روشنیروی انسانی نقش است که  

کنترل این عوامل . موثرندامنیت اطالعات یا افزایش میزان ش خطاهای انسانی در کاهها و انواع اشتباه

 با توجه به این امر، موارد زیر باید رعایت شود. شود. های بعدی میاز مشکلسبب  پیشگیری 

خود، هم در عرصه  هایهدفبیان مشی امنیت اطالعات را با های دیجیتالی سند خطکتابخانه

پذیری مسئولیت ، در کنار عاملمدتکوتاههای و هم در خصوص برنامهبلندمدت،  ریزیبرنامه

اعالم کنند. همچنین ها هدف های اجرایی و فنی در راستای و پست مختلف  واحدهاها و بخش

 شناسایی کنند.مشی سند خط مقابلخود در  ایحرفه وظایفمتخصصان آگاه سازند تا آنان بتوانند 

های امنیتی، ید بازنگری در شرح وظایف مشاغل بخصوص درزمینه مسئولیتبا کهاز موارد دیگر این

 گیرد. صورت

 مدارک موجود درتوسعه به منظور  قم استان های دیجیتالیشود مدیران کتابخانهپیشنهاد می

نیز  افزارها ونرمبرای دستیابی به سطوح عالی امنیتی و رعایت مسائل مربوط به  هاکتابخانه

بهره گیرند و نیز به  پدافند غیرعامل های سودمند و علمی در عرصهاز روش، موجود افزارهایسخت

ریزی رسان آنها برنامههای آسیببرای جلوگیری از فعالیت هکرها و اقدامامنیتی  هایگروه مشارکت

 هایحفره و مشخص ساختن شناساییکنند. در کنار مسائل مطرح شده ضروری است تا بتواند با 

های همچنین به آموزش نیروی .ترمیم چنین مشکالتی اقدام الزم به عمل آورند در راستای  امنیتی،

ها مبادرت ورزند تا آنان بتوانند با آشنایی نسبت به متخصص علم اطالعات و کارکنان کتابخانه

رای نکات امنیتی به فعالیت موثر خود بپردازند. در کنار آن داشتن برنامه اجرایی امنیت اطالعات ب
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های عملیاتی خود را تنظیم کرده و به ها برنامهشود تا کتابخانهمشی مدون سبب میتابعیت از خط

 مدت مبادرت ورزند. های زمانی میانروزآمدسازی آنها در بازه

 
 منابع
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Assessing the components of information security in accessing 

& use of digital libraries 

Abstract  

Objective: Information security is one of the effective factors in protecting and 

using digital libraries, which can help improve the status of these libraries.This 

research reviews the accessibility to information security of digital libraries, in digital 

libraries of Qom city. In this study, Definitions of digital libraries include libraries 


