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چڪیده 
تحقیقات  فصلنامۀ  مقاله های  محتوای  تحلیل  پژوهش  این  هدف 

تاریخی و مطالعات آرشیوی گنجینۀ اسناد است. در اين پژوهش، از 

روش تحليل محتوا كه يكى از روش هاى انجام پژوهش كيفى است، 

این نرشیه،  تألیفی  پژوهش مقاله های  استفاده شده است. جامعۀ 

از شامرۀ یک تا شامرۀ 69 می باشد كه شامل 309 مقاله است. برای 

تحلیل محتوای مقاله ها 20 مقوله در نظر گرفته شد. از مجموع 309 

مقاله   275 و  آرشیوی  مطالعات  با  مرتبط  مقاله   34 تعداد  مقاله، 

نویسندگان  گرایش های  بررسی  است.  تاریخی  تحقیقات  به  مربوط 

مقاله ها مشخص كرد که در محور موضوعی مطالعات آرشیوی اولویت 

واحدهای  آن،  از  پس  و  است  پردازش  و  تنظیم  واحد  با  پژوهشی 

پیشینۀ آرشیو، اطالع رسانی و ارزشیابی قرار دارند. موضوع محوری 

80 مقاله در مقاله های تحقیقات تاریخی رجال شناسی است. بدین 

ترتیب، فصلنامۀ گنجینۀ اسناد، با اختصاص 25/88 درصد از مقاله ها 

به موضوع رجال شناسی منبع باارزشی جهت آشنایی با شخصیت ها، 

رجال سیاسی، و حکومتگران است.

ڪلیدواژه ها 
تحلیل محتوا، مقاله ها، فصلنامۀ گنجینۀ اسناد، نرشیات ادواری، آرشیو، تاریخ، آرشیو ملی ایران

تحلیل محتـوای مقـاله های
 فصلنامۀ گنجینۀ اسنـاد
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دريافت: 1388/2/4        پذيرش: 1388/5/4

مقدمه 
در سال 1369، با ایجاد مدیریت پژوهش و تحقیق در سازمان اسناد ملی ایران، زمینة 
انتشار نشریة گنجینة اسناد با عنوان »گنجینه« پایه ریزی شد. محور اصلی تنظیم مقاله های 
این نشریه مبتنی بر اسناد مکتوب و یا شفاهی تاریخی است. اولین شمارة این نشریه در 
بهار 1370، به عنوان نشریة تحقیقات تاریخي منتشر شد و با ادغام سازمان اسناد ملي ایران 
با كتابخانة ملي، این نشریه، از سال 1385 به عنوان فصلنامة تحقیقات تاریخي و مطالعات 
آرشیوي منتشر مي شود. پشتوانة اصلي تحقیقات تاریخي منتشر شده در فصلنامة گنجینة 

اسناد، منابع موجود در آرشیو ملي ایران است. 
پژوهش در اسناد و دسترس پذیر كردن اطالعات آنها كاری تخصصی است و توسط 

سندپژوهان و كارشناسان اسناد صورت می گیرد. 

مسئلۀ پژوهش
تحلیل محتواي تولیدات علمي و دسته بندي موضوعي و شناخت نوع مطالب منتشر شده در 
نشریات تخصصي براي دسترسي سریع و آسان به اطالعات ضروري است، اما در ایران تا 
به حال پژوهشي دانشگاهي جهت تحلیل محتواي مقاله های منتشر شده در حوزة تحقیقات 

سعید رضایی رشیف آبادی 1 |  سیدمحمد مهدی زاده طالشی 2| سمیه فرقدان 3

تحلیل محتـوای مقـاله های
 فصلنامۀ گنجینۀ اسنـاد

 1. عضو هیئت علمے و دانشیار گروه ڪتابداری
 و اطالع رسانی دانشگاه الزهرا 

  srezaei@alzahra.ac.ir

2. عضو هيئت علمے و استادیار گروه ارتباطات 
دانشگاه عالمه طباطبائی 

3. ڪارشناس ارشد ڪتابداری
اطالع رسانی و 

  s.farghadan@gmail.com
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تاریخي و مطالعات آرشیوي صورت نگرفته است. از آنجا كه نشریة گنجینة اسناد تنها 
نشریه ای است كه هر دو حوزة تحقیقات تاریخی و مطالعات آرشیوی را دربردارد و توسط 
معاونت اسناد ملی سازمان اسناد و كتابخانة ملی ایران )آرشیو ملی ایران( منتشر می شود، 
آشنایی با سیر موضوعی و ویژگی های ساختاری مقاله های این نشریه ضرورت دارد. به 

همین سبب، این پژوهش به تحلیل محتواي مقاله های فصلنامة گنجینة اسناد مي پردازد. 

فایدۀ پژوهش
با استفاده از یافته های این پژوهش، پراكندگی موضوعی مقاله های منتشر شده در زمینة 
تحقیقات تاریخی و مطالعات آرشیوی بررسی شده است. در این پژوهش، عالوه بر اینکه 
سیر موضوعی مقاله ها مشخص شده، می توان مقوله های موضوعی كمتر كار شده را تقویت 
نمود و از تکراري شدن مباحث در مقوله های دیگر جلوگیری كرد و با ایجاد یکدستی 
در تدوین مقاله ها، محتوای علمی نشریه را ارتقا داد. از سوی دیگر، از طریق دستورالعمل 
مقوله بندی به كارگرفته شده در تحلیل مقاله های این نشریه، می توان دیگر نشریات مشابه را 

تحلیل محتوا نمود.

اهداف پژوهش
هدف از انجام این پژوهش شناخت ویژگی های محتوایی مقاله های فصلنامة گنجینة اسناد 
و شناخت مقوله های موضوعی كمتر كار شده است. با استفاده از روش تحلیل محتوا 
دیدگاه نویسندگان در انجام تحقیقات تاریخی و مطالعات آرشیوی مشخص شده است و 
با دستورالعملی كه برای تحلیل مقاله های این نشریه تهیه شده، سیر موضوعی مقاله های 

نشریه بررسی شده است.

پرسش های پژوهش
پرسش اول: پراكندگی موضوعی مقاله های تحقیقات تاریخی فصلنـامه گنجینه اسنــاد 

چگونه است؟

پرسش دوم:  پراكندگی موضوعی مقاله های مطالعات آرشیوی فصلنامه گنجینه اسناد 
چگونه است؟

پرسش سوم: نویسندگان مقاله ها با چه گرایشی به بررسی مسائل تاریخی و مطالعات 
آرشیوی پرداخته اند؟

سعيد رضايى رشيف آبادى
سيد محمد مهدى زاده طالشى ...
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تعریف مفاهیم
الف( نرشیه گنجینۀ اسناد: فصلنامة منتشر شده توسط سازمان اسناد ملی ایران كه از بهار 

1370 با هدف انتشار مقاله های تحقیقات تاریخی منتشر شده و پس از ادغام سازمان اسناد 
ملی و كتابخانة ملی ایران، از سال 1385، به عنوان فصلنامة تحقیقات تاریخی و مطالعات 

آرشیوی منتشر می شود. 
ب( تحقیقات تاریخی:  هرگونه مطلبی كه حول محور تاریخ، تحقیق و تألیف شده است 

و ترجیحاً به تحلیل وقایع تاریخی می پردازد، در مقولة كلی تحقیقات تاریخی قرار می گیرد. 
مقوله های درنظر گرفته شده برای مقاله های تحقیقات تاریخی عبارت اند از: احزاب، ادبیات 
و هنر، ادیان، بالیای طبیعی، بهداشت، تعلیم و تربیت، جامعه شناسی، جنگ ها، رسانه ها، 
روابط خارجی، زنان، ساختار اداری كشور، قراردادها، قوای نظامی و انتظامی، كشاورزی و 

دامپروری، رجال سیاسی و حکومتگران، و وقایع تاریخی.
ج( مطالعات آرشیوی: هرگونه مطالعه ای كه حول محور عملکرد آرشیوی انجام پذیرد، 

از فرایند شناسایی و انتقال اسناد واجد ارزش ملی به آرشیو ملی گرفته تا مرحلة ارائة خدمات 
آرشیوی به پژوهشگران و متقاضیان اطالعات، در حوزة مطالعات آرشیوی قرار می گیرد. 
واحد های مطالعات آرشیوی عبارت اند از: ارزشیابی، حفاظت و نگهداری، تنظیم و پردازش 
آرشیو، اطالع رسانی، پیشینة آرشیو، آرشیوشناسی كشورها، آموزش آرشیو، و تاریخ شفاهی.

روش پژوهش
در این پژوهش از روش تحلیل محتوا استفاده شده است كه یکي از روش هاي انجام پژوهش 
كیفي است. واحد زمینه، كل متن مقاله هاست. انتخاب مقوله ها و واحد ها در مرحلة بعد 
صورت گرفته و متغیرهاي پژوهش از این طریق شناسایي  شده است. جهت تحلیل مقاله ها، 
20 مقوله اختصاص داده شده است. هر یک از مقوله ها دارای یک یا چند واحد ثبت است. با 
شناسایي پیام هاي موجود در مقاله ها و كدگذاري داده ها امکان بررسي و تحلیل پیام ها فراهم 

شده است.

جامعۀ پژوهش
جامعة پژوهش شامل كلیة مقاله های تحقیقات تاریخی و مطالعات آرشیوی منتشر شده در 
فصلنامة گنجینة اسناد است. به همین سبب كلیة مقاله های تألیفی از اولین شمارة انتشار نشریه 
)بهار1370(  تا آخرین شمارة در زمان تصویب پیشنهاد پژوهش حاضر )شماره 69= بهار 

1387( تحلیل محتوا شده كه تعداد آنها 309 مقاله است.

تحليل محتواى مقاله هاى
فصلنامۀ گنجينۀ اسناد
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روش تجزیه و تحلیل یافته ها
واحد تحلیل در این پژوهش، كل متن هر مقاله است. پس از انتخاب واحد تحلیل به 
تدوین مقوله ها و زیر مقوله هاي مقاله ها پرداخته شده است. سپس داده هاي جمع آوري شده 
كدگذاري شده و با توجه به سؤال هاي پژوهش، داده ها با كمک نرم افزار آماری اكسل و 

اس.پي.اس.اس.15 تحلیل شده اند.

پیشینۀ پژوهش
تحلیل محتواي تولیدات علمي و دسته بندي موضوعي و شناخت نوع مطالب منتشر شده در 
نشریات تخصصي، براي دسترسي سریع و آسان به اطالعات، ضروري است. پژوهش هاي 
انجام شده در كشور، با روش تحلیل محتوا، بیشتر در زمینة تحقیقات علوم اجتماعي )نظیر 
تحلیل محتواي كتاب هاي درسي، پرسش هاي امتحاني، برنامه هاي صدا و سیما، روزنامه ها، 
مجله ها، و- در سال هاي اخیر- وبالگ ها و وب  سایت ها( متمركز است و در حوزة كتابداري 
و اطالع رساني توجه چندانی به آن نشده است. از سوی دیگر، تا به حال پژوهشي دانشگاهي 
جهت تحلیل محتواي مقاله های منتشر شده در حوزة تحقیقات تاریخي و مطالعات آرشیوي 
صورت نگرفته است. اما پژوهش های مفیدی در زمینة تحلیل محتوای نشریات تخصصی و 
پایان نامه ها در رشته های ارتباطات و كتابداری انجام شده است كه به دلیل همسانی در روش 

انجام كار و تخصصی بودن جامعة پژوهشی معرفی می شوند.
به تحلیل محتوای مجالت  ارشد خود  پایان نامة كارشناسی  پوروكیل )1375(، در 
تخصصی جهانگردی با تکیه بر عملکرد آنها در انعکاس اهداف جهانگردی برنامه های اول 
و دوم توسعة جمهوری اسالمی ایران پرداخت. نتایج پژوهش نشانگر آن است كه صنعت 
پراهمیت جهانگردی، جایگاه شایستة خود را در میان مردم، حتی مسئوالن مرتبط با این صنعت 
احراز نکرده است. بیشتر مخاطبان نشریات تخصصی جهانگردی، جهانگردان خارجی هستند 

و مسئوالن و كارگزاران مرتبط با این صنعت كمتر مورد توجه قرار گرفته اند.
ملیح )1376(، در پژوهشی به تحلیل محتوای مقاله های كتابداری و اطالع رسانی در 
نشریات ادواری فارسی منتشر شده در سال های 1370 تا 1374 پرداخت. جامعة مورد 
پژوهش از 1578 مقالة كتابداری و اطالع رسانی، از بین 6 عنوان نشریة كتابداری و 80 عنوان 
نشریة غیركتابداری است. یافته های پژوهش نشان می دهد كه بیشترین مقاله های منتشر شده 
مربوط به موضوعات »چاپ و نشر« )659( مقاله، »كتابداری و اطالع رسانی« )226( مقاله، 
و »سیستم های اطالعاتی و تکنولوژی اطالعات« )220( مقاله است. همچنین مقاله های تولید 
شده، رویکردی چشمگیر به سوی سیستم های اطالعاتی و تکنولوژی اطالعات دارند. در این 

سعيد رضايى رشيف آبادى
سيد محمد مهدى زاده طالشى ...
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چارچوب، كمترین مقاله ها، مربوط به موضوعات »سازمان و مدیریت« و »آموزش« و به ویژه 
»كتابسنجی و اطالع سنجی« است.

شکفته )1377(، در پایان نامة خود به »تحلیل محتواي پایان نامه هاي گیاهان دارویي 
ارائه شده به دانشکده هاي داروسازي و مقایسة نتایج حاصل از آن با اولویت هاي پژوهشی« 
با استفاده از روش پیمایشي و روش تحلیل محتوا پرداخت. مطالب مورد نظر او تعداد 
پایان نامه ها در مباحث مختلف گیاهان دارویي، تعیین فراوانی گیاهان مورد پژوهش، و تعیین 
نوع و روش پژوهش، همچنین، بررسي پایان نامه هاي مرتبط با گیاهان دارویي، ارائه شده به 

دانشکده هاي داروسازي شهر تهران، در سال هاي 1370-  1376، بود.
وحدتی )1381(، در پژوهشی به تحلیل محتوای پنجاه شماره نشریة گزیدة مطالب آماری 
پرداخت. جهت انجام این پژوهش سه محور كلی ویژگی های نویسندگان، نوع مقاله ها، و 
رویکرد موضوعی را در تحلیل مقاله ها درنظر گرفت و پراكندگی موضوعی مقاله ها از نظر 

تعداد و حجم نیز بررسی گردید.
غریبی زیارتی )1382(، در پایان نامة خود با عنوان »تحلیل محتوای نشریات سینمایی 
ایران: بررسی تصویر سینما در نشریات سینمایی ایران« مطالب سه نشریه از مهم ترین و 
باسابقه ترین نشریات در دو سال 1375 و 1380 را تحلیل محتوا نمود. براساس یافته های 
این پژوهش می توان گفت كه نشریات سینمایی مذكور بیش از آنکه به تفسیر و اظهارنظر و 
مطالب تخصصی و آموزشی پیرامون سینما بپردازند به اخبار و رویدادهای سینمایی توجه 
داشته اند و بخش قابل توجهی از مطالب خود را نیز به آگهی های تجاری اختصاص داده اند.

سرمدی )1383(، در پژوهشی به تحلیل محتوای مقاله های نشریات ادواری علمی و 
پژوهشی علوم پزشکی فارسی پرداخت و 746 مقالة منتشر شده توسط دانشگاه های علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراكز استان ها در سال 1381 را تحلیل محتوا نمود. 
یافته ها نشان داد كه بیشترین درصد مقاله های تولید شده در زمینة رده موضوعی q.v و 
كمترین درصد در زمینة رده های موضوعی wz و wt است. بعضی از رویکردهای پژوهشی 

در مقاله های علمی پژوهشی علوم پزشکی فارسی مورد بی توجهی واقع شده اند. 
آذرانفر )1385(، در پژوهشی با روش تحلیل محتوا به بررسي پایان نامه هاي رشتة 
كتابداري و اطالع رساني موجود در پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمي ایران پرداخته است. 
جامعة آماری پژوهش از 240 پایان نامه تشکیل شده كه در سال هاي 1373 تا 1382 از 
دانشگاه های مختلف كشور به این پژوهشگاه ارسال شده اند. نتایج نشان داد كه بیشترین 
نسبت پایان نامه هاي مورد بررسي )27/3 درصد( به مقولة » كتابخانه ها و مراكز منابع« و 

كمترین نسبت )4/5 درصد( به مقولة »رسانه« اختصاص یافته است.

تحليل محتواى مقاله هاى
فصلنامۀ گنجينۀ اسناد
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سلطانی )1387(، در پایان نامة كارشناسی ارشد خود به بررسی تحلیلی اطالعات پزشکی در 
نشریات ادواری بهداشتی و پزشکی دورة قاجار پرداخته است. جمع بندی و نتیجه گیری نهایی 
این پژوهش حاكی از آن است كه بیشترین فراوانی متعلق به مقولة علم پزشکی، در موضوع 
خدمات درمانی )14/3 درصد( و كمترین فراوانی به مقولة كاركنان پزشکی، در موضوع 

داروسازان با 0/2 درصد است.
عبدالمجید )1387(، در پژوهشی به بررسی تحلیل مقاالت تألیفی حوزة كتابداری و 
اطالع رسانی در مجالت علمی- پژوهشی و مجالت علمی- ترویجی فارسی طی سال های 
1379 تا 1383 پرداخت و همچنین میزان همکاری نویسندگان مقاالت را مشخص نمود. نتایج 
حاصل از تحلیل محتوای مقاالت نشان داد كه موضوع مواد و منابع با 17/9 درصد بیشترین 

تعداد مقاالت را داشته است.
جارولین و واكاری4  )1993(، پژوهشی باعنوان »تکامل تدریجی یا فرگشت علم كتابداری 
و اطالع رسانی از سال 1965- 1985: تحلیل محتوای مقاله های نشریات« انجام داده اند. جهت 
انجام پژوهش، نشریات علوم كتابداری و اطالع رسانی از سال 1965 تا سال 1985 تحلیل محتوا 
شده اند. هدف از انجام پژوهش، بررسی پراكندگی موضوعی پژوهش ها در سطح بین المللی 
است و برای بررسی و مطالعة این موضوعات از كدام رویکردها و روش های پژوهشی استفاده 
شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد نسبت فعالیت های علوم كتابداری و اطالع رسانی و 
ذخیره و بازیابی اطالعات در بین موضوع های مقاله های پژوهشی در طول این سال ها 25 
و 30 درصد بوده است. كمترین میزان توجه پژوهشی به زمینة موضوعی روش شناختی یا 
روش شناسی )1- 8 درصد(، جست وجوی اطالعات )6- 8 درصد( و ارتباطات علمی )7-5 

درصد(  بوده است.
كاجبرگ5  )1996(، در پژوهشی به تحلیل محتوای نشریات علوم كتابداری و اطالع رسانی 
دانمارك، 1957- 1986 می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد كه انتشارات علوم كتابداری 
و اطالع رسانی دانمارك به طور عظیمی بر فعالیت های سنتی كتابخانه ها متمركز شده است. 
در طول این بازه زمانی 30 ساله، موضوع اغلب مطالب منتشر شده راجع به سیستم های 
كتابخانه  هاي عمومی بوده است گرایش به كتابخانة عمومی نشان دهندة جایگاه منحصر به فرد 
كتابخانه های عمومی در دانمارك است. پس از آن، مطالب مربوط به مدیریت كتابخانه ها، 
محمل های اطالعاتی، همکاری شبکه های كتابخانه ای، و اشتراك منابع در رده های بعدی قرار 

دارند.
جولین، مکچین، و هارت6 )2005(، پژوهشی با عنوان »موارد و موضوعات مؤثر و 
كارآمد در كار نظام های علوم كتابداری و اطالع رسانی: تحلیل محتوا« انجام داده اند. تحلیل 

4 . Jarvelin & Vakkari 

5. Kajberg 

6. Julien, McKechnie & Hart

سعيد رضايى رشيف آبادى
سيد محمد مهدى زاده طالشى ...
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محتوای مقاله های منتشر شده در حدود سال های 1999 تا سال 2003 نشان می دهد كه پایگاه ها 
و نظام ها در علوم كتابداری و اطالع رسانی به متغیرهای مؤثر توجة كمتری نشان می دهد. 

به عالوه، دسترسی به منابع به طور نامناسب و از طریق خدمات نمایه سازی صورت می گیرد.
ساوزرن7 در سال 2006، به موضوع   های خانوادگي از جمله ازدواج عالقه مند شده و 
براي این منظور نشریة Family Journal را جهت بررسی، انتخاب نمود و در پژوهشي با عنوان 
»موضوعات مربوط به مشاوره ازدواج و خانواده: تحلیل محتواي نشریة Family Journal به 
تحلیل محتوا و تجزیه و تحلیل موضوع های مقاله ها و نقد و بررسي كتاب در این نشریه 
پرداخت. هدف دیگر این پژوهش این بوده است كه مشخص كند گرایش موضوعي مطالب 
این نشریه در 52 شمارة آن، یعني از اولین شمارة انتشار آن در سال 1993 تا اكتبر 2005، چه 

تغییرات و نوساناتي داشته  است.

یافته های پژوهش
همانطور كه ذكر شد فصلنامة گنجینة اسناد دارای دو محور موضوعی تحقیقات تاریخی و 
مطالعات آرشیوی است. به همین منظور، ابتدا فراوانی مقاله های جامعة پژوهش در 2 محور 
موضوعی بیان شده است، سپس جهت تحلیل مقاله های جامعة پژوهش از 20 مقوله استفاده 
شده است. نتایج حاصل از بررسی سیر موضوعی مقاله ها و فراوانی آنها با ارائة جداول و 
نمودارهایی مشخص شده است، پس از آن، گرایش های موضوعی مقاله ها مشخص و رویکرد 

نویسندگان مقاله ها در انجام تحقیقات تاریخی و مطالعات آرشیوی بیان شده است.

توزیع فراوانی مقاله های جامعۀ پژوهش به تفکیک موضوع اصلے
پس از تعیین جامعة پژوهش، پژوهشگران فراوانی مقاله ها را به تفکیک موضوع اصلي بررسی 
نمودند. یافته ها نشان می دهد از تعداد 309 مقالة بررسی شده، 275 مقاله مربوط به تحقیقات 

تاریخی و 34 مقاله مربوط به مطالعات آرشیوی است.

توزیع فراوانی مقوله ها در مقاله های تحقیقات تاریخی و مطالعات آرشیوی
در این بخش 20 مقوله به طور همزمان در مقاله های جامعة پژوهش مورد بررسی قرار 

گرفته است. 
با توجه به یافته هـای جدول1 فراوانـی هر یک از مقوله های تحقیقات تاریخی در  275 مقاله 
بررسـی شده است. همچنین مقولـة آرشیو در 34 مقالة مطالعات آرشیوی تحلیل شده است.

تحليل محتواى مقاله هاى
فصلنامۀ گنجينۀ اسناد

 7. Southern 
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الف( بررسی نتایج حاصل از تحلیل محتوای مقاله های تحقیقات تاریخی
از میان 20 مقولة درنظر گرفته شده برای تحلیل مقاله های فصلنامة گنجینه اسناد، 19 مقوله 
جهت تحلیل مقاله های تحقیقات تاریخی انتخاب شده است. برای هر یک از مقوله ها، 
تعدادی واحد ثبت درنظر گرفته شده است. واحد ثبتی در پژوهش حاضر موضوع است. 

واحد متن یا زمینه نیز كل متن هر مقاله است. 
1. مقولۀ احزاب: این مقوله دارای 3 واحد ثبتی است: 1( حزب توده، 2( حزب 

دموكرات، 3( حزب میهن پرستان لرستان. در مقولة احزاب، بیشترین فراوانی مربوط به 
حزب دموكرات است. كمترین میزان توجه در مقاله های جامعة پژوهش، به مقولة احزاب 

با فراوانی 7 مورد است.

تعداد مقاله  های حاوی مقوله  ها مقوله  ها موضوع اصلى

7 احزاب

تحقیقات تاریخی

47 ادبیات و هرن

57 ادیان

117 اوضاع اقتصادی

13 بالیای طبیعی

22 بهداشت

78 تعلیم و تربیت

100 جامعه شناسی

60 جنگ  ها

100 رسانه  ها

173 روابط خارجی

18 زنان

235 ساختار اداری کشور

19 قراردادها

99 قوای نظامی و انتظامی

13 کشاورزی و دامپروری

238 رجال سیاسی و حکومتگران

96 وقایع تاریخی

275 دورة تاریخی

34 آرشیو مطالعات آرشیوی

1801 19 مقوله جمع کل

جدول  1
 توزیع فراوانی مقاله های

 حاوی مقوله ها     

سعيد رضايى رشيف آبادى
سيد محمد مهدى زاده طالشى ...
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2. مقولۀ ادبیات و هرن: این مقوله دارای 3 واحد ثبت است كه عبارت اند از: آثار 

هنری با 27 مورد، هنرستان ها 12 مورد، و فرهنگستان ها با 8 مورد. این 8 مقاله شامل تاریخ 
فرهنگستان و واژگان نظمیه، نظامی، عدلیه، بلدیه، پزشکی، علمی، و علوم طبیعی مصوب 

فرهنگستان است. 
3. مقولۀ ادیان: دارای 5 واحد است كه به ترتیب عبارت اند از: 1( دین اسالم، 2( سایر 

ادیان، 3( اماكن مذهبی، 4( مدارس علوم دینی، و 5( موقوفات )و وقف(.

منودار 1

 توزیع فراوانی مقولۀ ادیان

جدول 2

توزیع فراوانی 
مقولۀ اوضاع اقتصادی

همانطور كه نمودار 1 نشان می دهد فراوانی واحد دین اسالم 40/36 درصد است. 
پس از آن واحد موقوفات با فراوانی 28/08 درصد قرار دارد. واحد های سایر ادیان، اماكن 

مذهبی، و مدارس علوم دینی هر یک دارای فراوانی 10/52 درصد هستند.
4. مقولۀ اوضاع اقتصادی: دارای 5 واحد است كه عبارت اند از: 1( بازرگانی و بازرگانان، 

2( مالیات ها، 3( مواد غذایی، 4( گرانی، و 5( واردات و صادرات. تعداد مقاله های مرتبط 
با مقولة اوضاع اقتصادی 117 مقاله است. 

درصد فراوانیفراوانیواحدهای مقولۀ اوضاع اقتصادی

4437/60بازرگانی و بازرگانان

1815/38مالیات  ها

108/54مواد غذایی

3731/62گرانی

86/83واردات و صادرات

117100جمع کل

تحليل محتواى مقاله هاى
فصلنامۀ گنجينۀ اسناد
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در این مقوله، واحد واردات و صادرات كاال، با 6/83 درصد، كمترین فراوانی و واحد 
بازرگانی و بازرگانان، با 37/60 درصد، بیشترین فراوانی را دارد.

5. مقولۀ بالیای طبیعی: یکی دیگر از مقوله های بررسی شده در این پژوهش مقولة 

بالیای طبیعی است. از میان 13 مقاله ای كه به این مقوله پرداخته اند، یک مقاله مربوط به 
واحد ثبتی سیل و سیالب است و 12 مقوله با واحد ثبتی خشکسالی تألیف و تحلیل شده است.

6. مقولۀ بهداشت: برای مقولة بهداشت 4 واحد درنظر گرفته شد كه عبارت اند از: 

1( بهداشت عمومی و بیماری ها با فراوانی 7 مورد، 2( مراكز بهداشتی و درمانی با 4 مورد 
فراوانی، 3( كاركنان پزشکی با 9 مورد فراوانی، و 4( سایر با 2 مورد فراوانی. الزم به ذكر 
است كه واحد »سایر« شامل مقاله هایی می شود كه تلفیقی از سه واحد ذكر شده هستند. 

22 مقاله از جامعة پژوهش با مقولة بهداشت ارتباط دارد. 
7. مقولۀ تعلیم و تربیت: این مقوله، یکی از مقوله های با اهمیت در این پژوهش است. 

چرا كه از میان 275 مقالة تحقیقات تاریخی 78 مقاله از دیدگاه های گوناگون به این مسئله 
پرداخته اند. 

منودار  2
توزیع فراوانی مقولۀ 
تعلیم و تربیت

همانطور كه نمودار 2 نشان می دهد، واحد های آموزش رسمی با فراوانی 26/93 درصد 
است. فراوانی آموزش غیررسمی، 79/ 21 درصد، با فراوانی مراكز آموزشی )79/ 21 درصد( 
یکسان است. واحد های آموزش رسمی، مراكز آموزشی 26/93 درصد، و آموزگاران و 

دانش آموزان 2/56 درصد فراوانی دارند.
8. مقولۀ جامعه شناسی: برای این مقوله 8 واحد در نظر گرفته شده است. 1( آداب و 

رسوم، 2( اقوام و عشایر، 3( اعتیاد، 4( خاندان ها، 5( جهانگردی، 6( مهاجرت، 7( اصناف، 
و 8( اقلیت های قومی.

سعيد رضايى رشيف آبادى
سيد محمد مهدى زاده طالشى ...
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بررسی ها نشان داد كه 100 مقاله از میان 275 عنوان مقالة تحقیقات تاریخی به نحوی به 
مسائل جامعه شناسی می پردازد.

منودار 3

توزیع فراوانی 
مقولۀ جامعـه شناسـی

جدول 3
توزیع فراوانی 
مقولۀ جنـگ ها

همانطور كه نمودار 3 نشان می دهد واحد آداب و رسوم با فراوانی 41 درصد دارای 
بیشترین بسامد است و واحد اعتیاد )و مواد مخدر( با فراوانی 3 درصد كمترین بسامد را دارد.

9. مقولۀ جنگ ها: یکی از مسائل مهم و تأثیرگذار در تاریخ كشورمان وقوع جنگ های 

مختلف است و در فصلنامه گنجینه اسناد نیز به ابعاد مختلف وقوع جنگ پرداخته شده 
است. شصت مقاله از مقاله های تحقیقات تاریخی به نحوی درخصوص جنگ های رخ داده 
و تأثیرگذار بر ایران است. جهت تحلیل محتوای مقاله ها مربوط به جنگ ها ابتدا 6 واحد 
درنظر گرفته شد كه عبارت اند از: 1( جنگ جهانی اول، 2( جنگ جهانی دوم، 3( جنگ 

ایران و عثمانی، 4( جنگ ایران و روس، و 5( سایر جنگ ها.

درصد فراوانیفراوانیواحد های مقولۀ جنگ  ها

2541/66جنگ جهانی اول

610جنگ جهانی دوم

11/67جنگ ایران و عثامنی

711/67جنگ ایران و روس

2135سایر

60100جمع کل

تحليل محتواى مقاله هاى
فصلنامۀ گنجينۀ اسناد
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همانطور كه مشاهد می شود بیشترین فراوانی مربوط به واحد جنگ جهانی اول با 41/66 
درصد است. واحد جنگ ایران و عثمانی با 1/67 درصد كمترین درصد فراوانی را دارد.

توجه به جایگاه رسانه ها و نقش آنها در اشاعة اطالعات امری  10. مقولۀ رسانه ها: 

است كه نویسندگان مقاله های نشریة گنجینه اسناد به آن توجه نمودند و مقاله ها را در زمینة 
انواع رسانه ها و عملکرد آنها تدوین نموده اند. در این میان 100 مقاله حاوی مسائلی در مورد 
رسانه هاست. برای مقولة رسانه ها 4 واحد در نظر گرفته  شده است كه عبارت اند از: 1( نشریات 
ادواری، 2( كتاب، 3( بخشنامه ها و فرامین، 4( وسایل ارتباط جمعی) تلگراف ها و آگهی ها(. 
یافته  ها نشان داد كه واحد بخشنامه ها و فرامین با فراوانی 45 درصد بیشترین بسامد و واحد 
وسایل ارتباط جمعی، با 2 درصد، كمترین فراواني را دارد. فراوانی مقاله های مرتبط با نشریات 

ادواری 21 درصد و فراوانی كتاب 32 درصد است.
11. مقولۀ روابط خارجی: همانطور كه در بیان توضیحات جدول های قبلی ذكر شد 275 

مقالة جامعه پژوهش مربوط به تحقیقات تاریخی است. در این میان 173 مقاله وجود دارد كه 
در جهت تحلیل مسائل تاریخی به بیان انواع روابط خارجی ایران می پردازد. به همین سبب 
4 واحد برای روابط خارجی درنظر گرفته شده است كه عبارت اند از: 1( روابط اقتصادی، 2( 

روابط نظامی و سیاسی، 3( روابط فرهنگی، 4( روابط اقتصادی + سیاسی.

درصد فراوانیفراوانیواحد های مقوله روابط خارجی

2816/18روابط اقتصادی

6235/84روابط نظامی و سیاسی

6336/41روابط فرهنگی

2011/57روابط اقتصادی + سیاسی

173100جمع کل

جدول  4
توزیع فراوانی 
واحد های روابط خارجی

با توجه به جدول 4 درمي یابیم كمترین فراوانی مربوط به واحد روابط اقتصادی + 
سیاسی است. این واحد نشان دهندة مقاله هایی است كه هم به روابط اقتصادی و هم به 

روابط سیاسی به طور همزمان پرداخته اند.
12. مقولۀ زنان: مقولة زنان جهت نشان دادن محتوای مقاله هایی است كه جایگاه زنان 

را در اوضاع اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و دیگر زمینه ها نشان می دهد. بدین جهت مقولة 
زنان براساس دوره های تاریخی از هم تفکیک شده اند. این مقوله دارای 2 واحد قاجاریان 
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و پهلوی است. بررسی ها نشان داد كه 18 مقاله از جامعة پژوهش در مورد زنان است. این 
امر نشان می دهد كه توجه به نقش و جایگاه زنان از دید نویسندگان فصلنامة گنجینة اسناد 
دور نمانده است. از این 18 مقاله، 12 مقاله مربوط به زنان دورة قاجار است و 6 مقاله 

مرتبط با دورة پهلوی است.
13. مقولۀ ساختار اداری کشور: تاریخ ملت ها از وضعیت دولت ها و اعمال دولتمردان 

جدا نیست. یافته ها نشان می دهد كه 235 مقالة جامعة پژوهش مرتبط با ساختار اداری 
كشور است. به همین منظور، 4 زیرمقوله برای تحلیل مقاله های ساختار اداری كشور 
صورت گرفته است كه عبارت اند از: 1( وزارتخانه ها و سازمان های دولتی، 2( محاكم 

قضایی، 3( مجالس قانون گذاری، و 4( كاركنان دولت.

مقاله های مرتبط با وزارتخانه ها، سازمان های دولتی، بانک ها، و سفارتخانه ها با واحد 
وزارتخانه ها و سازمان های دولتی نشان داده شده است كه بیشترین فراوانی را دارد. واحد 
و  سنا،  ملی، مجلس  به مجلس شورای  مربوط  مقاله هاي  قانون گذاری شامل  مجالس 
مجلس مؤسسان است. وزارت دادگستری و دادگاه ها نیز با واحد محاكم قضایی نشان 

داده شده  اند.
14. مقولۀ قراردادها: انتخاب واحد های مرتبط با قراردادها به تفکیک نام قراردادها 

صورت گرفته است. به این ترتیب واحد ها عبارت اند از:  قرارداد 1907، قرارداد 1919، 
قرارداد 1921، قرارداد 1317 افغانستان، قرارداد ارزنه الروم، قرارداد تركمانچای و گلستان، 
و امتیاز نفت شمال به آمریکا. مجموع مقاله های مرتبط با قراردادها 19 مقاله است. بیشترین 
فراوانی )27 درصد( مربوط به قرارداد 1919 است. قرارداد 1907،  قرارداد 1921، و قرارداد 
تركمانچای و گلستان فراوانی یکسانی )15/5 درصد( دارند. فراوانی مقاله های مرتبط با 

درصد فراوانیفراوانیواحد های مقولۀ ساختار اداری کشور

19683/84وزارتخانه  ها و سازمان  های دولتی

145/95محاکم قضایی

187/65مجالس قانون  گذاری

62/56کارکنان دولت

235100جمع کل

جدول 5
توزیع فراوانی 

مقوله ساختار اداری کشور
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قرارداد ارزنه الروم و قرارداد 1317 افغانستان با هم یکسان )10/5درصد( هستند. امتیاز نفت 
شمال به آمریکا دارای كمترین درصد فراوانی)5/5 درصد( در میان قراردادهاست.

15. مقولۀ قوای نظامی و انتظامی: برای این مقوله 3 واحد در نظر گرفته شده است 

كه عبارت اند از: 1( نیروهای مسلح )ارتش(، 2( ژاندارمری )امنیه(، 3( شهربانی)نظمیه(. از 
میان 99 مقالة مرتبط با مقولة قوای نظامی و انتظامی، مقولة نیروهای مسلح با فراوانی 72/7 
درصد بیشترین بسامد را داراست و پس از آن، مقولة شهربانی با 21/21 درصد و مقولة 

ژاندارمری با 6/09 درصد قرار دارد.
16. مقولۀ کشاورزی و دامپروری: با وجود آنکه یکی از اركان بسیار مهم اقتصاد 

كشورمان در دورة قاجاریان و پهلوی، كشاورزی و دامپروری است، توجه به این مقوله 
كمتر صورت گرفته است. در این پژوهش، مقولة كشاورزی و دامپروی دارای 2 واحد 
است كه عبارت اند از: 1( كشاورزان و دامپروران، و 2( محصوالت كشاورزی و دامی. 
در میان 13 مقالة مرتبط با كشاورزی و دامپروری، 92/30 درصد در ارتباط با محصوالت 

كشاورزی، و 7/7 درصد مقاله ها در ارتباط با كشاورزان و دامپروران است.
17. مقولۀ رجال سیاسی و حکومتگران: یکی از مباحثی كه جایگاه ویژه ای در فصلنامة 

گنجینة اسناد دارد، رجال شناسی است. این مقوله باالترین بسامد را در میان مقوله های 
دیگر تحقیقات تاریخی داراست. در میان مقاله های فصلنامه 238 مقاله حول محور رجال 
سیاسی و حکومتگران تألیف شده اند. ازآنجاكه عملکردهای این رجال از دورة زمانی اي كه 
در آن می زیسته اند جدا نیست، تقسیم بندی این مقوله بر اساس دوره های تاریخی صورت 

گرفته است.

درصد فراوانیفراوانیواحدهای مقولۀ رجال سیاسی

10/42تیموریان

83/36صفویه

10/42افشاریه

10/42زندیه

14360/08قاجاریان

7531/51پهلوی

62/53قاجاریان + پهلوی

31/26سایر

238100جمع کل

جدول  6
توزیع فراوانی مقولۀ 
رجال سیاسی و حکومتگران

سعيد رضايى رشيف آبادى
سيد محمد مهدى زاده طالشى ...



103
فصلنامه كتاب | شامره 82 

واحد سایر نشان دهندة مقاله هایی است كه مربوط به رجال دوره های تاریخی قبل از 
بر هر دو دورة  تأثیر گذار  پهلوی در مورد رجال  تیموریان است. و واحد قاجاریان + 

قاجاریان و پهلوی است.
18. مقولۀ وقایع تاریخی: محور اصلی 96 مقالة تحقیقات تاریخی در مورد وقایع و 

رویدادهای مهم تاریخ كشورمان است. برای این مقوله 3 واحد در نظر گرفته شده كه 
عبارت اند از: 1( انقالب ها، 2( جنبش ها و قیام ها، و 3( اعتراضات و مبارزات سیاسی و اجتماعی.

منودار 4
توزیع فراوانی 

مقولۀ وقایع تاریخی

جدول 7
توزیع فراوانی

 مقولۀ دوره های تاریخی

همانطور كه نمودار 4 نشان می دهد بیشترین فراوانی با 50 درصد مربوط به اعتراضات 
و مبارزات سیاسی و اجتماعی است. و پس از آن، انقالب ها با 27/08 درصد و جنبش ها 

و قیام ها با 22/92 درصد قرار دارد.
19. مقولۀ دوره های تاریخی: در این مقوله، دوره های وقوع مقاله های تحقیقات تاریخی 

بررسی شده است و از این طریق می توان دریافت كه میزان انتشار مقاله ها در دوره های 
زمانی مختلف چگونه است.

درصد فراوانیفراوانیواحد های مقولۀ دوره  های تاریخی

10/36تیموریان
82/92صفویه
10/36افشاریه
10/36زندیه

15656/73قاجاریان
8832پهلوی

62/18قاجاریان + پهلوی
145/09سایر

275100جمع کل
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همانطور كه داده های جدول 7 نشان می دهد 56/73 درصد مقاله ها مربوط به دورة قاجاریان 
است و 32 درصد مقاله ها مرتبط با دورة پهلوی است. 

ب( بررسی نتایج حاصل از تحلیل محتوای مقاله های مطالعات آرشیوی 
در میان جامعة پژوهش 34 مقاله به عنوان مطالعات آرشیوی شناخته شد. نکتة جالب توجه 
این است كه 15 مقاله از میان 34 مقالة مربوط به مطالعات آرشیوی در شماره های 63 تا 
69 منتشر شده است. جهت تحلیل محتوای مقاله های مربوط به مطالعات آرشیوی یک 

مقوله به نام آرشیو در نظر گرفته شده است. 

درصد فراوانیفراوانیواحد های مقولۀ آرشیو

514/71ارزشیابی

38/83حفاظت و نگهداری

720/58تنظیم و پردازش

617/64اطالع  رسانی و دسرتسی

617/64پیشینۀ آرشیو

12/94آموزش آرشیو

38/83آرشیوشناسی کشورها

38/83تاریخ شفاهی

34100جمع کل

جدول  8
 توزیع فراوانی مقولۀ آرشیو

تقسیم بندی واحد های مقولة آرشیو بر اساس موجودی مقاله ها صورت گرفته است. 
شایان ذكر است كه در فصلنامة گنجینة اسناد مقاله های زیادی به صورت ترجمه، گزارش، 
معرفی، و مصاحبة مرتبط با مقولة آرشیو وجود دارد، اما در جامعة پژوهش تنها مقاله های 

تألیفی انتخاب شده اند.

بحث و نتیجه گیری 
پاسخ به پرسش اول و دوم پژوهش: از مجموع 309 مقالة جامعة پژوهش 275 مقاله مربوط 
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به تحقیقات تاریخی و 34 مقاله مرتبط با مطالعات آرشیوی است. از شمارة 63 ، كه محور 
مطالعات آرشیوی به فصلنامه به طور رسمی اضافه شد، تعداد مقاله های مطالعات آرشیوی 
افزایش یافته است، به طوری كه در 62 شمارة فصلنامه تنها 19 مقالة آرشیوی تدوین شده و 
در 7 شمارة آخر 15 مقاله آرشیوی تدوین شده است. توجه به اهمیت و جایگاه آرشیوی 
تدوین مقاله های بیشتری را در این زمینه می طلبد، ولی مسائلی همواره تدوین مقاله در 
موضوع آرشیو را تحت تأثیر گذاشته است؛ در كشور ما آرشیو به عنوان یک علم شناخته 
نشده است و آرشیویست بودن یک حرفه است. درست است كه در معاونت اسناد ملی 
سازمان اسناد و كتابخانة ملی ایران فعالیت های بسیار خوبی جهت ارزشیابی مواد آرشیوی، 
حفاظت و نگهداری، تنظیم و پردازش، اطالع رسانی و دسترسی به آرشیو صورت می گیرد؛ 
اما آرشیویست های این سازمان و دیگر مراكز آرشیوی كشور كمتر توجهی به انتشار 
دانسته ها و تجربیات خود در این زمینه داشته اند. در مقولة آرشیو انتشار مقاله در زمینة 
تنظیم و پردازش آرشیو در اولویت قرار داشته و پس از آن، اطالع رسانی آرشیو و ارزشیابی 

قرار دارند. در مقولة آرشیو كمترین توجه به انتشار مقاله در زمینة آموزش آرشیو است.
جهت تحلیل محتوای مقاله های تحقیقات تاریخی 19 مقوله درنظر گرفته شده است. 
باالترین فراوانی را در مقاله های  این، 19 مقولة رجال سیاسی و حکومتگران  از میان 
تحقیقات تاریخی دارد. این امر نشان می دهد كه نویسندگان مقاله ها توجة خاصی به 
شخصیت های سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی كشور داشته اند. همانطور كه قباًل ذكر شد 
تعداد مقاله های تحقیقات تاریخی جامعة پژوهش 275 مقاله است. از این میان، 235 
مقاله به نحوی به اهمیت و نقش و جایگاه رجال سیاسی و حکومتگران پرداخته اند. 
در مقاله های مرتبط با مقوله های رسانه ها، وقایع تاریخی، روابط خارجی، ساختار اداری 
كشور، قراردادها، تعلیم و تربیت، تأثیر رجال سیاسی و حکومتگران بیشتر دیده می شود. 
یافته های پژوهش نشان می دهد كه واحد موقوفات از مقولة ادیان نیز مرتبط با شخصیت 

وقف كننده تدوین شده است. 
بررسی پراكندگی موضوعی مقاله ها نشان می دهد: مقاله های نشریه بیشتر به بررسی 
وقایع و مسائل با اهمیت تاریخی پرداخته اند و مسائلی كه از نظر تاریخی تأثیر چندانی 
بر اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی كشور و ملت نداشته اند، از نظر دور 
مانده است. البته از این جهت نمی توان بر فصلنامة گنجینة اسناد خرده گرفت یا این مسئله 
را از نقاط ضعف این فصلنامه دانست. ولی نکته ای كه حائز اهمیت است كم توجهی به 
مقولة سندشناسی در مقاله های فصلنامه است. چرا كه سند به عنوان یکی از مهم ترین مواد 
آرشیوی است. با وجود آنکه برخی مقاله های تحقیقات تاریخی به مبانی سندشناسی توجه 

تحليل محتواى مقاله هاى
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نموده اند باز هم جای مقاله های مرتبط با سندشناسی خالی است. 
پاسخ به پرسش سوم پژوهش: پژوهشگر در هنگام تحلیل مقاله های جامعة پژوهش عالوه 

بر اینکه كلیة مقوله های مرتبط و موجود در مقاله ها را كدگذاری نموده است، محوری ترین 
مقوله در هر مقاله را شناسایی نمود. بدین ترتیب در این مرحله 12 مقولة كلی تر را انتخاب 
نموده و هر یک از مقاله ها را در یک مقوله جای داد. مقوله های انتخاب شده عبارت اند از: 1(
رجال شناسی )شامل شخصیت های موثر در تاریخ ایران اعم از زنان و مردان(، 2( مکان های 
تاریخی و موقوفات )مکان هایی كه به دلیل موقعیت سیاسی، اجتماعی، تاریخی و مذهبی كه 
دارد مورد توجه و بررسی قرار گرفته است و در مقاله ها به آنها اشاره شده است. همچنین 
مکان هایی را شامل می شود كه دارای موقوفه هستند(، 3( وقایع تاریخی، 4( روابط خارجی، 
5( ساختار اداری كشور، 6( آموزش، فرهنگ و هنر، 7( اوضاع اقتصادی، 8( رسانه ها )به ویژه 

مطبوعات(، 9( جنگ ها، 10( قوای نظامی و سیاسی، 11(جامعه شناسی، و 12( آرشیو. 
نتایج بررسی نشان داد كه از مجموع 309 مقالة جامعة پژوهش موضوع اصلی 80 مقالة 
رجال شناسی است. پس از آن آموزش، فرهنگ و هنر با 39 مقاله در جایگاه دوم قرار دارد. 

فراوانی مقوله های دیگر به شرح زیر است: 
ساختار اداری كشور 35 مقاله، آرشیو 34 مقاله، وقایع تاریخی 28 مقاله، روابط خارجی 
24 مقاله، مکان های تاریخی و موقوفات 21 مقاله، رسانه ها 20 مقاله، اوضاع اقتصادی 13 

مقاله، جامعه شناسی 7 مقاله، جنگ ها 5 مقاله، و مقولة قوای نظامی و انتظامی 3 مقاله. 
این یافته ها نشان می دهد كه فصلنامة گنجینة اسناد در 80 مقاله به بررسی عملکرد، ویژگی 
و شخصیت اشخاص پرداخته است. بنابراین، با اختصاص 25/88 درصد از مقاله ها به 
رجال شناسی این فصلنامه منبع با ارزشی جهت آشنایی با شخصیت ها، رجال سیاسی و 

حکومتگران است.  
همچنین نتایج بررسی ها مشخص نمود كه 30/91 درصد از منابع و مآخذ مقاله های 
فصلنامة گنجینة اسناد از نوع منابع اطالعاتی دستة اول است و منبع بسیار باارزشی در حوزة 
تحقیقات تاریخی محسوب می شود و می تواند به عنوان یک منبع مرجع در این حوزه مورد 

توجه قرار گیرد.  

پیشنهادات 
پیشنهاد می شود كه شمارگان این نشریه افزایش یابد؛ چراكه استفاده كنندگان و مخاطبان 
این نشریه عالوه بر مورخان و آرشیویست ها، پژوهشگران رشتة كتابداری و اطالع رسانی 
و رشته هایی مانند علوم سیاسی، علوم اجتماعی، و ارتباطات نیز  هستند. مطالعات آرشیوی 
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به عنوان یک رشتة دانشگاهی در كشور ما وجود ندارد؛ ولی در مقطع كارشناسی رشتة 
كتابداری و اطالع رسانی 2 واحد درسی برای آرشیو گنجانده شده است كه از درس های 
اختیاری است. در مقطع كارشناسی ارشد نیز 2 واحد درسی مربوط به آشیو وجود دارد. این 
امر سبب شده است كه )به سبب جذاب بودن محور مطالعات آرشیوی( پژوهشگران رشتة 
كتابداری نیز از مخاطبان این نشریه باشند. توزیع مناسب این نشریه در سطح دانشگاه های 
كشور، به خصوص دانشگاه های دارای رشته های تاریخ و كتابداری، مراكز پژوهشی و 
مؤسسات و سازمان های آرشیوی عالوه بر اینکه پژوهشگران را با مطالعات آرشیوی و 
تحقیقات تاریخی آشنا می كند، سبب می شود كه عالقه مندان به این حوزه به انتشار مطلب 

در این حوزه ها توجه بیشتری نشان دهند.
پیشنهاد می شود فصلنامة گنجینة اسناد جهت انتشار مقاله با محور مطالعات آرشیوی 
فراخوان داشته باشد. با انتشار آگهی های فراخوان مربوط به انتشار مقاله در چند شمارة 
متوالی نشریه، حجم تولیدات علمی در این زمینه افزوده می شود و از سوی دیگر، داوری 
مقاله ها نیز با كیفیت بیشتری انجام می شود. كیفیت باالی داوری مقاله ها سبب می شود كه 

كیفیت نشریه باالتر برود.
استفاده از روش تحلیل محتوا جهت بررسی وضعیت نشریات تخصصی و شناسایی 
جایگاه این نوع نشریات اهمیت زیادی دارد. پژوهشگر پیشنهاد می كند در سال های آتی و 
در یک برهة زمانی مشترك مثاًل یک دورة 5 ساله، مقاله های دو محور مطالعات آرشیوی 

و تحقیقات تاریخی فصلنامة گنجینة اسناد، تحلیل محتوا شود.
پیشنهاد می شود با انجام پژوهشی بر روی دیگر نشریات حوزة تحقیقات تاریخی 
ضریب تأثیر این نشریه روی نشریات دیگر سنجیده شود و نیز پژوهش هایی جهت تحلیل 

محتوای سایر نشریات تخصصی در حوزه های مختلف علوم صورت گیرد.
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