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 چكيده
 هاياتاق از گذار براي چارچوبي به رسيدن جهت ها دررسانه هاي زيادي از سوي مديرانتالش هاي اخيردر سال

 خبر هاياتاق كه هاييچالش و موانع شناسايي همين دليلهب .است انجام شدههمگرا  خبر هاياتاق به سنتي خبر
همگرايي در قالب  هايرتأثيدر اين پژوهش تالش شده تا .است مهمهستند، بسيار  مواجه آن با در اين مسير

نگي و نهادي شناسايي دسته عوامل تكنولوژيك، سازماني، فره 4ها و موانع در قالب چالش مجموعه جامعي از
بدين ترتيب . استفاده شده استو پيمايش ها از روش تحليل محتواي ادراكي منظور شناسايي اين چالشبه .شوند

سپس با پيمايش  قرار گرفته تحليلهاي خبر مورد اتاقهمگرايي بر  تأثيردر مورد  هاي متعدديكه نتايج پژوهش
انجام  هايپژوهشنتايج  .هاي همگرايي شناسايي شده استنع و چالشهاي خبر روزنامه همشهري مواآن در اتاق

- تعامل سازنده ميان اتاق عدم نبود فرهنگ مشاركت در ميان پرسنل اتاق خبر،، آن است بيانگرزمينه اين در  شده
هاي گذاريهپذير و فقدان سرمايتربيت نيروهاي چندمهارته و انعطاف فرآيندبر بودن هاي خبر چاپي و آنالين، زمان

  .است هاي خبرترين موانع همگرايي در اتاقاز مهم ايهاي نوين رسانهكارگيري فناوريهالزم در زمينه ب
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هاي خبري در شكل دادن به روابط و مناسبات اي امروز نقش خبر و سازماندر دنياي رسانه
اهميت بيش از پيش مقوله خبر و خبررساني در عصر . افراد و كشورها غير قابل انكار است

ه قلب تپنده ب را خبر هاي هاي نوين ارتباطي، اتاقكنوني و ظهور و گسترش تكنولوژي
 .است نموده مواجه ناگزير هاي خبري مبدل كرده و كاركنان آنان را با تحوالتيبنگاه

 ايرسانه تكنولوژي ديگر سوي از .است تغيير حال در مستمر طوربه خبر كار طبيعت
در صنعت  محيطي عوامل رفتارهاي بيني پيش و زنداي را رقم ميروز تحوالت تازهروزبه
 سربه نامطمئن محيط در ايرسانه هاي سازمان عبارتيبه .است دشوار ري خطير وام نيزرسانه 
  ].1[ برند مي

 اينترنت به دسترسي افزون روز گسترش و ديجيتال نوين در حوزه فناوري هاي پيشرفت
 دنيا مختلف نقاط در اخبار انتشار و توليد محرك موتور عنوانبه خبر هاياتاق تا شده باعث
 .بگيرند قرار بيشتري مالي فشارهاي تحت البته و شوند ترخالق و تركوچك روزروزبه
 به را بيشتري وظايف ميالدي 80 دهه در هاروزنامه خبر هاياتاق به كامپيوترها ورود

اين  ].24[ برد ميان از را هاآن سنتي وظايف از برخي البته و كرد تحميل نگارانروزنامه
 جديد نسل كه است داده رخ خبر هاياتاق در گذشته دهه سه طي با چنان سرعتي تحوالت

 چنانچه ها همقديمي نسل و كنند كار گذشته هايشيوه با قادرند تا سختيهخبرنگاران ب
  .شد خواهند زدهشگفت ،بزنند نوين هايتحريريه به سري
 تشرمن براي روزنامه هر .است كرده دگرگون را خبر هاياتاق ساختار تكنولوژي امروزه
 با مختلف خبري هايسرويس در خبرنگاران و طي را سريعي و پيچيده روند روز هر شدن،
 و روزنامه ناشر سساتؤم رشد ميان اين در. كنندمي دنبال را خبري هايسوژه زياد دقت
 دارند، تنگاتنگي رقابت مخاطب وقت و پول جذب براي كه ديگر هايرسانه نماييقدرت
 و نگريآينده و خالقيت بر مبتني ابتكاراتي دنبالهب تا داشته آن بر را خبر هاياتاق مديران

  ].12[ باشند عملگرايانه برآوردهاي دهنده بازتاب حال عين در
 يكديگر با تنها نه مختلف، هايفرمت با اطالعات تا شده باعث ايرسانه همگرايي پارادايم
 حريم وارد رساني، اطالع كالسيك مجاري پوسته از عبور با بتوانند بلكه باشند، پذيرانطباق
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 اكثر در ندآيفر اين آنجاكه از ].4[ شوند تلويزيون و ويويد موبايل، چون ديگري ابزارهاي
 اين تأثير پيرامون زيادي هايپرسش با را رسانه اندركاراندست است، راه ابتداي در موارد

  .است ساخته مواجه هاي خبريرسانه آينده بر يندآفر

  پژوهشله ئمس بيان
 اثبات كه براي است مفهومي همگرايي خبري، هاي سازمان حوزه در مطالعات زمينه در

 سازماني ساختارهاي و كار گردش در تغيير چگونگي بيان جديد، خبر هاياتاق ظهور
]. 26[ است رفته كارهب اخبار شكل زمينه در نوظهور هايپيشرفت مطالعه و خبر هاياتاق

ضرورت  هاي خبري به هاي خبر همگرا براي سازمان هر زماني داشتن اتاقامروز بيش از 
هاي خبر همگرا به رقابت در هاي خبري تنها از طريق اتاقسازمان ؛ زيرابدل شده است

  .هستند قادر صنعت خبررساني
 و اطالعات فناوري. هستند جهاني گستره در قدرت مهم اركان از يكي خبري هايرسانه

ظهور اينترنت . است شده هارسانه فعاليت شيوه در بزرگي انقالب وقوع بموج ارتباطات
اخبار لحظه به لحظه، در كنار رشد ساير  ارايهاي با قابليت عنوان يك پلتفرم چندرسانهبه

ها را دستخوش تحوالت اساسي كرد و و كار روزنامههاي نوين ديجيتال مدل كسب فناوري
عنوان يك گزينه همگرايي را به را بر آن داشت تا هاي خبرشانها و اتاقروزنامه
 خبر اتاق يافتهساخت متدولوژي .يابي كنندامكان شانژيك در سطوح مختلف سازمان استرات

 خبري، استانداردهاي سازماندهي، انساني، منابع الگوي ساختار، در ايگسترده تغييرات
 ايجاد هارسانه خبري هايعاليتف همه كلي طورهب و اخبار انتشار و گردآوري هايروش

   ].5[ كرده است
 هايسازمان بسياري از سوي از 1استراتژيك مضمون يك عنوانبه همگرايي به نيل امروزه
ديدگاه از . شودها دنبال ميخصوص روزنامهبههاي خبري و ويژه سازمانهب ايرسانه
عنوان و از سوي ديگر بهو كار، همگرايي در اتاق خبر يك استراتژي كاهش هزينه كسب
و كارشان قابل بررسي است تجديدنظر در مدل كسب در جهتخبر  مديرانبراي  يفرصت

                                                            
11 . Strategic theme 
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 دو به دستيابي راستاي در را همگرايي خبر، اتاق مطالعات كويين، مديران اساس بر .]14[
  :كنندمي دنبال اصلي هدف

  ].24[ اخبار توليد هايهزينه كاهش. 2خبري  ژورناليسم كيفيت ارتقا. 1 
هاي هاي اتاقفرآيندتحقق همگرايي در اتاق خبر نيازمند همگرا شدن كليه  ،رسدمي نظربه

هاي الزم در كاركنان اتاق خبر اعم از سردبيران، دبيران سرويس، خبر و ايجاد توانمندي
. هاي خبر آنالين استو چه در اتاق چاپيهاي خبر خبرنگاران، ويراستاران چه در اتاق

نحو بهتري قادر سازهاي مربوط به آن بهها و توانمندفرآيندها با شناسايي اين يران رسانهمد
گذشته،  دهه دو در .ريزي كنندهاي خبر برنامهخواهند بود براي تحقق همگرايي در اتاق

 اقداماتي به ويژه در اروپا و امريكا دستهدر گوشه كنار جهان ب خبر هاياتاق از بسياري
 بتواند تا است شانكاري هايمحيط در همگرايي يندآفر آغاز از نشان همگي كه اندزده

 محيط يك خلق مزاياي از. كنند عملياتي سازمانشان سطح در راهبرد يك را همگرايي
 حدود با همشهري سسهؤم نيز ما كشور در .كنند استفاده رسانه صنعت در يكپارچه و همگرا

 و فرم – جانبه همه هاينوآوري به اتكا با مكتوب، هايرسانه عرصه در فعاليت سال 18
 و مكتوب هايرسانه حوزه دو هر در و است شده مبدل ايرسانه چند ايسسهؤم به – محتوا
 انتشار با را خودش فعاليت كه سسهؤم اين .پردازدمي اطالعات و اخبار انتشار به آنالين
 آشكار.است شده تبديل ايرسانه چند خانواده يك به اكنون  كرد، آغاز همشهري روزنامه
 پژوهش اين در .اندگرفته قرار همگرايي تأثير تحت سسهؤم اين خبر هاياتاق كه است
هاي تحقق اتاق خبر همگرا در اين در قالب موانع و چالش را همگرايي آثار داريم قصد

  .كنيم بررسي سسهؤم

  ادبيات پژوهش
 كه بوده مفاهيمي برانگيزترينبحث حال عين در و ترينمهم از همگرايي يكي قطع طوربه
 آستانه در هنزلر كه طوريبه ؛است شده مطرح رسانه صنعت حوزه در گذشته دهه دو در
 هاموند و باروايز و كندمي ياد صنعتي دوم انقالب عنوانبه همگرايي از يكم و بيست قرن
 هنري عقيده به ].11[ اننددمي مقايسه قابل بشر زندگي در تغييرات ترينبزرگ با آنرا
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 هستند مفاهيم سري يك حاضر عصر در رسانه، همگرايي حوزه مطرح كارشناس جنكينز
 همگرايي مفاهيم اين از يكي وي زعم به. اندكرده پا به زيادي صداهاي و سر و هابحث كه

 شامل را تكنولوژيك و زباني ،اجتماعي،فرهنگي همگرايي تا سياسي همگرايي از كه است
 به رسانه حوزه در همگرايي كه است اين شودمي مطرح اينجا در كه پرسشي اما. شودمي
  ]13[شود؟مي اطالق چيز چه

  همگرايي رسانه  فرآيندابعاد 
 همگرايي: از عبارتند كه ]9[ بردمي نام فرآيند پنج از رسانه همگرايي مورد در جنكيز

 همگرايي ،)صنايع افقي گراييهم( اقتصادي همگرايي ،)شدن يديجيتال( تكنولوژيك
 و )مخاطبان توسط مطلب توليد( فرهنگيهمگرايي ،)شدنايچندوظيفه( اجتماعي
 محصول را تكنولوژيك همگرايي جنكينز). لوهان مك جهاني دهكده(جهاني همگرايي
 همگرايي وي زعمبه .داندمي ديجيتال اطالعات به صداها و تصاوير كلمات، دگرگوني

 ،مكتوب از اعم مختلف هايرسانه بين در اطالعات انتقال در تسهيل جبمو تكنولوژيك
 مفهوم و صنايع افقي ادغام به اقتصادي همگرايي. شودمي آنالين و تلويزيون راديو،
 درآمدها افزايش نهايت در و عملياتي هايهزينه كاهش به كه طوريبه. دارد اشاره مالكيت

 همزمان طوربه كه دارند وجود ايرسانه هايشركت زهامرو مثال عنوانبه. شد خواهدمنجر 
 جنكينز نظرنقطه از. هستند آنالين انتشارات و روزنامه تلويزيوني، هايايستگاه مالك

 پذيرش و درك چگونگي و ايرسانه محصوالت كنندگان مصرف به اجتماعي همگرايي
 كه بود خواهيم شاهد ما ياجتماع همگرايي فرآيند در. دارد اشاره هاآن سوي از همگرايي
 انجام مختلفي كارهاي و كنندمي تغذيه مختلف هايرسانه از در يك زمان افراد چگونه

 شبكه يك از اخبار تماشاي مشغول آنكه درحين شايد يفرد مثال عنوانبه. دهندمي
 داشته روزنامه يك صفحات به هم چشمي و بزند اينترنت در هم چرخي است، تلويزيوني

 طوربه افراد امروزه اينكه. است اجتماعي همگرايي فرآيند محصول فردي چنين .باشد
 كرده متحول را مخاطبان ايرسانه مصرف برند،مي بهره ايرسانه مديوم چندين از همزمان
 توسط اخبار توليد و دسترسي نوآورانه و جديد اشكال به نيز فرهنگي همگرايي. است
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-مديوم كنار در مديوم هر هايتوانايي تا شودمي باعث لهئمس اين كه دارد اشاره مخاطبان

 جهاني همگرايي جنكينز، ديدگاه از همگرايي از جنبه آخرين. بيابد افزاييهم ديگر هاي
 شده توليد اي رسانه محتواهاي همگرايي و جوشي هم در نتيجه لهئمس اين وي زعمبه. است
 توليد ايرسانه محتواهاي چگونه هامروز ،دهدمي توضيح جنكينز. است جهان سطح در

 همه هااين و باشند گذارتأثير يكديگر بر كه دارند را قدرت اين مختلف كشورهاي در شده
   .هستيم جهاني دهكده يك شهروند ما كندمي ثابت كه است هايينشانه

به  مدنظر قرار دادهكوالدزي با توجه به چارچوبي كه جنكيز در برشمردن ابعاد همگرايي 
اي را اي، همگرايي رسانهرسانه صنايعكند كه طور عنوان ميتشريح بيشتر آن پرداخته و اين

- از طريق ابزارهاي و زيرساخت ايبا هدف توليد و انتشار انواع متنوعي از محتواي رسانه

  ].14[ كننددر جهت استفاده طيف متنوعي از مخاطبان، دنبال مي هاي تكنولوژيك
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

هاي مختلف تأثير فرآيند همگرايي بر محتوا، مخاطب و تكنولوژي در بخش. 1ر نمودا
 ]15[ صنعت رسانه

 
  همگرايي بر اتاق خبر تأثير 

 عنوان تحت ايمقاله در وندلند مايك خبري، هايرسانه بر همگرايي تأثير پيرامون
-بحث و گذارتأثير روند يك عنوانبه همگرايي از »ژورناليسم دوباره تعريف: همگرايي«

صنايع
ايرسانه  

مخاطبان 
هاسانهر   

 

محتواي 
ايرسانه   

 

 تكنولوژي
ايرسانه  
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 به امروزه كه ترتيب بدين. است ساخته دگرگون را اخبار صنعت كه كندمي ياد برانگيز
 موضوعي مورد در يافتن اطالع و نظر مورد اخبار كردن دنبال براي ديگر افراد اينترنت مدد

-نمي مكتوب روزنامه يك عصر نسخه يا تلويزيون صبحگاهي اخبار بخش منتظر خاص
 روزنامه يا تلويزيوني شبكه به وابسته خبري هايسايت وب از را اطالعات آخرين و مانند
 هايحوزه ديگر در فعال هايشركت از بسياري ].27[ كنندمي دريافت نظرشان مورد
عنوان يك مضمون همگرايي را به ايرسانه هايسازمان از پيشتر بسيار كار وكسب

 هايسازمان در خبر هاياتاق مورد در اما. نداكرده طراحي هايشانسازمان براي استراتژيك
  .ابتداي راه قرار دارندهنوز در اين روندها  كه است آن بيانگر مطالعات ايرسانه

 خبري هايسازمان براي سودمندي دستاوردهاي ارتباطي نوين هايتكنولوژي مكنير، زعمبه
 و كار جريان روند در ساسيا تغييرات بروز باعث خود لهئمس اين البته و آورده ارمغان به

 ويژگي ،بودن چندمهارته كه طوريبه. است شده هاسازمان قبيل اين در كاركنان مهارت
 جبر محصول تنها چندمهارته نيروهاي گرگور، مك عقيده به. است خبر اتاق پرسنل الزم

 ايتنه در و اقتصادي جوييصرفه و هاهزينه كاهش هدف با هاآن بلكه نيستند تكنولوژيك
 كنوني شرايط در .شوندمي تربيت خبري هايسازمان خبر هاياتاق در كارايي افزايش

 و خبرنگار يك توسط خبر آوريجمع توانايي از تا شده باعث اخبار توليد نوين تجهيزات
 مدد به همگرايي ديگر سوي از]. 16[ شود استقبال ،وي چندگانه هايمهارت اساس بر

 دستخوش نيز را مخاطبانشان و هاآن خبري منابع و نگاران زنامهرو ميان رابطه تكنولوژي
 فعاليت و توليدي محتواي خبر، هاياتاق ساختار به ايتازه شكل و كرده اساسي تحوالت
  ].18[ است بخشيده نگاران روزنامه

  اتاق خبر همگرا
 ليدتو هدف با آن كاركنان كه است اقتصادي و رسمي اجتماعي، موجوديت يك خبر اتاق

 يك همگرا خبر اتاق كويين تعبير به. كنندمي فعاليت يكديگر كنار در خبري محتواي
 داده پايگاه يك طريق از ايرسانه چند سردبيران آن در كه است اشتراكي خبري سرويس

 در. كنندمي پيدا دسترسي است، نياز آن به اخبار تهيه براي كه آنچه همه به اشتراكي طوربه
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 ترتيب اين به. شودمي برده نام سرويس ابر عنوان با مشترك سرويس اين از موارد برخي
 صوتي چاپي، از اعم مختلف اشكال در مستندات به خبر هاياتاق تحريريه پرسنل دسترسي

  ].9[ شودمي فراهم عكس و ييويويد و

  هاي خبرهمگرايي بر اتاق تأثيرانجام شده پيرامون  هايپژوهش يسابقه

 هاي مدلهاي خبر و همگرايي بر اتاق تأثيرپيرامون  انجام شدههاي شپژوه. 1 جدول
  هاي خبر همگرااتاق

  پژوهشدستاورد  پژوهشموضوع  نويسندگان
جان پاوليك 

)2004( 
]17[  

برهمگراييتأثيربررسي
 مخاطبان نگاران، روزنامه
 روزنامه منابع و هاروزنامه
  نگاران

 در فناوري كردنوارد با همگرايي آن است كهبيانگرپژوهشنتايج اين
ها با و از سوي ديگر رابطه آن خبريشان منابع با خبرنگاران رابطه معادله،

 پژوهش نويسنده در اين. است داده تغيير زيادي اندازه تا مخاطبانشان را
 به امروزه نوين هايفناوري مدد به خبرنگاران كه گيردطور نتيجه مياين

 امكان گذشته در كه دارند دسترسي طالعاتا از ايگسترده سطوح
 دورنماي به ايتازه شكل همگرايي. اندنداشته را هاآن به دسترسي
 هايفعاليت خبر، هاياتاق ساختار كه طوريبه بخشيده خبري هايرسانه

  .اندشده تحول و تغيير دچار همگي اخبارمحتوايونگاريروزنامه
ميشل دوپان و 
بروس گاريس 

)2006( 
]9[  

درهمگراييتأثيربررسي
 يمطالعه :خبر اتاق

 در تامپا مركز موردي
  فلوريدا

 شغلي هايمهارتنوع و خبر اتاق فرهنگبرهمگراييتأثيرمقالهايندر
 پرسنل از نفر 10 با عميق مصاحبه طريق از خبر اتاق كاركنان نياز مورد
ه شد بررسي ان،خبرنگار و سرويس دبيران سردبيران، از اعم خبر اتاق
 كاركنان. 1 شد مطرح پرسش سه توصيفي موردي مطالعه اين در. است
   كنند؟مي تعريف چگونه را ايرسانه همگرايي ،مركز ايندر  خبر اتاق

 حيطهدر  را تغييراتي چه همگرايي تأثير تحت خبر اتاق كاركنان. 2
 ايتازه ايهمهارت چه به هاآن. 3 اند؟كرده تجربه شغليشان، هايفعاليت

 را خودشان كاري راندمان بتوانند تا دارند نياز همگرا خبر هاياتاق در
  كنند؟حداكثر

پيتر ورويج 
)2009( 
]25[  

درهمگراييكردنعملياتي
 موردي يمطالعه: خبر اتاق
 روزنامه دو خبر هاياتاق

 قالب در جنوبي آفريقاي
 ماتريكس عنوان با ايپروژه
  آفريقا هايرسان

. است كننده تعيينمحتوا عنصري همگرا، خبراتاقيكدرنويسنده،عمزبه
 ايجاد خبر اتاق مركزي در داده پايگاه يك تكنولوژي، كارگيريهب طريق بنابراين از

 نگارانروزنامه ميان در ايچندرسانه ديد داشتن ديگر ضرورت مهم لهئمس. شودمي
- جمع جهت در منابع گذاشتن اشتراك به و همكاري گسترش به كه نگاهي. است
 هايفرآيند پژوهش اين هاييافته اساسبر .شود منجر اخبار توليد و آوري

 كمترين همگرا، خبر هاياتاق تا دنشومي باعث اخبار توليد محور تكنولوژي
 را ايشبكه ساختار ايرسانه چند هايتيم يوسيلههب و داشته را ممكن مراتبسلسله
  .كنندتجربه
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هاي خبر و همگرايي بر اتاق تأثيرپيرامون انجام شده هاي پژوهش. 1 جدولمه ادا
  هاي خبر همگراهاي اتاق مدل

  پژوهشدستاورد  پژوهشموضوع  نويسندگان
سالتزيس و 
ديكينس 

)2007( 
]21[  

درونيتغييراتبررسي
 واكنش خبر،اتاق

 به خبرنگاران
  اي رسانه همگرايي

 توليد فرآيندهايمورد در را ارزشمندينتايجپژوهشاينهاييافته
 اين با نگارانروزنامه تطبيق هايراه و بريتانيا ملي هايرسانه در خبر

 نيمه مصاحبه طريق اين بررسي از .دهدمي شرح را تحوالت
 بي بي ايرسانه سازمان 4 در شاغل نگار روزنامه 20 با ساختاريافته

كشور انگليس  در تايمزنشيالفاين و گاردين روزنامه نيوز، اسكاي سي،
 تحوالت مطالعه به كه است پژوهشي اولين مقاله اين .انجام شده است

 اندركاردست كه افرادي ديدگاه از همگرا خبر هاياتاق درانجام شده 
 طور اين پژوهش اين در پژوهشگران. پردازدمي هستند، اخبار تهيه
 خبر، هاياتاق در راخبا توليد سطح در همگرايي كه گيرندمي نتيجه
 و يكپارچه خبر هاياتاق محيط.تحول تا است تكاملنوعي بيانگر بيشتر
 و شدن تسهيم حال در منابع كه است واقعيت اين يدهنده نشان نوين

  .است گيريشكلحالدرتوليدفرآيندمديريت
 و آلوز گارسيا
 ميگول

كارواجال 
)2008( 
]5[  

خبرهايمدلتبيين
- اتاق در ايچندرسانه

: همگرا خبر هاي
 دو موردي يمطالعه
 محتواي توليد شركت
 و نوتكنيا ايرسانه چند

  اسپانيا در لورداد

 كاريفعاليت حوزه دو در تغييرات بررسيبهويژهطوربهمطالعهاين
 چند شركت دو در خبر هاياتاق كار درگردش روند و خبرنگاران

 خبرهاياتاق در همگرايي كه است نآ بيانگر نتايج .پردازدمي ايرسانه
 در مدل. قابل بررسي است اي و يكپارچهرسانه چند مدل دو صورتبه

 مبناي بر ايرسانه چند توليد آل،ايده و مطلوب وضعيت ،ايرسانهچند
 وضعيت كه هستند آن خواهان مديران مدل اين در. است افزاييهم

 يكپارچه مدل در.دهند ءتقاار اخبار كننده مينأت عنوانبه را سازمان
 كوشدمي كه است واحد ژورناليستي فرهنگ يك ايجاد اصلي هدف
- رسانه سازمان يك در آن رشد باعث همگرايي فرهنگ بر كيدأت تا با
 ايرسانه سازمان به خبرنگاران ،شد خواهد باعث لهأمس اين.شود اي
  .كنندنگاهكليكعنوانبه

ايگور وبيك 
)2009( 
]26[  

همگراييتأثيرسيبرر
 خبر خبرهاي اتاق در
 در زورنال و دلو

  اسلوني

 اتاق همگرايي،مفهوم به غيرخطي رويكرديبامقالهايندرنويسنده
 كرده فرض يافته ساختار و يافته سازمان ايشبكه محيط يك را خبر

 همگرايي زعم وبيكبه .است سنجيده آن بر را همگرايي تأثير سپس
 محور تكنولوژي صرفاً و خطي جهاني، فرآيند يك خبر اتاق در

 كشور به كشوري از همگرا خبر هاياتاق هايمدل وي زعمبه. نيست
 بافت و فرهنگي اقتصادي،سياسي، هايويژگي به توجه با و ديگر

 همگرايي گيپيچيد دليلهببنابراين، . است متفاوت كشور هر اجتماعي
-خبر هاياتاق در تمتفاو هايسنت وجود و خبر هاياتاق در

 فهم دارند، خبر توليد فرآيند بر اساسي آثار كه مختلف كشورهاي
 پيرامون واحد رويكرد همچنين و خبر اتاق در همگرايي از مشتركي

 مديران ،صاحبنظران ميان در ساختاري و سازماني هايبنديطبقه چنين
   .ندارد وجود هاژورناليستوسردبيرانرسانه،
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در  هنوز واقعي گيري كرد كه همگراييطور نتيجهتوان اينانجام شده مي هايپژوهشاز 
و  تكنيكي مباحث دار ودرگير هاي خبر هنوزاكثر اتاق. است نداده رخ خبري توليدات
  . هستند سازماني

  پژوهش چارچوب نظري
اخير  هايدر سال ومختلفي استفاده  هايهپيرامون اتاق خبر همگرا از نظري پژوهشدر زمينه 
توان به هاي نويني از سوي صاحبنظران فعال در اين حوزه مطرح شده است كه ميتئوري

اي وي بر اساس چارچوب تئوري منطق رسانه. شده توسط دئوز اشاره كرد ارايهتئوري 
نهادي، تكنولوژيك، سازماني و  ديدگاهاي از داهلگرين و بررسي فضاي چندرسانه

اي با عنوان منطق چارچوب تازه ارايهعات همگرايي به فرهنگي در اين حوزه از مطال
آورد تا فراهم مي پژوهشاي در ژورناليسم پرداخته است كه اين امكان را براي چندرسانه

-هاي خبر همگرا و مقاومت دسترو در مواجه با اتاقهاي پيشاز اين طريق بتوانند چالش

  .]8[ ندكني اندركاران تهيه اخبار در پذيرش همگرايي را بررس
هاي خبري در همگرا ها و موانع پيش روي سازماناز آنجاكه هدف ما شناسايي چالش

 ترين چالش موجود در اين زمينه، مقاومتهاي خبر است حال آنكه يكي از مهمشدن اتاق
ها و منظور شناسايي چالشبه ؛هاي كاريشان استپرسنل اتاق خبر در مقابل تغيير در رويه

دهه گذشته در  4در  هاهاز يكي از پركاربردترين نظري پژوهشايي در اين موانع همگر
   .ايموان نظريه اشاعه نوآوري نيز استفاده كردهحوزه مطالعات ارتباطي با عن

هاي نوين كند كه در آن روندها يا ايدهي قلمداد ميفرآيندنوآوري را  اورت راجرز، اشاعه
ر طول زمان در ميان اعضاي يك سيستم اجتماعي ها و مجراهاي مشخصي داز طريق كانال
  : پذيردميطي پنج مرحله صورت  فرآينداز نظر راجرز اين  ].11[ كندجريان پيدا مي

گيري نگرش نسبت شكل: اقناع. 2مواجه با نوآوري و شناخت كاركردهاي آن  :آگاهي.1
استفاده از : بستنكار هب. 4در مورد پذيرش يا رد نوآوري : گيريتصميم. 3به نوآوري 

راجرز با تقسيم . تقويت يا برگشت به تصميم آغاز شده درباره نوآوري: تثبيت. 5نوآوري 
گر گيري به لحاظ نرخ اقتباس يك نوآوري، پنج طبقه اقتباسافراد يا واحدهاي تصميم
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كردن افراد خطرپذيري كه مشتاق آزمايش افكار و پياده(نوآوران. 1: كندمشخص مي
  .]3[خر أاكثريت مت. 4اكثريت اوليه .3گران اوليه اقتباس. 2) جديد هستندروندهاي 

كند كه مديران گيري ميطور نتيجهاين گفته شدهگريسون با اقتباس از چارچوب نظري 
هاي نوين ارتباطي برخوردي نسبت به تكنولوژي دنگاران بايهاي خبر و روزنامهاتاق

گيري از چارچوب نظريه اشاعه سينگر نيز با بهره .]11[ نوآورانه و پذيرا داشته باشند
سازمان خبري در  4و آنالين  چاپيهاي خبر همگرايي در اتاق ينوآوري، به مطالعه

هاي خبر آنالين با گيرد كه خبرنگاران در اتاقطور نتيجه ميآمريكايي پرداخته است و اين
روزرساني هاي، بفضاي چندرسانه پايان فضاي مجازي، استفاده ازگيري از ظرفيت بيبهره
از نوآوري در  چاپيهاي خبر بيشتر از اتاق ،اي و ايجاد امكان تعامل بيشتر با مخاطبانلحظه

چاپي هاي خبر آنالين و زعم وي تفاوت در فرهنگ اتاقبه. كنندحوزه كار خبر استقبال مي
در شرايطي  ].23[ خبر استهمگرايي در اتاق هاي  فرآيندترين موانع تحقق همچنان از مهم

هاي نوين در حوزه رسانه تطبيق هاي آنالين خودشان را با تكنولوژيكه خبرنگاران در اتاق
همچنان براي جستجو در اينترنت يا حضور  چاپيهاي خبر ها در اتاقهمكاران آن ؛اندداده

هاي تاقوجود تفاوت در فرهنگ ا. مواجه هستنداي  در فضاي مجازي با مشكالت عديده
ها باعث خبر سنتي زمينه مقاومت در برابر تغيير و عدم پذيرش سريع نوآوري را در ميان آن

  ].19[ شودمي
منظور درك بهتر مراحل مختلفي كه يك اتاق خبر در جهت نيل به همگرايي پشت سر به
  : ستزير آمده ا نموداراند كه در داده ارايهپيوستاري  گذارد، ديلي، دمو و اسپيلمنمي

  
  ]7[هاي خبر پيوستار همگرايي در اتاق. 3نمودار 
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عنوان مثال نسخه آنالين به. شوندهاي خبر از حمايت هم برخوردار ميدر مرحله اول اتاق
. دهديك روزنامه هر روز صفحه نخست از نسخه چاپي روزنامه را بر روي سايت قرار مي

مطالب بيشتر در مورد يك موضوع  يا نسخه چاپي يك روزنامه مخاطبان را براي ديدن
به بازديد از سايت  تر در مورد يك سوژه خبريخاص يا پيگيري پوشش خبري كامل

سازي اي اقدام به مشابهتدر مرحله دوم يك مديوم رسانه. كنداينترنتي روزنامه دعوت مي
خود  يله به نوبهئاين مس. نمايداي ديگر ميبرداري از محتواي يك مديوم رسانهو كپي

مرحله سوم يا رقابت . شودهاي خبر ميباعث كاهش كيفيت اخبار خروجي از اتاق
اطالعات با  تبادلو آنالين به  چاپيهاي خبر همكارانه وضعيتي است كه در آن اتاق

مرحله چهارم يا . صورت جداگانه به توليد محتوا مشغولندهپردازند اما همچنان بيكديگر مي
اندركاران توليد اخبار در اري محتوا زماني اتفاق ميفتد كه دستگذوضعيت به اشتراك

مشترك با يكديگر  هايها و تهيه گزارشو آنالين در انتخاب سوژه چاپيهاي خبر اتاق
طوري كه هب .تعامل سازنده داشته باشند و منابعشان را با يكديگر به اشتراك بگذارند

شركت چاپي لسات خبرنگاران در اتاق خبر خبرنگاران اتاق خبر آنالين از نزديك در ج
درنهايت در مرحله رسيدن به  .هاي خبري كار كنندصورت اشتراكي بر سوژههكرده و ب

اي يكپارچه توليد شده و منتشر هاي خبري توسط يك تيم چندرسانهاتاق خبر همگرا، بسته
  .شودمي

  شناسي پژوهشروش
هاي خبر آن بر اتاق تأثيرهاي همگرايي و الشمنظور شناسايي موانع و چبه پژوهشدر اين 

توان ، ميتركيبيبا اين روش  ؛ زيرااستفاده شده استو پيمايش  سنتي از روش تحليل محتوا
شناسايي تر دقيق شوند،مجموعه متغيرها و عواملي كه مانع تحقق همگرايي در اتاق خبر مي

منظور كيفي به هايهشپژو .كيفي است پژوهشنوعي تحليل محتواي ادراكي . كرد
ها هاي كيفي دادهدر بيشتر تحليل. دشوهاي اجتماعي استفاده ميتوصيف و توضيح پديده

 .]2[ ند تا طبقه تحليلي و توصيف نظري را ايجاد نمايندشودر فرم متن حفظ و فهرست مي
آمده به ها بدست تدريج از دادههمي توانند به طريقه استنتاجي كه بطبقات  پژوهشدر اين 
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ي تحليل، راهي براي واسطههر دو روش استقرايي و قياسي به .منطق استقرايي منتج شوند
هاي انجام شده در خصوص ، با مطالعه پژوهشپژوهشدر اين  .ها هستندرسيدن به داده

هاي خبر سعي شد تا محتواي آشكار و نهفته پيرامون اين مضمون همگرايي در اتاق
؛ زيرا اي استهاي رسانهحليل در اين مطالعه اتاق خبر سازمانواحد ت. استخراج شود

. تحليل، مستندات و توضيحات پيرامون اتاق خبر است ارايهموجود براي  هايپژوهش
است كه در خصوص  يها و موانع، چالشهاپژوهشواحد اصلي معنايي در بررسي 

هايي از محتواي يطهها يا حپس از شناسايي بخش. همگرايي در اتاق خبر وجود دارد
در چند طبقه اصلي قرار  اين اطالعات ،اندها كه به واحدهاي معني اشاره داشتهگزارش
هاي همگرايي هستند كه در قالب اين طبقات جزييات مشروحي از موانع و چالش. اندگرفته

هاي اصلي اين مضامين در واقع نشان دهنده موانع و چالش. چند مضمون شناسايي شدند
تحليل  ،نوع تحليل محتوايي كه در اين پژوهش استفاده شده. گرايي در اتاق خبر هستندهم

وقوع،  به لحاظدر تحليل ادراكي مفهوم مورد بررسي انتخاب شده و . ادراكي است
با تحليل ادراكي متون  .گيردهومي مورد بررسي قرار ميحضور، تكرار و تناوب مف

توانستيم  موجود بود،زمينه همگرايي در اتاق خبر ها و نظراتي كه در و گزارش پژوهشي
گذارترين موانع بر سر راه تحقق همگرايي در تأثيردست آوريم كه نشان دهنده هنتايجي را ب

پس از شناسايي اين عوامل طي انجام يك پيمايش مجموعه عوامل  .هستند هاي خبراتاق
يك از تا مشخص شود كدام شدهاي خبر روزنامه همشهري ارزيابي شناسايي شده در اتاق

نتايج اين . كنندهاي خبر اين روزنامه عمل ميعنوان مانع و چالش در اتاقاين عوامل به
نشان دهنده چارچوبي براي معرفي كه  استدامنه وسيعي از عوامل  پيمايش منعكس كننده

 اين چارچوب. هاي خبر روزنامه همشهري استهاي همگرايي در اتاقموانع و چالش
 شناسايي درك و باكند تا كمك ميمديران رسانه ها به شناسايي شده از موانع و چالش

  .ندسازهاي خبرشان محقق به شكل بهتري همگرايي را در اتاقموانع همگرايي 
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  پژوهشهاي يافته
هاي جديد نيازمند صرف زمان ها و رويهها، تكنولوژيدر هر سيستم اجتماعي پذيرش ايده

 محور كامالًهايي تخصصعنوان سيستمهاي خبر بهله در مورد اتاقئاين مس كافي است و
 همچنين و راجرز گيري از چارچوب نظريه اشاعه نوآوريدر اينجا با بهره .مشهود است

شده در زمينه موانع  ارايهعلمي  هايپژوهشتحليل  بادئوز و  ايچارچوب منطق چندرسانه
ها پس از اين شاخص .ورد شناسايي قرار گرفته استها ماي از شاخصهمگرايي مجموعه

هاي همگرايي يك مطالعه پيمايشي در قالب يك چارچوب دربرگيرنده موانع و چالش
هاي خبر سنتي در اتاق ،دهداين نتايج نشان مي .دشومي ارايهاستخراج شده كه در اينجا 

  .رو هستندهپذيرش همگرايي با چه موانعي روب
  هاي خبري در ايجاد اتاق خبر همگراا و موانع پيش روي سازمانهچالش.  2جدول

  سازماني تكنولوژيك
  
هاي الزم در حوزه فناوري اطالعات و زيرساخت نبود 

 ارتباطات 
 اندركاران تهيه اخبارضرورت ارتقا دانش فني دست 

 هاي جستجوي در اينترنتپيرامون فضاي وب و روش
در ميان ضرورت برطرف شدن تكنولوژي هراسي  

 هاي الزم آموزش ارايهكاركنان اتاق خبر از طريق 
اي در تهيه كارگيري ابزارهاي چندرسانههضرورت ب 

 هاي خبريگزارش
  

پذيري مديران رسانه در استقبال از عدم مخاطره
 ها در اتاق خبرنوآوري

كارگيري ههاي الزم در زمينه بگذاريفقدان سرمايه
 ايهاي نوين رسانهفناوري

-هاي الزم در زمينه استفاده از تكنولوژينبود آموزش
 هاي نوين در اتاق خبر

كار گرفتن سيستم مديريت محتواي هضرورت ب
 يكپارچه
 هاي خبر سنتي وهاي مشترك كاري در اتاقنبود رويه
 آنالين

 و آنالين و چاپيهاي خبر نبود تعامل سازنده ميان اتاق
  در نهايت انجام اقدامات تكراري

  نهادي رهنگيف
 

 نبود فرهنگ مشاركت در ميان پرسنل اتاق خبر 
 مقاومت كاركنان در زمينه ايجاد تغييرات در  

  شرح شغلي
 ها در ميان پرسنل وجود طرز تلقي ما در مقابل آن 

  سنتي و آنالين هاي خبراتاق
  

 
ضرورت رسيدن به خرد جمعي پيرامون تعريف 

 همگرايي و اثرات آن بر اتاق خبر
تربيت نيروهاي چندمهارته و  فرآيندبر بودن  زمان

 پذير انعطاف
 هاي زماني ناشي از افزايش محدوديت تشديد

  حجم كاري
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  گيريبحث و نتيجه
هاي كند كه مديران رسانهها و موانع عمده را شناسايي ميحاضر مجموعه از چالش پژوهش

در  پژوهشاين . ها فائق بيايندبر آن بايدهاي خبرشان خبري براي تحقق همگرايي در اتاق
- هبرا بندي جامع، چهار دسته چالش تكنولوژيك، فرهنگي، سازماني و نهادي يك دسته
بندي مواردي كه در اين دسته ،است گفتني. كندمعرفي ميترين موانع همگرايي عنوان مهم

پيرامون كه  هاييپژوهشدر نتايج اكثر ، موانع مشتركي هستند كه هها اشاره شدبه آن
و  ها پرداخته شده استنيز به آنهاي خبر در گوشه كنار جهان انجام شده همگرايي در اتاق

عوامل تكنولوژيك، فقدان  ا توجه بهب .گذاردصحه مي هاآن بر حاضر نيز پژوهشنتايج 
اي ها، ضعف دانش فني، تكنولوژي هراسي و عدم استفاده از ابزارهاي چندرسانهزيرساخت

هايي نع مستلزم اتخاذ تدابير و برنامهرفع اين موا. آيندحساب ميبههمگرايي  موانع ترينمهم
عامل . هاي خبر استسازي آن در اتاقهاي نوين و نهادينهكارگيري فناوريهدر جهت ب

ها از آن. هاي سازماني استديگري كه موانع همگرايي را در دل خود جاي داده، چالش
گذاري، عدم ر نبودن مديران در استقبال از نوآوري، عدم سرمايهپذيتوان به مخاطرهمي

-رويهوجود توجه به آموزش كافي به كاركنان، فقدان سامانه مديريت محتواي يكپارچه، 

نيازمند  رفع اين دسته از موانع. ها اشاره كردهاي كند و سنتي و فقدان تعامل در درون رسانه
 بعد سازماني. عه همگرايي در محيط سازمان استتوجه جدي مديران به نقش خود در اشا

هاي ديگري را نيز همگرايي چالش. دهدموانع همگرايي را نشان ميهمگرايي نيز برخي از 
عوامل فرهنگي به . گيرنددو دسته عوامل فرهنگي و نهادي قرار ميذيل در پي دارد كه در 

ي از سوي افراد شاغل در اتاق آن دسته از متغيرهايي اشاره دارد كه مانع پذيرش همگراي
نبود فرهنگ مشاركتي كه الزمه كار در اتاق خبر همگراست، مقاومت در . شودخبر مي

-ترين موانع تحقق همگراييد از مهمبرابر تغيير شرح شغل و ايجاد مشاغلي با وظايف جدي

خواهند  اند كه از طريق كار بر روي فرهنگ سازماني و بهبود باورها و نگرش افراد برطرف
هاي خبري داللت دارد، هاي خاص فعاليت رسانهدر نهايت عامل نهادي كه به ويژگي. شد

ها و موانع ديگري در حوزه همگرايي ساز چالشيكي ديگر از عواملي است كه زمينه



  1390، زمستان 8، شماره 3مديريت دولتي، دوره                                                                                                  54

اي كه به طبيعت و جنس كار رسانه قبيلبراي فائق آمدن بر عواملي از اين . اي استرسانه
-بر اين ميعالوه. راي ايجاد درك مشتركي از همگرايي تالش كردب بايدمربوط است 

بايست زمينه پرورش نيروهاي چندمهارته و توانمندي را فراهم نمود كه قادرند همراه با 
 ،توان گفتدر مجموع مي .هايشان را با آن تغييرات منطبق سازندتغييرات نهادي، توانايي

البته كم و بيش دشواري در خصوص تحقق همگرايي  ها و موانع روشن وها با چالشرسانه
هاي تغيير سازماني بر اساس موانع شناسايي شده مواجه هستند و مديران رسانه بايد در برنامه

سازي در جهت غلبه بر موانع كه اين زمينهدر صورتي. بيني كننداقدامات الزم را پيش
با شكست  هاي خبرهمگرايي در اتاقزي ساهمگرايي انجام نپذيرد، پذيرش، استقرار و پياده
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