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 کروناا؛ دورا  در ساامنندا  ای رساانه زیسات پدیدارشناساانه بررسی .(0011) نجیبه محبی، و زهرا؛ چلنگر، محیا؛ برکت،
  .025-050 ،(2)00 ،اییرا  فرهنگی  تحقیقات فصلنامه .هوشنند موبایل دارای آناموگ های رسانه نسل مطامعه، مورد

 

  2114-0401شاپا:  

 آزاد است    نویسندگا  / دسترسی به متن کامل مقامه براساس قوانین کریتیو کامانز.   

ای سالمندان در دوران کرونا؛  رسانه بررسی پدیدارشناسانه زیست
 های آنالوگ دارای موبایل هوشمند مورد مطالعه، نسل رسانه

 
 3، نجیبه محبی2، زهرا چلنگر1محیا برکت*

  25/59/2055پذیرش:    ؛50/21/2911دریافت: 
 

 چکیده
هاای  پیوند افراد باا رساانهسبب و  هزیاد بود ،ای افراد رسانه ۀو تجرب ،زندگی، روابط انسانی کرونا بر سبک تأثیر

 جها  جدیاد واود را ند و زیستا ههای آناموگ وارد فضای جدیدی شد . اعضای نسل رسانهشده استجدید 
ای پا  از کروناا  و آناموگی با جها  جدید رسانه نسل چاپی رو، شیوۀ رویارویی در پژوهش پیشند. ا هبرساوت

ای  های رساانه نسالهای  هباا تأکیاد بار ن ریا ،ای آناموگ در شرایط ویژه کرونا های رسانه نسل ۀو تجربه زیست
است. ایان پاژوهش   شده بررسیرسانه  شناسی ای و بوم رسانهانداز چشمهنچو   مانهایم و ووانش مفاهینی

 باا ی پاژوهشها یافتاهه است و ساوتاریافته داشت سال مصاحبه عنیق نینه 01فرد باالی  01با  ،انهسپدیدارشنا
های  ای نسال زیست رساانه» ابرمضنو  در چارچوبوتحلیل شدند.  تجزیه ،تحلیل تناتیکروش  استفاده از

« پسااکرونایی ۀانداز تجربا چشام»و  ،«وانگی کرد »، «ای ه رسانهزندگینام»سه مضنو   ،«چاپی و آناموگی
 گیری دوره هناهدر  یا رساانه پدیادار زیسات دهند کاه می نشا رو  پیش ی پژوهشها ند. یافتها هاستخراج شد

ای  رساانه ۀدارند، تجربدر ذهن ها  افراد از رسانه معنایی که نوعاز این عناصر است: امف(  شده برساوته ،کرونا
 پایاۀدهد؛ ج( بر شا  را شکل می ها در طول زندگی ای آ  ؛ ب( این تجربه، زیست رسانهاست ها را برساوته آ 

متناسب باا ای،  زیست رسانهشود که  ها ایجاد می ای در آگاهی آ  ای از فضای جدید رسانه تجربه ،هنین معنا
 ی،و سیاسا ،رواباط اجتنااعی، اقتصاادی چگونگیدرک  در یمثابه گسست یابد؛ د( پدیدار کرونا به آ  معنا می

تجرباه  ۀمعناای آیناد ،ایان شاکل تاازهه( دهاد،  ای می زیستن در فضای جدید رساانه ۀای به تجرب شکل تازه
ویته افاراد ایجااد یمتفااوتی در ساوبژکت هاای تکیفی ساازد و ای پ  از کرونا را نیز در آگاهی افاراد مای رسانه

یعنای  ؛کنناد می ای، بازیابی  جدید رسانه بومزیستدر  چاپی و آناموگ، بود  وود را های شود. نسل رسانه می
 آمیز. یا پذیرش مقاومت کاملبود  برمبنای پذیرش 

 ای ای، نسل رسانه رسانهانداز چشمای، پدیدارشناسی، کرونا،  رسانه شناسی بوم: ها کلیدواژه
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

 عالماه اهدانشاگ ،یاجتنااع ارتباطاات علاوم دانشکده ارتباطات، علوم گروه اجتناعی، ارتباطات علوم دکتری دانشجوی .1
 مسئول( )نویسنده ایرا  تهرا ، طباطبایی،

 
 ایرا  تهرا ، تهرا ، دانشگاه اعیاجتن علوم دانشکده اجتناعی، ارتباطات علوم گروه اجتناعی، ارتباطات علوم دکتری دانشجوی .2
 ایرا  تبریز، تهرا ، دانشگاه اجتناعی علوم دانشکده اجتناعی، ارتباطات علوم گروه عی،اجتنا ارتباطات علوم ارشد کارشناسی .3

https://dx.doi.org/10.22035/jicr.2021.2753.3141
file:///C:/Users/Mahmodi/Downloads/CC%20BY%204.0
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0


 

 ایرانفصلنامه تحقیقات فرهنگی 
 

 
 

211 
 2شماره  ،41 دوره

 4111تابستان 
 41پیاپی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . مقدمه1
« سامنندی»آ ، دو پدیدۀ  از رو شد که پیش درحامی با ویروس کرونا روبه 2121جها ، در سال 

ها، جنعیت سامنندا  را افازایش  را تجربه کرده بود. افزایش طول عنر انسا « شد ای  رسانه»و 
است. اماروزه بروای از جواماد، دچاار ساامنندی  20های قر   داده است. این، یکی از ویژگی

های گوناگونی دارد. بروای،  گونه وواهند شد. سامنندی، تعریف اند یا در آینده این شده  جنعیت
شناسای پیاری،  دانناد. در جامعه ساامگی را آاااز دورا  ساامنندی می 05سامگی و بروی  01

شناوتی افراد نیسات، بلکاه معیارهاایی مانناد  جنعیت« دورا  عنر»یا « سن تقوینی»مالک، 
(.15، 0130فیروز،  کند )کاوه های فرهنگی، فرد را سامنند می انت ارات اجتناعی و ارزش

های جدیادی از کانش و واکانش را در  ای، شکل ای شد  زندگی و زندگی رسانه رسانه
، و «تعامال»، «فضا»، «مکا »، «زما »کند و معنای جدیدی به  دنیای اجتناعی ایجاد می

گری از گذشااته هنااراه بشاار بااود، امااا رونااد ساارید پیشاارفت  دهااد. رسااانه می« هویاات»
ناه و بشاری را ها، توجه باه ایان ویژگای مشاترک فناورا های فناورانه در عرصۀ رسانه نوآوری

اند و  شاده  های ارتبااطی و اطالعااتی تبادیل افزایش داده است. چیزهای بیشتری به رساانه
(. بارای تحلیال 00، 0130، 1شاد  اسات )ماو  ای ویژگی جها  ما، گسترش فرایناد رسانه

تر این وضعیت، بهتر است وود را به نوعی ابزار ن ری مجهز کنیم که امار فناوراناه و  عنیق
ای  ن ریاۀ رساانه»که بر بازتعریف نحوۀ بود  ما دارد، در آ  برجساته باشاد؛ یعنای تأثیری 

ها بیرو  آمده است که در آ ، مسااللی  ای جدید، از دل طیفی از رشته ن ریۀ رسانه«. جدید
های فناورانه و جذب شد  و ریشه دواناد  اجتنااعی و فرهنگای فنااوری یاا  مانند نوآوری

(.05، 0130گرایند )مو ،  هم می آ  به« وانگی شد »
ای در شارایط  هاای رساانه این پژوهش، در راستای درک بهتر هنزیساتی انساا  و فناوری

بهره برده اسات کاه اومای، « من ر رسانه»و « شناسی رسانه بوم»هایی چو   کرونایی، از ن ریه
وم، هنچاو  ای است و ن ریاۀ د رسانه زیست ها با انسا  در محیط  بیانگر جریا  تکامل رسانه

گذارد. در این چارچوب کال  از  ننایش می نقاشی، اجزای این تکامل را در هر دورۀ واص به
محاظ اجتنااعی و هام  عنوا  گروهی کاه هام باه دیامکتیک کاربر/ تومیدکننده، سامنندا  را به

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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پدیدارشناسانه بررسی 
 ای سالمندان رسانه زیست
 در ...

از ایان هاا  ایم بر تجربۀ زیساته آ  اند، مطامعه کرده و سعی کرده شده حاشیه رانده  مطامعاتی به
اندازهای ویاژه در ماورد معناای رساانه بارای افاراد ساامنند و  فضا تنرکز کنیم. توسعۀ چشام

های جدیاد، در  هنچنین، تنوع و ناابرابری در تجرباۀ زیساتۀ جنعیات پیار در محایط رساانه
هاای مرباوب باه ساامنندا  بایاد واود را باا  های فعلی بسایار مهام اسات. پژوهش پژوهش
درساتی  شدۀ امروزه مردم را به ای انه هنسو کنند تا بتوانند زندگی رسانههای ن ریۀ رس دگرگونی

تاوا  امار ساامنندی و سان را  اسااس، ننی (. براین2104، 1ارزیابی کنند )گیوساکو و دیاوز 
ها در قامب فرایند پویاای تکامال فناوراناه و آفارینش  هایی ایستا دانست، بلکه باید به آ  پدیده
تار را باه فضااهای  هاای بزرگ ، جها «وب»و « ویروس» نگریست. ای اندازهای رسانه چشم

های اجتنااعی، باه حاوزۀ  های هوشنند و شابکه اند و در پناه تلفن تر ارتباطی کشانده کوچک
اند و درنتیجاه، معناای رواباط پیچیاده و پررازورماز انساانی و  عنومی، صورت مجازی داده

دو باا اینکاه بسایاری از رواباط  اند. این ردههای طوالنی اجتناعی و سیاسی را دگرگو  ک کنش
اند، فرصت نوینی را نیز برای کشف دنیاهای درونای و  متعارف اجتناعی و مدنی را تغییر داده

هاایی از زنادگی  اند؛ دنیاهایی که متضنن پذیرفتن تغییر یا حاذف بخش وجود آورده بیرونی به
(.02، 0133های دیگر به آ  است )وانیکی،  مرسوم و افزود  بخش

ااا  آیند شانار می هی درحاشایه به که در فضای جدید، گرو ای سامنندا  اا زیست رسانه
اند، باا فراگیار  ای متفاوتی بوده تأمل است؛ افرادی که کنی پیشتر، متعلق به نسل رسانه قابل

اند کاه  های جدید مجاازی شاده نشینی اجباری، ناگزیر به مصرف رسانه شد  کرونا و وانه
 زاین تاحدی با آ  بیگانه بودند.ا پیش

 
 پیشینه پژوهش. 2

داد که   سال در ایتامیا در زما  کرونا نشا  05سامنند باالی  11نتایج پژوهش کیفی دربارۀ 
های جدید  های وود از رسانه این افراد، برای مقابله با تنهایی در دورا  قرنطینه، با کنک نوه

(.00، 2121، 2اند )سیریلی و نیکومینی بخشیده استفاده کرده و تنهایی وود را امتیام
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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تاایم در دورا   داده است که رشد کنفران  ویادیویی مانناد فی  پژوهش دیگری نشا  
کرونا، زمینۀ دیدارهای وانوادگی و دوستانه و ایجاد ح  تعلق به گروه اجتناعی را در میا  

های آنالین گروهی  ا  فعامیتسامنندا  فراهم کرده است. ورود سامنندا  به این فضا، امک
آنالین را فراهم کرده و تنهایی آنا  را   های داوطلبانه آنالین، ورزش، یوگا، و بازی مانند کنک

کاهش داده است.
ای جدیادی کارده اسات.  تغییرات ناشی از کرونا، بروی سامنندا  را وارد فضاای رساانه

کنناد،  ردم در طول زندگی وود کسب میای که م های تازۀ رسانه بروی بر این ن رند که تجربه
آورد. کااربرا   وجود مای های زبانی( را در آناا  باه های جدیدی )مانند کسب مهارت مهارت

طبیعی  کنند که با تجرباۀ شابه رسانه، از ابزارهای جدیدی، مانند یک زبا  وارجی استفاده می
(.01، 2101، 1ارتزنگراستفاده از رسانه به زبا  مادری، متفاوت وواهد بود )ناب و شو

سامه و باالتر 01، ایرا  بیش از هفت میلیو  سامنند 0135برپایۀ نتایج سرشناری سال 
ای جدیادی قارار داده  دارد. زندگی با کرونا، سامنندا  ایرانای را در معارت تجرباۀ رساانه

ای ساامنندا  را در چاارچوب جدیاد  وواهد تجربۀ زیساتی رساانه است. این پژوهش می
ای مطامعه کند و با تحلیل پدیدارشناسی، مشخص کند که سامنندا  در تجربۀ فضای  رسانه

 اند؟ جها  وود را برساوته ای ناشی از زندگی با کرونا، چگونه زیست جدید رسانه
اند از: های پژوهش عبارت ترین پرسش مهم

هایی،  ساانه( نسل موردمطامعه برپایۀ چه معناایی از رساانه و در رویاارویی باا چاه ر0
دهند؟ ای وود را شکل می جها  رسانه زیست
ای واود را، باا توجاه باه تجرباۀ  ای قدینی، چگونه فضای جدید رساانه ( نسل رسانه2

دهند؟ شا ، شکل می ای در طول زندگی زیسته وود در فضاهای گوناگو  رسانه
ن نسال ای و زیساتن در آ  را بارای ایا ( کرونا، چگونه معناای فضاای جدیاد رساانه1

بازتعریف کرده است؟
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 . چارچوب نظری 3
، با بیا  مفهوم نسل، نقطۀ شروع ووبی را برای توضیح فرهنگی، اجتناعی، و 1کارل مانهایم

های  های مانهاایم، میاا  نسال بنادی پویا از مفهوم سامنندی ایجاد کرده اسات. در فرمول
تاریخی  ا رویدادهای اجتناعیتاریخی، عوامل منش جنعی، رودادهای چروۀ زندگی، و 

گیری نسال اجتنااعی، نتیجاۀ هناننادی افاراد در  پیوندند. در این رویکرد، شکل هم می به
( ایدۀ مانهاینی نسل تاریخی، باید 0353) 2تعبیر سی رایت میلز تاریخ تومد نیست، بلکه به

رایط و برپایۀ تقاطد بیوگرافی و تاریخ، یاا تعامال روادادهای چرواۀ زیسات فاردی باا شا
(.012، 0145نژاد،  رویدادهای زیست اجتناعی و تاریخی، درک شود )توکل و قاضی

های تاریخی  پدیدار شد  هر رسانه و منطق آ  در هر دوره، یکی از رویدادها و دگرگونی
کنند و تبدیل باه بخشای از  های گوناگونی آ  را تجربه می است که اعضای آ  نسل به شیوه

شود. این نقطۀ شروع واوبی بارای بررسای مفهاوم نسال  ها می آ چروۀ زیست اجتناعی 
ساازی در  ای هاا از رسانه های فاردی آ  افراد، برپایۀ تجرباه 3ای نسل رسانه ای است. رسانه

شود. شا  تعریف می مراحل مشخصی از دورۀ زندگی
ای تااریخی مشاخص  در زمیناه« مکاا  اجتنااعی»گوید، هر نسل برپایاۀ  مانهایم می

و « ها تجربااه»باار  اااا مبتنی کم در گرایش دست اااا« مکااا  اجتناااعی»د. ایاان شااو می
ویژۀ آ  نسال اسات کاه در طاول مراحال مشخصای از زندگیناماۀ فارد ر  « رویدادهای»

ها و رویدادهایی است که در مرحلۀ رشد او و در طول  دهد. یک نسل، تحت تأثیر تجربه می
های بعاد  ت. امبته نباید وقوع رویدادها در سالتر بوده است، ر  داده اس هایی که جوا  سال

ویژه رویدادهایی که نقاب عطف یک نسال را در زندگیناماۀ فاردی آناا   را نادیده گرفت، به
(.001، 2101، 4کند )هپ و برگ تعیین می

ها و رویدادهای مربوب باه رساانه اسات.  معنای تنرکز بر تجربه رویکرد نسل رسانه، به
ها و رویادادهای  ساو باه تجرباه رسانه در انجام چنین کاری، مفهاومی دوگاناه دارد؛ ازیک
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محاظ  های رساانه باه دیگر، به دگرگونی سوی مربوب به تغییرات محتوایی مطامب رسانه، و از
اشااره دارد « مکا  اجتناعی»شود. مفهوم نسل رسانه به  نه مربوب میافزاری و فناورا سخت

رو در ساطح  گیارد؛ ازایان های مشخص و مرتبط با رسانه شاکل می ها و شنول که با تجربه
فاردی یاک  1ای ای، هنیشه بایاد ناشای از زندگیناماه رساانه ذهنی تعلق به یک نسل رسانه

(.001، 2101شخص باشد )هپ و برگ، 
محاظ نسلی، این پیشینه، نوعی  ای، به پیشینۀ ذهنی هر فرد اشاره دارد. به ۀ رسانهزندگینام

کااه صااحبت از  هااا و محتویااات رسااانه اساات. هنگامی سااازی فناوری اسااتفاده و متناسب
شود، الزم است به اهنیت و ارتباب رسانه بارای سااوت فارد و  ای می های رسانه زندگینامه

یم و مشااخص کناایم، امگااوی اسااتفاده از رسااانه و بازسااازی یااک زندگینامااه توجااه کناا
(. سرانجام، 000، 2101کند )هپ و برگ،  سازی آ  چگونه توسعه یافته و تغییر می متناسب

ها با  ای و رابطۀ آ  های رسانه برای بررسی نسل رسانه، الزم است عناصر نوعی از زندگینامه
صورت تجربی بررسی شوند. یکدیگر به

معنای تقویت شد  یک  های رسانه را به کار در مسیری مشابه، نسلهپ و هنکارانش با 
-های مربوب به رسانه کنند که قلنرو واصی از تجربه یا چند گروه سنی از مردم تعریف می

اشااتراک  ای وااود به سااازی و هنچنااین، درک فااردی از نساال را در زندگینامااه رسااانه ای
بار سان )مکاا  نسال( الباه  بر بنیادی مبتنیها،  ها برای درک نسل گذارند؛ بنابراین، آ  می
توا   اساس می (. براین20، 2101کنند و دیدگاهی فرایندمحور دارند )ناب و شوارتزنگر،  می

ای، یک  انداز، نسل رسانه اندازی فرایندی بررسی کرد. در این چشم ای را با چشم نسل رسانه
یاباد،  هاا اوتصااص می ه باه آ یا چند گروه سنی از افرادی است که در بخشی از رسانه ک

های شخصای  کنناد و براسااس زندگیناماه ساازی را تجرباه میای فضای مشترکی از رسانه
کنناد. چناین  ای تومیاد می عنوا  یاک نسال رساانه ای وود، وودانگارۀ مشترکی را به رسانه

شااود؛  ای، از ویژگاای فرایناادی آ  در مفهااومی دوگانااه ناشاای می مفهااومی از نساال رسااانه
های مختلاف زنادگی و در  ای پیوسته در دوره گونه های مربوب به رسانه، به سو، تجربه زیکا

ای در  رسانه ا دیگر، وودانگارۀ نسلی شوند و ازسوی طول مراحل مشخص زندگی ساوته می
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بااره ساه نکتاه  کند کاه دراین نقل می 2شود. هپ از اسکافر پیوسته ایجاد می« 1داد  انجام »
 اهنیت دارد:

ها بارای  معنا که رساانه این ای با یک رسانه مشخص: به نخست، ارتباب یک نسل رسانه
گیری فضاااهای تجربااۀ  یاادگیری اساساای و فرایناادهای اوتصاصای کااه منجاار باه شااکل»

(. نسال 43، 2101)هاپ و بارگ، « شود، ضروری هساتند عطف و ویژه یک نسل می قابل
هایی  کند، بلکه تنها به تجرباه آ  اشاره ننیهای مشترک  ای، به یک نسل و هنۀ تجربه رسانه

ای اشااره  که باه یاک نسال وااص رساانه شوند. هنگامی اشاره دارد که به رسانه مربوب می
نسل پا  »کنیم، نباید تصور کنیم که من ور از نسل، هنا  مفهوم عنومی کلنه، مانند  می

است.« از جنگ
 تجربای، محاظ باه کاه معنا این باه ای: رسانه ا نسلی های ویژگی از آ  متعاقب درک دوم،

 اشااره ها آ  سازی ای رسانه های تجربه و ای رسانه ا نسلی های ویژگی به ای رسانه نسل مفهوم
 مثاال، عنوا  باه گیرد؛ می شکل دوگانه مفهومی در رسانه سازی متناسب با تعریف این دارد.

 از ایمجنوعااه» بااا ینجاااا در آ . در کاررفتااه به فناااوری و رسااانه محتااوای بااین تناسااب
 محتااوای در رسااانه سااازی متناسب باارای کااه هسااتیم روبااهرو نساالی «هااای ویژگی

 ،3هسابرینگ و )هاپ بردمی بهره مختلف «ارتباطی های بازنواوت» از فرهنگی ا اجتناعی
 گوناااگو  اقاادامات کااه اساات سااازی ای رسانه در نساال یااک ویااژۀ تجربااه (.200 ،2100

 وود تجربه فضای از بخش کدام در دقیقا   شخص اینکه به توجه با اا را رسانه سازی متناسب
 یااد را مطلبای باار یاک واص، رسانۀ یک در که هنگامی دهد. می انجام اا است شده واقد

 شاکل شانا  ای رساانه زنادگی تناام در رساانه آ  در «کااربرد ثابات امگوی» یک گرفتید،
 در ااماب رساانه تغییار بارمبتنای رفتار زا مشخصی های شیوه دیگر، های رسانه گیرد. ننی

 شاغل، )مدرساه، کارد وواهناد دنباال را آ  عناومی تغییارات و فارد یاک «زندگی طول»
(.50 ،2101 برگ، و )هپ ایره( و بازنشستگی وامدگری،
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توانیم امگوهاای عناومی تغییار مجنوعاه کلای  ای، می در دوره زندگی یک نسل رسانه
ازآ  باه امگوهاای عناومی زندگیناماه  شناسایی کنیم، کاه پا اقدامات مربوب به رسانه را 

معنا که هار امگاویی از کااربرد رساانه را  این کند، اما نه به ای ویژه یک نسل اشاره می رسانه
ای تعبیر کرد. برعک ، امگوهای واصای کاه در  ای از یک نسل واص رسانه توا  جلوه می

د بخشای از امگاوی کلای چگاونگی تواننا ای مشاترک هساتند، تنهاا می یک نسال رساانه
سازی رسانه را نشا  دهند. متناسب

معنا که اعضای یک نسل واص رسانه، وود را  این ای: به یابی نسلی رسانه سوم، موقعیت
ای، نیازمناد  دهند. عبارت نسل رساانه های فردی مربوب به آ  رسانه جای می در افق تجربه

انداز مشترک جنعی دربااره  ، مستلزم چشمچیزی بیش از یک گروه سنی است. این عبارت
یاابی واود اسات؛  ای است. من ور از این بحا،، موقعیت موقعیت فرد در یک نسل رسانه

های اومیۀ  عنوا  مثال، اعضای نسلی که بدو  دسترسی به رسانه امکترونیکی در طول سال به
آیاد، اعضاای  می شانار اند و تلویزیو  هنوز برایشا  وسیلۀ واصی به رشد وود بزرگ شده

اند و ساس  وارد عصار  صاوت بازرگ شاده نسلی از رسانه که با تلویزیاو ، رادیاو، و ضبط
اند کاه کاامسیوتر و رساانۀ دیجیتاال از  ای بازرگ شاده اند، یا نسلی که در دوره کامسیوتر شده

مسالل ساده و رایج روز هستند. حتی امروز نیز جوانانی که در زما  رشد، بیشاتر از رساانۀ 
نسال »اناد، باه  هایی چاو  تلویزیاو ، رادیاو، و موسایقی بوده دیجیتال، در معرت رساانه

(.51، 2101تعلق ندارند )هپ و برگ، « دیجیتال
، «ساازی ای های رسانه موج»توا  فرت کرد که  برپایۀ چنین مفهومی از نسل رسانه، می

بیش از ورود رسانۀ  چیزی« سازی ای های رسانه موج»دهند.  نقاب عطف مرتبط را نشا  می
ترین  ای جدید. تاازه سازی هستند؛ یعنی ظهور یک محیط رسانه ای به فرایند رسانه« جدید»

سازی، چیزی بیش  است. دیجیتامی« سازی دیجیتامی»شناسیم،  سازی که می ای موج رسانه
عنوا  مثال، تلفان هناراه( اسات، و حتای بار تعادادی از  )به« جدید»از ظهور یک رسانۀ 

گاذارد. برپایاۀ ایان  ، مانند تلویزیو ، سیننا، رادیو، و... نیاز تاأثیر می«قدینی»های  نهرسا
گذارد، بلکاه بار فضاای تجرباۀ  ای واصی تأثیر ننی سازی بر نسل رسانه ویژگی، دیجیتامی

های گوناگو  رسانه تأثیرگاذار اسات )هرچناد در مراحال مختلاف زنادگی و زیسات  نسل
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عنوا   های رسانه، نه باه ای، نیازمند درک نسل ور بود  نسل رسانهها(. فرایندمح ای آ  رسانه
انداز نیروهاای محرکاه  عنوا  وجه نسبی دورۀ زندگی فرد از چشام هایی ایستا، بلکه به پدیده

ای فرد است. ویژۀ زندگی رسانه
جها  ساامنندا  در  بر ناوع سااوت زیسات مبنی  اا در اینجا با توجه به پرسش پژوهش

های انبوه کاه  کنیم. ابتدا، نسل رسانه ای را متنایز می سه نسل گوناگو  رسانه  اا نادورا  کرو
اناد، ساس   رادیو، سیننا، چاپ، پست، و وط تلفن ثابت را در دورۀ رشد وود تجربه کرده

عنوا  مااوجی از  سااازی بااه اند، و در کهنسااامی وااود بااا دیجیتامی تلویزیااو  را شااناوته
حاضر اسات « نسل رسانه دیجیتال»اند. در طیف دیگر ماجرا،  دهرو ش سازی روبه ای رسانه

سازی در زنادگی  که پ  از ظهور رسانۀ دیجیتال رشد کرده است و تغییر ناشی از دیجیتامی
(. در پایاا  و باین 22، 2100ای او است )هپ و هسبرینگ،  او، جزء بدیهی فضای رسانه

های دیجیتاامی ثانویاه قارار دارد کاه باا   اا نسال رساانه ساندویچی نسل شبه  این دو نسل اا
شکل  وبیش به تلویزیو ، سیننا، رادیو، چاپ، پست، و وطوب تلفن ثابت بزرگ شد، اما کم

ااا و  ویژه در زندگی شغلی به کار گرفت اا ای، رسانۀ دیجیتال را نیز در زندگی وود به گسترده
د.ای فردی وود تبدیل کر آ  را به بخش یکسارچۀ مخز  رسانه

شناسی، مطامعاات ساامنندا ، و  های اجتناعی در حوزۀ نسل برای هنسو کرد  دیدگاه
را با هم ترکیب « 2بوم رسانهزیست»و « 1ای انداز رسانهچشم»های رسانه، دو ن ریه  پژوهش

ها، ارتباب کااربرا  و نهادهاای  ای درو  رسانه های رسانه ایم تا ضنن بررسی دگرگونی کرده
ای، دورننایی از دیامکتیک  اجتناعی، سیاسی، و اقتصادی را نیز توضیح دهیم. من رۀ رسانه

انه رسا باومزیساتدهاد و در  رسانه، مخاطب، و نهادهای اجتناعی دیگر را به ما نشا  می
تحاول منطاق »عنوا  فراینادی پویاا و تحات تاأثیر  ها را باه توانیم، تأثیر تکامال رساانه می

 ( ببینیم.0130ما  )مو ،  بر نحوۀ بودننا  و چگونگی تأمل در نحوۀ هستی« 3ای رسانه
 گوید: ( می2101) 4گورا  بومین

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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وجود وواهناد داشات  هایی شود. رسانه ای متفاوت متومد می هر نسل بامقوه در یک فضای رسانه
های  ها، ژانرها، و سبک دانند. فرم اند و هنۀ افراد آ  را طبیعی می وجود آمده که پیش از تومد فرد، به

های جدید فناوری که هر فارد در طاول زنادگی واود باا  عامل ای جدید و هنچنین، سیستم رسانه
متومدا  قر  بیستم، بسیار ملناوس  ویژه برای یابد. این امر، به رو وواهد شد، توسعه می ها روبه آ 

ای کاه در آ  سااکن هساتیم، یکای از  توا  ادعا کرد که دگرگونی پیوستۀ منااظر رساانه است و می
(.00، 2101گیری مدرنیته )متأور( است )بومین،  های شکل ویژگی

ای است  شده ای ای، توصیف فضای رسانه انداز رسانهکارگیری استعارۀ چشم هدف از به
« جهانی»کنند. این، یک استعارۀ فضایی برای بیا  دیدگاه  دم در آ  زندگی و عنل میکه مر

پدیدارشناوتی است. این واژه، ابتدا اصطالحی فنی برای نقاشاا  باود و از هناا  آاااز باه 
انداز، چیزی است که برای ما  (. چشم00، 2101شد )بومین،  های بازننایی مربوب می شیوه

گرفتاه اسات. نساخۀ   توسط کسی، در راستای بروی از اهداف شاکلشود و  نشا  داده می
بعدی را نیاز  ای از فعامیت یاد کرده و جنبۀ سه عنوا  حوزه از آ  به، آنالین دانشنامه بریتانیکا

سااز  سو، چیزی است که )برای مثال( توساط یاک من ره یک به این استعاره افزوده است. از
دیگر،  کند و ازساوی آمیزی می وب جها  را برای ما رنگها و وط برای ما ساوته شده و رنگ

سااز یاا یاک بااباا  باه آ  شاکل داده اسات و در آ   تواند فضایی باشد که یاک من ره می
انداز نیاز بار آ  تاأثیر  ای فردی و اجتناعی عنل کنیم. اقدامات ما در چشم گونه توانیم به می
هاای کوتااهی را روی  باا  نروناد و راهگذارد. مردم منکن است هنیشه از یک مسیر به  می

تواند قرالتی ایر از  رود. مانند شخصی که می چنن ایجاد کنند؛ مسیری که باابا  از آ  ننی
انداز تاأثیر  (. سارانجام، چناین اقاداماتی بار چشام05، 2101متن داشاته باشاد )باومین، 

ساوتار  ا  دوگاناۀ عاملیت انداز، امکا  اندیشید  دربارۀ رسانه را از گذارد. استعارۀ چشم می
هاای تومیدشاده در کانش  کند که عنل را باا چارچوب کند و این امکا  را فراهم می رها می

(.05، 2101اجتناعی ساوتارمند کنیم )بومین، 
ای، دو بعد عینی و ذهنی دارد. من ور از بعاد ذهنای، تجرباۀ افاراد از  انداز رسانهچشم

ای دو ناوع سااوتار  اناداز رساانهحاطه کرده است. چشامها را ا ای است که آ  من ر رسانه
شوند: رواباط فناوراناه و بازنناایی. ایان  ها متومد می های فردی در آ  تکوینی دارد که سوژه

انداز فناورانه، ساوتار مادی ساوتار تکوینی، درواقد، بعدی عینی دارد که دربردارندۀ چشم
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گی روزمره است و هنچنین، قرار گارفتن در یاک ها در زند ها، و فناوری و جایگاه آ  رسانه
ن ر بومین، میزا  عینی و مادی باود  ایان  گیرد که به ای را دربر می انداز ننادین رسانهچشم
(.05، 2101انداز ننادین، کنتر از من ر فناورانه نیست )بومین، چشم

یکی را تشاکیل جغرافیای امکترون ا ای، یک زمین فناوری های رسانه ساوتار وود فناوری
هستند   ها ساوتارهایی گیری زندگی روزمرۀ وود را دارند. این دهد که در آ  افراد، جهت می

، «ای های رساانه زیرسااوت»گونه  کنند. این دهی می محاظ فناوری سازما  ها را به که رسانه
ده مشااه ها، قابل (. هنۀ این سیساتم05، 2101ها هستند )بومین،  ساوتارهای مادی رسانه

عنوا  مثال، منکن است آنتن تلویزیو  یاا بشاقاب  شوند؛ به سختی مشاهده می نیستند یا به
ها وجود دارند. باا اینکاه  دانیم که آ  بینیم، اگرچه می را ببینیم، اما امواج هوا را ننی  ماهواره

د، کنی شون ای دارند که باع، می مشاهده نیستند، اما ابعاد مادی مناظر فناورانه هنیشه قابل
تر اسات و  کنناده هاا در ایان فنااوری تعیین با مناظر ننادین متفااوت باشاند. پیامادهای آ 

عنوا   ها طراحی شده است؛ به دهد که برای آ  دهی فناوری، تنها اجازۀ اقداماتی می سازما 
های رادیو و تلویزیو  را هار زماا  کاه وواساتند،  توانستند برنامه مثال، پیشتر، کاربرا  ننی

های رادیویی و تلویزیونی، امکا   پذیر نبود. دستگاه ها امکا  سازی برنامه ببیند، چو  ذویره
توانساتیم، سااوتارهای  ها نهادهای ثابتی بودند که باا آ  می کردند؛ آ  تحرک را فراهم ننی

(.00، 2101های وود را سازماندهی کنیم )بومین،  داولی وانه
های بازنناایی اسات. باا ایجااد  ای ناشای از شایوه اندازهای رسانه موضوع دیگر، چشم

شاود. ماا باا بازنناایی  شناسی سااوته می ای نشانه ها، شبکه ها، تصویرها، و ننایش تحلیل
گاه می ها نبوده هایی که هرگز در آ  ها، از مکا  رسانه ای مناظر،  شویم. این متو  رسانه ایم، آ

ای، سرشااار از  د. هناۀ ایان منااظر رساانههاا هساتن هاا، و دمهره ها، ارزش سرشاار از ایاده
انداز، یکی از ابزارهای قدرت فرهنگی، و حتی یک عامال قادرت  ایدلوموژی هستند. چشم

(.00، 2101مستقل از مقاصد بشری است )بومین، 
ای وطی، به توساعۀ اجتنااعی و  گونه  ای، به رسانه اندازچشمزمینۀ ایده  اگر در برابر پ 

ای طی  های رسانه توانیم یک جدول زمانی بسازیم که در آ ، فناوری ای بیندیشیم، می رسانه
طور طبیعی، در این مناظر، تغییرات ملی وجود  ای پیوسته ظاهر شوند. به گونه چندین سال به
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شرایط واص ملی واود، در نقااب مشاخص ای بامقوه، در  گونه وواهد داشت. هر نسل، به
گیرناد کاه  محاظ تااریخی، در زماانی قارار می ها به شود، و هریک از نسل زمانی ظاهر می
ها، در  که بروی دیگر از رساانه ای از پیش وجود دارند؛ درحامی های رسانه بروی از فناوری
فناااوری، (. سااوتارهای ماادی 01، 2101شااوند )باومین،  هاا ظااهر می طاول زنادگی آ 

گفتناا ، یعنای « نرم»ها، ساوتارهای  دهند و در کنار آ  را تشکیل می« سخت»ساوتاری 
(.00، 2101ننادین رسانه، نیز وجود دارند )بومین، انداز چشم

ای، بعد ذهنی است؛ اینکاه ماردم، چگوناه موقعیات واود را در  بعد دیگر من رۀ رسانه
هایی را تفسایر  تاوا  چناین برداشات چگونه میکنند و  ای درک می مناظر اجتناعی و رسانه

های مشاترک،  گذارناد و از طریاق ایان مح اه اشاتراک می های وود را به کرد. مردم، تجربه
شود. ی مشترکی برای  ظهور یک نسل ایجاد می«احساس ما»

اند و به زمیناۀ شخصای هار فارد  های فردی بنا شده ای، برپایۀ تجربه مناظر ذهنی رسانه
تر از  ای نیاز بخشای از یاک امگاوی گساترده حال، هر تجربۀ فاردی شوند؛ بااین مربوب می

، یاا «ای دساتور زباا  رساانه»توانناد  ها می محاظ نسالی، ایان تجرباه ها اسات، باه تجربه
(.03، 2101دهند )بومین،  باشند که افراد را به هم پیوند می« معناشناسی نسلی»

ها و  ، ایدۀ بررسی رابطاۀ باین رساانه0301 بار، گروهی از پژوهشگرا  در دهه نخستین
ها  مطامعاۀ رساانه»رساانه را  باومزیستکوموژیکی را مطرح کردند. پستنن، افراد از من ر ا

 باومزیسات»ن ر ماو ،  (. باه2102، 1تعریف کرده است )اسکوالری« عنوا  یک محیط به
گرایانه است که فناوری را بایاد تنهاا یاک  رسانه، پادزهر نیرومندی در برابر این فرت تقلیل

(.01، 0130)مو ، « شنار آورد کننده، یک وسیله، یا ابزار در ودمت چیز دیگری به تسهیل
کنناد کاه  ای مشخص می های رسانه رسانه، محیط بومزیستبرپایۀ یک تصویر ساده از 

تاوانیم انجاام دهایم. هادف  توانیم انجاام دهایم و چاه کارهاایی را ننی چه کارهایی را می
شناسای رساانه ساعی  هاا اسات. بوم اا صریح بود  آ  گفتۀ پستنن به ها اا شناسی رسانه بوم
هایی را باازی کنایم، چگوناه  کنند تا نقش ها چگونه ما را وادار می کند، دریابد که رسانه می

(. 00، 2102دهناد )اساکوالری،  کنیم، سااوتار می فکار مایبینیم یاا  ها آنچه را می رسانه
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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ها محیطی هستند که افاراد در آ   اند که رسانه دانشنندانی مانند مک موها  نیز اصرار داشته
ها را ایجاد  کنند. این محیط، مکانی است که ما در آ  فناوری مانند ماهی در آب زندگی می

تا هواپیناا، از پااپیروس تاا کتااب کاه سارانجام، کنیم؛ از نوشتن تا تلویزیو ، از چر   می
(.00، 2102دهند )اسکوالری،  های ادراکی و شناوتی ما را شکل می ن ام

زیست رسانه تجدیدن ر کنیم.  دربارۀ محیط  توانیممییکسارچه  با استفاده از ن ریه رابط
یاک راباط اسات حال، هر رساانه  هر رسانه، یک رابط )رابط انسا  و فناوری( دارد. درعین

، مکاانی اسات کاه 1تاوا  گفات، راباط فناوری(. از دیدگاه اکوموژیاک، می ا )رابط فناوری
کنند. رابط، بیا  حاداقل محیطای  ها ارتباب برقرار می ووانندگا / بینندگا / کاربرا  با رسانه

  اناد. باا وتحلیل کرده ساال گذشاته توصایف و تجزیاه 51شناساا  رساانه در  است که بوم
توا  گفت، رابط، مکانی است که در آ  دربارۀ تکامل رساانه ماذاکره  دی تکاملی میرویکر

تعامالت و تبادالت دیامکتیکی بین ووانندگا / بینندگا / کاربرا  و مدل مدیا، هم شود.  می
شدت سیاسی است که نیروهاای اجتنااعی، اقتصاادی، و رابط، یک وسیله بهها.  تکامل آ 

ها، و  کنندگا ، دساتگاه دیامکتیک باین تومیدکننادگا ، مصارفکند. فرهنگی را مدیریت می
های تکنوماوژیکی اسات  ها و دساتگاه ترین پیشرا  برای ظهاور و بقاای رساانه نهادها مهم

(.2102نقل از: اسکوالری،  ؛ به2110)اسکوالری، 
ای، هنزیسااتی انسااا  و رسااانه را از  اگاار بخااواهیم برپایااۀ رویکاارد اکوموژیااک رسااانه

تاوا  گفات، در تحلیال  ای تبیاین کنایم، می ای در هار دوره اندازهای گوناگو  رساانه مچش
؛ 0313، 2ها، اگر هر متنی، ووانندۀ وود )اکو کنندگا  آ  ها و مصرف هنبستگی بین رسانه

ای،  پا  هار رساانه ،( و هار رابطای، کااربر واود را بساازد2102نقل از: اساکوالری،  به
ازد. وواند  کتاب قر  سیزدهم در قر  بیستم دشاوار اسات؛ س کنندگا  وود را می مصرف

با محصوالت شنیداری و دیداری آ   0311های تلویزیونی دهۀ  گونه که دید  سریال هنا 
نقل از:  ؛ باه2113کننده اسات )اساکوالری،  زما ، بارای بیننادگا  جاوا  اماروز، کسال

و کاااربرا ( چگونااه بااا کنندگا  )ووانناادگا ، بینناادگا ،  (. مصاارف2102اسااکوالری، 
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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کنناد؟  کنندگا  وود تعامال می ها چگونه با مصرف کنند؟ رسانه های وود تعامل می رسانه
های جدیدی را برای  ها و فرضیه توانند پرسش این فرایندهای سازگاری متقابل و تعاملی، می

(.2102رسانه فراهم کنند )اسکوالری،  بومزیستهای مربوب به  گسترش پژوهش
ای هر دوره کاه کانش و واکانش  رسانه بومزیستای، تابلویی است از  رسانه اندازچشم
ای از عوامل، یعنی مخاطب یا کاربر، فناوری، سااوتارهای اقتصاادی، تااریخی،  مجنوعه

کنندگا ،  گذارد. دیامکتیک بین تومیدکننادگا ، مصارف ننایش می سیاسی، و اجتناعی را به
های  ها و دسااتگاه ن پیشاارا  باارای ظهااور و بقااای رسااانهتااری ها، و نهادهااا، مهم دسااتگاه

آمیزی جدیدی  ای در هر دوره، رنگ ( و تکامل رسانه2102  تکنوموژیکی است )اسکوالری،
گذارد. ننایش می ای به ها، زما ، و مکا  را در من ر رسانه از درک هویت

 
 روش پژوهش .4

هاای گونااگو   وجود آماد  راه باه»شناسای،  های مهام در عرصاۀ معرفت  یکی از دگرگونی
اا بود. یکای از ایان  شناسی ویژه فلسفه و جامعه به های مختلف اا شناسانه در رشته شناوت

(.50، 0145)بومر، « گذاری شد ها، پدیدارشناسی بود که توسط هوسرل پایه روش
هوسرل، اصطالح پدیدارشناسی را هم برای روش واص و هام بارای اصاول و مباادی 

پژوهشای درباارۀ سااوتار »(. پدیدارشناسای، 0140برد )هوسارل،  کار می د بهفلسفی وو
گاهی است گاهی و چگونگی پدیدار شد  اشیا در آ رو،  (؛ ازایان01، 0132)مانادمباوم، « آ

های زیستۀ افاراد پرشانار از یاک مفهاوم یاا پدیاده  معنای تجربه»رویکرد پدیدارشناسی، 
باااه دو دورۀ تااااریخی پیشاهوسااارل و ایااان رویکااارد  (.41، 0134)کرساااول، « اسااات

پذیر است. تقسیم پساهوسرل 
گونه کاه یاک   جها  است که به جها ، آ  پدیدارشناسی، مطامعۀ تجربۀ زیسته یا زیست

، نه جها  یا واقعیتی که چیزی جدای از انسا  باشد، توجاه دارد و  کند فرد در آ  زندگی می
گونه   وواهد معانی را، آ  ت؟ پدیدارشناسی میای اس پرسد، تجربۀ زیسته، چه نوع تجربه می

ای است کاه  هنا  تجربه»شوند، آشکار کند. جها  زندگی  که در زندگی روزمره زیسته می
آید و  دست می سازی، به بندی کرد  یا مفهوم بدو  تفکر ارادی و بدو  متوسل شد  به طبقه
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متاداول هساتند. مطامعاۀ  شوند یا چیزهاایی کاه شامل چیزهایی است که مسلم دانسته می
شا  از یاک مفهاوم یاا یاک  پدیدارشناوتی، معانی مربوب به چندین نفر را از تجربۀ زیسته

(.22، 0131کند )شریفی و هنکارا ،  پدیده توصیف می
ای مشاترک تجرباه  گوناه کنندگا  آ  را به پدیدارشناسا  بار چیازی کاه هناۀ مشاارکت

های فاردی در ماورد  پدیدارشناسی، فروکاستن تجربهکنند. هدف اصلی  اند، تنرکز می کرده
ترین فان در مطامعاۀ  اسااس، اصالی یک پدیده، به توصیفی از ذات اصالی اسات. برهنین

در  ساامنندا  ای رو نیز پدیدۀ تجربۀ رسانه پدیدارشناسانه، مصاحبه است. در پژوهش پیش
کارگیری فان  ها را باا باه دهایم؛ سس ، دا ای دوره کرونا را شناسایی کرده فضای جدید رسانه

کنند، گردآوری کارده و  ای را تجربه می مصاحبۀ عنیق با سامنندانی که فضای جدید رسانه
ایم، توصیف مرکبی از تجربۀ ذاتی را برای هنۀ افاراد ارالاه کنایم. ایان توصایف  تالش کرده

(.0330، 1کاسگیرد )موست آ  تجربه را دربر می« چگونگی»اند و  افراد تجربه کرده« آنچه»
معنای  است. اپووه، باه« اپووه»راستا، مفهوم  کاررفته دراین ترین مفاهیم به یکی از مهم

های جاافتااده بارای مشااهده اسات. ایان  های رایج و فرارفتن از روش کنار گذاشتن فرضیه
مفهوم، گام مهنی در راستای استفاده از روش پژوهش پدیدارشناسی است )ساکاموفسکی، 

اسات. « آورنادگی روی»(. یکی دیگر از مفاهیم مهم در روش پدیدارشناسای، 10، 0140
گاهی یا هر تجربه آموزۀ مهم پدیدارشناسی، این موضد را می ای،  شناساند که هر کنشی از آ

گاهی از» چیزی یا یاادگیری آ  اسات. در پدیدارشناسای، روی آورد ، « ای از تجربه»یا « آ
گاهانه به کنیم و هدف، فراهم کرد  توصیفی  که با یک عین برقرار می ای است معنای پیوند آ

(؛ بناابراین، پدیدارشناسای، 002، 0131فام و دیگرا ،  انی از تجربۀ زیسته است )زمفعلی
، پدیدارشناساای را بااا 3(. شااوت 1، 0331، 2مطامعااۀ تجربااۀ زیسااته اساات )و  مااانن

نشااا  داد  چگااونگی شناساای در هاام آمیختااه و وظیفااۀ اصاالی پدیدارشناساای را  جامعه
های اجتناعی از سوی مردم دانسته اسات؛ پا  پدیدارشناسای، هام  شد  واقعیت ساوته 

دهناد و هام اینکاه ایان  ها می مطامعۀ ذات تجربه، برپایۀ معنایی است که افاراد باه پدیاده
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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گااهی آ  ها، چگونه برپایۀ معنایی که به آ  می پدیده بنادد و اگار  هاا شاکل می دهناد، در آ
های آنااموگ هام  یم آ  را با رویکردی فرهنگی و اجتناعی ترکیب کنیم، نسل رساانهبخواه

ای  ها برپایۀ تجربۀ زیستۀ وود در فضای جدیاد رساانه واقعیت نسلی وود را در مورد رسانه
عنوا  یاک زیساتگاه بارای یاک نسال، از ناو  ای را به سازند و هم فضای جدید رسانه برمی

کنند. بازتعریف می
ااا مراحال  که با رویکردی کیفی و پدیدارشناسانه انجام شده است ش حاضر اادر پژوه

هاای  روش»( در کتااب 0330شده توساط کاالرک موساتاکاس ) زیر را برپایۀ روش مطرح
 ایم. ، انجام داده«پژوهش پدیدارشناسانه

 ای از یاک پدیاده  های پژوهش از طریق مصاحبۀ عنیق با افرادی که تجربۀ زیسته داده
ای  نفر که هنگی پدیده 25تا  5شده است. برپایۀ توصیۀ موستکاس، با  اند، گردآوری  شتهدا

اند، مصااحبه شاد. در ایان پاژوهش، تجرباۀ زیساتۀ فضاای جدیاد  یکسا  را تجربه کرده
ایم. نفر از افراد سامنند در دورا  کرونا را تحلیل کرده 01ای  رسانه
 اند که ضانن بااز و کلای باود  و فاراهم  های طراحی شد گونه های مصاحبه به پرسش

کننده را مشاخص  نوعی تجربه مشاارکت کننده، به کرد  امکا  توضیح بیشتر برای مشارکت
دمیل  عنوا  مثال، در قامب یادآوری تجربۀ نخستین رویارویی با تلفن هوشنند(. باه کنند )به

نفران  برگازار کاردیم، تاا شرایط کرونا، مصاحبه با بعضی افراد را از طریق تلفن یا ویادیوک
کنندگا  که تحصیالت  باره حاکم نباشد. برای بروی از مشارکت ای دراین کننده فضای نگرا 

های ساده استفاده کردیم، زیرا در مصااحبۀ پدیدارشاناوتی،  دانشگاهی نداشتند، از عبارت
فضای صنینانه و هندالنه، بسیار اهنیت دارد.

 ها  شود و از این داده های پژوهشی آااز می و دومین پرسشنخستین   ها، از ساوتن داده
کید بر گزاره کنندگا  اساتفاده  هاایی از قاول مشاارکت قول ها یاا نقل های مهم جنلاه برای تأ

ناماد(.  می« ساازی ساازی/ سرراست افقی»( ایان مرحلاه را 0330ایم )موساتکاس ) کرده
ها،  ایم. درواقاد، مضانو  وسعه دادههای معنادار را از طریق تحلیل مضنونی ت سس ، گزاره

هایی هستند کاه توصایف پدیدارشاناوتی، پیراماو   ها، محورها، و نخ تسبیح وبست چفت
(.204، 0135گیرد )سامدنا،  ها شکل می آ 
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 ها برای توصیف پدیدارشناوتی تجرباۀ  های معنادار و مضنو  در مرحلۀ بعد، از گزاره
براین، از توصیف ساوتاری، یعنی  )توصیف متنی(. افزو ایم  کنندگا  استفاده کرده مشارکت

ایم. کنندگا  بر شیوۀ تجربه یک پدیده، استفاده کرده چگونگی تأثیرگذاری مشارکت
 های ساوتاری و متنی/ بافتاری، توصیفی ترکیبای ارالاه  آمیختن توصیف سس  با درهم
کند. کنندگا  تنرکز می های مشترک مشارکت ایم که بر تجربه داده

دقیقه زماا  طاول کشاید و تاا اشاباع ن اری اداماه پیادا کارد.  01تا  11ها حدود  مصاحبه
نشینی، در بخشی از امور زندگی  ط زندگی و وانهشوندگا ، افرادی بودند که با تغییر شرای مصاحبه

گیری، هدفنند بود. کردند؛ بنابراین، روش ننونه های جدید استفاده می روزمرۀ وود از رسانه
هاای مهام متاو ،  ها و واژه اند و سس ، جنله سازی شده ها، ضبط و پیاده تنام مصاحبه

ه، اداام و موارد تکراری حاذف مفهوم کلیدی شناسایی شدند. موارد مشاب 010استخراج و 
( اراله شده است. 2شد. سرانجام، هفت عبارت معنادار استخراج شد که در جدول شناره )

اند. تالش  آمده، به یک شاوص اصلی و سه زیرمجنوعۀ آ  تقسیم شده دست های به عبارت
ل و آمده را در زیرمجنوعاۀ ایان ساه مۀمفاۀ ترکیبای، تحلیا دسات هاای به ایم، عبارت کرده
( آمده است.1ها در جدول شناره ) بندی کنیم که شرح آ  طبقه

شناختیمردم. اطالعات 4جدول 

وضعیت تأهلتحصیالتجنسسنمشخصات
مجردابتداییز 005کد 
متأهلمیسان مرد 205کد 
متأهلدکتراز 02 1کد 
مجردمیسان ز  001کد 
متأهلمیسان مرد505کد 
متأهلمیسان ز 001کد 
مجرددیسلمز 111کد 
متأهلدیسلمز  400کد 
مجردمیسان ز 304کد 
مجردسیکلز 0112کد 
متأهلسیکلز 0010کد 
متأهلدیسلم فوقمرد00 02کد 
متأهلمیسان ز 0101کد 
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کید بر  . چگونگی تجربۀ مصاحبه2جدول  موبایل هوشمند(شوندگان در فضای مجازی )با تأ

توصیف متنیتوصیف ساختاری

تجربااۀ کرونااا و پدیاادار 
شااد  گسساات در درک 

روابط اجتناعی

 گیری درک جدیدی از روابط اجتناعی درنتیجۀ بروز کرونا شکل  ا
ا کرونا سبب ایجاد ح  نیاز به ارتباب با ابزارهای جدید شده است

ارزشیابی

مشکالت فنی وروج از برنامه و محتوا، قطعای  ا احساس منفی فیزیکی: دا  کرد  گوشی،
 و کاهش سرعت در تناس تصویری یا در تناشای فیلم و...، فیلترینگ.

ا احساس منفی محتوایی: منفعل باود  مخاطاب و تأثیرپاذیری از ماوج فضاای مجاازی، 
عناق  رنگ شد  اندیشه و عناق، کم سطحی بود  مطامب، پررنگ بود  بعد سرگرمی و کم

ت اجتناعی و وانوادگی، اوبار نادرست و جعلای، عادم امنیات روانای بارای بود  تعامال
اوبار منفی، تبلیغات ناوواسته

مکانی، هنیشاه دردساترس باود ، آماوزش دیاد ، پار کارد   زمانی، بی ا تجربۀ مثبت: بی
اوقات فراات، سرگرم شد ، امکاا  پیگیاری عالیاق، تنهاا نباود ، گساترش دایارۀ رواباط 

های دیگر، سرعت دریافت اوبار و اطالعات. د  تبلیغات نسبت به رسانهاجتناعی، کم بو
معنای کارکرد موبایال در 
زنااااادگی روزماااااره و 

های وانگی کرد  شیوه

بخشی باه  آموزشی، دریافت اوبار و اطالعات، سرگرمی، برقراری تعامالت اجتناعی، ن م
زندگی، اتالف وقت

قلنرو مصرف

هاای اجتنااعی و واانوادگی، وریاد اینترنتای  در گروهتناس تصویری و صوتی، عضویت 
فود، پرداوت بانکی، دانلود سخنرانی، تناشاای فایلم و ساریال، باازی آنالیان  مانند اسنپ

های آنالین، اساتفاده از  جای حل جدول در مجله و...، ورزش مجازی، شرکت در کالس به
هنار در اینساتاگرام، پیگیاری هایی مانند رژیم، پیگیری عالیاق مانناد موسایقی و  اپلیکیشن
صاورت مجاازی،  وجو در گوگال، انجاام اماور ویریاه به صورت مجازی، جسات بورس به

های کاری مانند تعامل با مشتریا  و هنکارا  تعامل

شااااده  احساااااس تجربه
ناشای از معنااای موبایاال 
هوشاااانند در زناااادگی 

روزمره

و تنها نباود  در قرنطیناه، شاادی از  دمیل سالمتی در زما  کرونا، احساس با هم بود  آرامش به
جای دیادار حضاوری، احسااس تارس و نگرانای و ناامیادی ناشای از  تعامالت تصاویری باه
های  دمیل شانید  صاحبت ای قربانیاا  کروناا، احسااس ساردرگنی باه دریافت اوباار مح اه

بت باه اعتنادی به اوبار، اعتناد به اطالعات موجاود نسا متناقض متخصصا  درباره کرونا، بی
هاای اجتنااعی و  های دیگر، احساس شاادی و تعلاق اجتنااعی بارای حضاور در گروه رسانه

وانوادگی، کاهش نگرانی با بازی آنالین، احساس وابستگی به اعضای واانواده بارای پرساید  
دمیل توانایی ورید اینترنتی و انجام امور مامی نیازی و استقالل به مسالل فنی، ح  بی

تجربااااااۀ نخسااااااتین 
رویااارویی بااا رسااانه از 

کودکی

های  رادیو )قصه شب و موسیقی و اوبار(، تلویزیو  )برنامه کودک(، کتاب و مجلاه )مجلاه
ورزشی و اجتناعی(، روزنامه، گرامافو 
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یست رسانه های مفهومی . کدها و قالب3جدول  های چاپی و آنالوگی ای نسل ابرمضمون ز

های فرعی مضمونهای اصلی مضمون

فرایند دگرگونی معنای رسانه از آااز 
ای تا تجربه کرونا زندگینامه رسانه

 ا تشدید نیاز به رسانه بر اثر کرونا
ا تغییر معنای رسانه بر اثر کرونا

ای بر اثر کرونا ا مهاجرت رسانه

 جها  جدید ای در زیست ا پذیرش کامل تجربۀ رسانهمعنای رسانه در بطن زندگی روزمره
جها  جدید ای در زیست آمیز رسانه مقاومتا پذیرش 

 های پیشین ا احساس ناکارآمدی رسانهانداز تجربۀ پساکروناییچشم
های پیشین ا تعامل و مذاکره با رسانه

 
 های پژوهش . یافته5

های چااپی و  ای نسل زیست رسانه»های این پژوهش، در چارچوب ابرمضنو  اصلی  یافته
انداز تجربۀ  چشم»، و «ای وانگی کرد  رسانه»، «ای زندگینامه رسانه»و سه مقومۀ « آناموگ

ای  محاظ تجرباۀ زماانی، تجرباۀ رساانه هاا باه گیرند که هریاک از آ  قرار می« پساکرونایی
گیرند. ای پساکرونا را دربر می ای هنگام کرونا، و تجربۀ رسانه پیشاکرونا، تجربۀ رسانه

گیری تجربۀ رسانه و دگرگونی معنای  دهندۀ فرایند شکل  ، نشازندگینامه رسانه ای مضنو  
ای، درواقد، آااز معناایی اسات  ای است. آااز زندگینامه رسانه آ  در طول زندگینامه رسانه

سازند که رویارویی باا فضاای جدیاد  جها  وود می که افراد در رویارویی رسانه با زیست
ای از ح  پذیرندگی کامل و ح  پاذیرش  یزهگیرد. این روایت، آم ای را نیز دربر می رسانه

ای  هنراه دارد. این ح  پذیرش هنراه با مقاومت، حاکی از مجنوعه هنراه با مقاومت را به
دهندۀ  های حسی منفی و مثبت ذهنی و فیزیکی است. این مضنو ، نشا  متناقض از تجربه

ت. ساه مضانو  اصالی اسا  ای در طول زندگی اندازهای رسانه نوع رابطۀ این نسل با چشم
شوند. برپایۀ این مطامعه، کرونا، موجاب یاک  دیگر نیز در قامب این ابرمضنو  تعریف می

ای، پیوستن به فضای جدید یا تشدید حضاور در آ ، و  انداز رسانهگسست تجربی از چشم
نگر شده است. ای، با یک نگاه آینده بازتعریف امتداد حضور در فضای جدید رسانه

، زماانی اسات کاه مخاطاب در رویاارویی باا رسااانه در «ای گیناماه رساانهزند»آاااز 
کاه  کناد. از زمانی جها  وود، شروع به معنادهی به رسانه در متن زندگی روزمره می زیست

دهد و براسااس آ  معناا، رساانه را در زنادگی روزمارۀ واود واانگی  فرد به رسانه معنا می
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سااازد. معنااای ذهناای نخسااتین رویااارویی  ای وااود را ماای کنااد، زندگینامااۀ رسااانه می
هایی مانند رادیو، تلویزیو ، روزناماه، و  کنندگا  این پژوهش در کودکی، به رسانه مشارکت

هاا را در یاک نسال  ای وابساته باه مکاا ، آ  های مشابه رسانه شد. تجربه سیننا مربوب می
یز در هنا  قامب روایت ای ن ای قرار داده است. شیوۀ رویارویی با فضای جدید رسانه رسانه

دمیل تجربۀ زمانی مقطعی برای  گیرد که در درک هریک، به ها جای می ای آ  زندگینامه رسانه
گرفته است. دورۀ گسترش کرونا، یکی از مقااطعی اسات کاه  ورود به فضای جدید، شکل 

کروناا، گیری  آید. هناه شنار می ای به نقطۀ عطفی برای بازتعریف رابطۀ فرد با فضای رسانه
ای است که تجربۀ رسانه در آ  شکل گرفته است. دو نوع درک زمانی از مقطد ورود به  زمینه

گرفته است که این درک زمانی، وود   کنندگا  شکل ای در ذهن مشارکت فضای جدید رسانه
کرونا، کیفیات رابطاۀ اجتنااعی، و درک واود از   تحت تأثیر معنایی است که فرد به رسانه،

گیری و  نشینی و گوشه مثابه وانه ای در متن زندگی روزمره داده است؛ کرونا، به نهتجربۀ رسا
مثاباه تشادیدکنندۀ اساتفاده و  درنتیجه، ایجاد ح  نیاز به فضای ارتباطی جدید، و کرونا به

مثاباه هناۀ  کشف معناهای جدیدی از موبایل هوشنند در زندگی روزمره )مانند موبایال به
 گوید: ( می0شونده شناره ) دهنده(؛ برای مثال، مصاحبه ن م مثابه یک زندگی، به

واطر نیاز به انجام کارهای مامی، وارد زندگی من شد و از آ   از پنج سال پیش، گوشی هوشنند به
ام شاده.  های اجتناعی را تجربه کرده بودم.... با کرونا، موبایل هنه زندگی زما ، حضور در گروه
ام هستم. حاال موبایل رساانۀ اصالی زنادگی مان شاده  ساعت با گوشی 5از صبح تا شب حدود 

واطر بیرو   ره، به زندگیم ن م داده، دیگه وقتم به کنم، کارام پیش می ریزی می است. باهاش برنامه
 ده. شه و هنین بهم احساس رضایت می رفتن، تلف ننی

سره برپایۀ  بعدی، آ  معنا یکهای  ای دارند که در رویارویی های نخستین، معنای ویژه تجربه
مثاباه  مثاال، تلفان هوشانند به عنوا   کند؛ به های اجتناعی و محیطی تغییر می تجربه و دگرگونی

اوایل از موباایلم وحشات داشاتم. فکار »گوید:  ( می0کننده شناره ) زا. مشارکت امری وحشت
ها بیاا  وونناو  و  ار بچاهبا ای یک کاردم هفتاه کردم بتونم ازش استفاده کنم. باید صبر می ننی

«.ام رو بسرسم. امبته زبا  دستگاهم رو که فارسی کردم اوضاع بهتر شد سۀاالت فنی
گروه دیگر، تا پیش از کرونا، تجرباۀ اساتفاده از گوشای هوشانند و فضاای مجاازی را 
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ساانۀ بینیم که معنای کامال  متفااوتی از ر ها را به دنیای مجازی آورد. می نداشتند و کرونا آ 
اش  طور کامل، با تجربۀ زیسته فرد از رساانه در طاول زنادگی جدید ایجاد شده است که به

 گوید: ( می0کنندۀ شناره ) هناهنگ است. مشارکت
ها بتوانم تناس تصاویری داشاته  ها برای من گوشی هوشنند وریدند تا با آ  وقتی کرونا شد، بچه

کاردم روزی موبایال هوشانند  حتی فکرش هم ننیباشم و از حامشا  باوبر باشم. قبل از کرونا 
دم و  ها رو گوش مای های صوتی بچه دیدم... اال  پیغام ها رو می داشته باشم. نیازی نداشتم و بچه

 ده. گذارم... این کارا به من احساس آرامش و شادی می فهنم سالمتن، وودم پیغام صوتی می می

ای او، اماری  حاوۀ شاروع زندگیناماه رساانهبینیم که رسانه برای این فرد، هنسو باا ن می
اا رسانه،  که سواد وواند  و نوشتن ندارد کننده اا دیدنی و شنیدنی است. برای این مشارکت

تصویر و صدا است، چه شنید  صدا و دید  تصویر فرزندا  باشد و چه شنید  موسیقی یا 
دید  کلیپ.

رۀ کروناا، نیااز شادیدتری باه کنندگانی کاه در دو مشاارکت، «وانگی کرد  رسانه»در 
ها و  ای واود، تجرباه جها  جدیاد رساانه کردند، در زیسات های جدید احساس می رسانه

جها   ای در زیسات پذیرش کامل تجربۀ رساانه»شا   رفتارهای متفاوتی داشتند که یا تجربه
داشتند.« جها  جدید ای در زیست پذیرش هنراه با مقاومت رسانه»بود، یا « جدید

ای را که  کنندگا ، تجربه ، مشارکت«جها  جدید ای زیست پذیرش کامل تجربۀ رسانه»در 
های دیگر داشتند، در زما  کرونا و  کارگیری رسانه در دورۀ پیش از کرونا و در بستر رسانه از به

کنند. دهند و آ  را در فضای جدید فناوری بازتعریف می های جدید، ادامه می در بستر رسانه
 گوید: ( می5کننده شناره ) مشارکت

قبل از کرونا، به وواند  روزنامه و مجله عادت داشتم. وقتای کروناا شاد، باا گوشای هوشانندم 
هاا را دنباال  شناسام، وبرهاا و تحلیل شده و می هایی که بهم معرفی  ووانم و از کانال روزنامه می

اال هم با گوشی و فضای مجاازی، رفتم، ح بار سیننا می ای یک کنم. قبل از کرونا معنوال  هفته می
بینم. فیلم روی پرده را می

اناد و  کنندگا  دیگر، اگرچه در دورا  کروناا از فضاای مجاازی اساتفاده کرده مشارکت
اند، اماا پذیرششاا  هناراه باا  عنوا  کاربر فضای جدید شاناوته شاده نسبت به گذشته، به

تر شده است یا بیشتر به  های قدینی مقاومتی است که این مقاومت، سبب استفاده از رسانه
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( اگرچه از 1شوندۀ شناره ) برای مثال، مصاحبه اند. استفادۀ گزینشی از این فضا روی آورده
کند و تجربۀ ووشاایندی از آ  دارد، اماا  های آنالین استفاده می فضای مجازی برای کالس

م آنچه در محتوای فضای ن ر به»گوید:  درباره کارکرد وبری فضای مجازی تردید دارد و می
مجازی وجود دارد، سطحی است و عنق و پختگی ندارد. هنوز مطامعه و کتااب را تارجیح 

«.کنم دهم. اوبار را از چند شبکۀ داولی و وارجی پیگیری می می
نشاینی  کنندگانی که با کرونا و وانه مشارکت، «انداز تجربۀ پساکرونایی چشم»در مقومۀ 

اسااتفاده کاارده بودنااد، آرزوهااای وااود از آینااده و پاا  از کرونااا را های جدیااد  از رسااانه
تعامال و ماذاکره باا »، «احساس ناکارآمدی رساانه پیشاین»اند که به دو دسته  کرده ترسیم 
اند. بندی شده طبقه« های پیشین رسانه

کنم بعد کرونا  فکر ننی»گوید:  ( دربارۀ تداوم تجربۀ پیشین می5کنندۀ شناره ) مشارکت
«.ها را از هنین فضای جدید دنبال کنم دیگه روزنامه بخرم. احتناال  وبرها و تحلیل هم

 گوید: ( می0کنندۀ شناره ) مشارکت
رفتم و تحت ن ر دکتر تغذیه بودم. هنگام کرونا مجباور شادم در  قبل از کرونا به کالس بافتنی می

تر  ام انجام دهم. این کار برایم راحاتهای اینستاگر ووانی را از پیج دورۀ آنالین شرکت کنم یا نقشه
های رژیم پیش رفتم و از آ  هم نتیجه بهتری گرفتم. اگار کروناا تناام  بود. بعد کرونا با اپلیکیشن

کنم. شود، هنچنا  این کارها را مجازی می

 گوید: ( می00کنندۀ شناره ) مشارکت
دادیم، امکی بود. ماثال  از اول  ام میکرونا به من یاد داد، ویلی از کارهایی را که قبال  حضوری انج

تر  دهیم. جلساات، پرباازده روز آنالین تشاکیل مای 05مدیره را هر  کرونا ما جلسات کاری هیئت
کنیم. اگر کرونا  رسد و از وقت جلسه بهتر استفاده می واطر ترافیک دیر ننی شدند و دیگر کسی به

دهیم. تنام شود، جلسات مجازی را ادامه می

دهناد، پا   اند، کارهایی را که امروز مجازی انجام می شوندگا  گفته مصاحبه بروی از
گوید:  ( می0کنندۀ شناره ) از کرونا، هم مجازی و هم حضوری ادامه وواهند داد. مشارکت

زنم، مگر اینکه برم شنال و  ها را ببینم، دیگه بهشو  تصویری زنگ ننی بعد کرونا که بچه»
«.ازشو  دور باشم

 گوید:  ( می0کنندۀ شناره ) مشارکت
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تونساتم از حامشاو  وبار داشاته  در کرونا با هنۀ دوستانم ارتباب مجازی داشتم. ووب بود و می
ها و روابطم عنق نداشت، فقط احوامسرسی بود. فرصتی برای درددل نبود، گااهی  باشم، اما تناس

دیاادم، راجااد بااه  میام رو حضااوری  کااردم ازشااو  دور شاادم... قاابال  کااه هنکالساای فکاار می
گرفتیم، ومی اال  که  زدیم یا مثال  بعد کالس از هندیگه دستور آشسزی می هامو  حرف می وانواده

زنیم. اگار کروناا  با هم در کالس مجازی هستیم، فقط راجد به درس و محتوای کالس حرف مای
ها آنالین باشه و بروی حضوری. تنوم شه، دوست دارم بروی کالس

 

 گیری نتیجهبحث و . 6

در این مقامه تجربۀ رابطۀ یک نسل با رسانه را در دوره کروناا باا رویکاردی پدیدارشناساانه 
ای از زیسات  هاا باا رساانه و بخاش عناده بررسی کردیم؛ نسلی که شاروع رویاارویی آ 

ای را  نوعی فضای جدیاد رساانه های آناموگ و چاپی پیوند دارد و به ها، با رسانه ای آ  رسانه
اند. ما پدیدۀ سامنندی را برپایۀ رویارویی  های اویرتری از زندگی وود تجربه کرده رههدر ب

ای تعریف کردیم و برای این کار، رویکارد مانهاایم باه تعریاف  و هنزیستی با مناظر رسانه
های فرهنگای و اجتنااعی  یعنی تقاطد امر برحسب تقاطد بیوگرافی و تاریخ و تجربه نسل ا

اا ترکیاب کاردیم. اگار  داند که رسانه را امری تاریخی می ای اا رویکرد رسانهاا را با یک  فرد
ای فرهنگی و اجتنااعی بادانیم، بایاد  گری را در زندگی بشر، تجربه آااز و امتداد امر رسانه

های گونااگو   برای مطامعۀ گروهی از افراد کاه در دورۀ واصای از زنادگی واود باا رساانه
جای کلنۀ پیر یا ساامنند، از نسال  ای صحبت کنیم و به ل رسانهاند، از نس هنزیستی داشته

هاا،  ای آ  های رسانه ای آناموگ استفاده کنیم؛ یعنی افرادی که بخش عندۀ رویارویی رسانه
های چاپی و آناموگ پیوند وورده است با فضای رسانه

ویاژه  ای آنااموگ در شارایط های رساانه پرسش این پژوهش، دربارۀ تجربۀ زیسته نسال
وود بارای  وودی کنند و ایان فضاا باه کرونا بود. اینکه چگونه این فضا را ح  و تجربه می

شود. کرونا، ح  ترس و انزوای شدید  ها چه معنایی دارد و معنای آ  با کرونا چگونه می آ 
اجتناعی را در این نسل ایجاد کرد در پرتو این ح ، معنای ضرورت هنزیستی باا فضاای 

ای  ای ایجاد شد. اگر کرونا نیز دمیل مهاجرت این نسل به فضای جدیاد رساانه جدید رسانه
ای از احساساات مانناد تارس، نیااز،  نبود، باز هم از بعد تجربۀ پدیدارشناسانه، مجنوعاه
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شاود. فضاای کروناا بارای  فضایی اریب، پررنگ می 1شادی، و هیجا  برای وانگی کرد 
روی این فرش، شیوۀ وود را برای بود  در این فضاا واردا ، هم فرش استقبال است که  تازه
مثابه تشدیدکنندۀ ح  ضرورت برای بود  در این فضا است. یابند و هم به می

های پدیدارشناسانه، نحوۀ هنزیستی با رسانه از ابتدای زنادگی یاا  برپایۀ نتایج مصاحبه
ربۀ افراد از فضای جدیاد گیری تج ای، تا حد زیادی در شکل عبارتی آااز زندگینامۀ رسانه به

رسانه را تعیین کردیم و سه مقوماۀ اصالی زندگیناماه  ای نقش دارد. ابرمضنو  زیست رسانه
ای پیشااکرونا،  انداز پسااکرونایی را برپایاۀ تجرباۀ رساانه ای، وانگی کرد ، و چشم رسانه

هنگام کرونا، و پساکرونا پیرامو  آ  ساما  دادیم.
-ای در چشام قامه، رابطۀ دیامکتیکی بین کاربر و فضای رساانهبرپایۀ رویکرد ن ری این م

ها  شود. در هار دوره، ضانن اینکاه رساانه ای واص ترسیم می گونه ای هر دوره، به انداز رسانه
زما  نیروهاای  دهند، هم ای را شکل می کنند و یک اکوموژی رسانه تغییر و تحوالتی ایجاد می

کنند. در من رۀ  دهی این فضا نقش بازی می ی در شکلاقتصادی، سیاسی، و فرهنگ  اجتناعی،
سازد  ای، یک ساوتار را برای افراد می انداز رسانهچشم من رۀای هم بعد مادی و ننادین  رسانه

دهاد.  ای آ  را شاکل می ای و نوع درونای کارد  فضاای رساانه انداز رسانهو هم تجربۀ چشم
ای از ترس،  که آمیخته ا نادهی وود به این فضا اهای چاپی و آناموگ در نوع مع های رسانه نسل

کنند. گاویی  اا آ  را در زندگی وود درونی می شادی، آرامش، هیجا ، انزوا، و مقاومت است
دهناد کاه  ای وود و تجربه جدیاد، نسالی را شاکل می شدۀ رسانه از دیامکتیک تجربۀ قدینی

دهد، یا برای استفاده  ه از آ  را تغییر میکند، یا استفاد ای را جایگزین کرده، یا حذف می رسانه
های کلی در مورد این فضای جدید، پاذیرش  کند. یکی از ح  از آ  معنای دیگری تعیین می

ااا اسات. گاویی  چه در قامب تن داد  هنراه با مقاومت، و چه سودمند دید  آ  هنزیستی اا
ای در  در اکوموژی جدید رسانه های چاپی و آناموگ، نحوۀ متفاوتی از بود  وود را نسل رسانه

در   ای از بود  برمبنای پاذیرش کامال، یاا مقاومات کنند و شیوه ها بازیابی می ارتباب با رسانه
شود. برابر شکل، محتوا، و وانگی کرد  آ  برساوته می
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 نوآوری. 7

از نخست اینکه، مسئله این مقاماه باا یکای  بررسی است: نوآوری این مقامه در سه محور قابل
گیری کروناا، گاره واورده  رودادهای مهم زیست اجتناعی بشر در دو سال اویر، یعنی هناه

ای آنااموگ و نحاوۀ رویاارویی  است. دوم اینکه در این پژوهش، زیست اجتناعی نسل رسانه
های جدید بررسی شده است. جامعۀ هدف این پاژوهش، یعنای ساامنندا  نیاز  آنا  با رسانه

شده  هایی درحاشیه یا رانده شناوتی، سامنندا ، گروه تعبیرهای جامعه اهنیت زیادی دارند. در
تواند برای یک کار  ای اجتناعی می های حاشیه آیند؛ بنابراین، توجه به یکی از گروه شنار می به

پژوهشی، ارزشنند باشد. سومین ویژگی متنایز این پژوهش، استفاده از روش پدیدارشناسانه 
کنندگا ، درپی فهم تجربه و معنای زیساته  مصاحبۀ عنیق با شرکتاست. این روش از طریق 

و رویارویی اجباری نسل آناموگ با رسانۀ دیجیتاال اسات. ایان روش کناک کارده اسات تاا 
  ها از فناوری را درک کنیم. ای و شیوۀ برساوت آ  ای یک نسل رسانه زیست رسانه
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