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آشنایی اندک با فناوری های نوین، سنتی و محافظه کار۵۶-۱۳۶۰۴۱تا ۱۳۴۵(X)ایکس 

نگ نسل میان سال جامعه امروز، ملقب به نسل سوخته، سرگردان بین فره2۶-۱۳۷۵۴۰تا ۱۳۶۱(Y)هزاره 
سنتی نسل های پیشین و فرهنگ نسل های جدید

، ملقب به نسل آشنایی فراوان با فناوری های نوین، انعطاف پذیر و پیشرو در تغییر سیاست۱۳-۱۳882۷تا ۱۳۷۶(Z)زد 
تنها

غوطه ور در فناوری، جسارت در بیان خواسته ها و نیازها، تعارض با فرهنگ سنتی۱2-۱به بعد۱۳89(a)آلفا 
نسل های پیشین
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چه کسانی اند؟ (X)نسل ایکس

ت ا  ۱۹۶۵ال  ، به گروهی گفته می شود که از س  نسل ایکس یا به تعبیر برخی ها 

این نسل که به . به دنیا آمده اند( خورشیدی۱۳۶۰تا ۱۳۴۵)میالدی ۱۹۸۰

و خود را می گذرانن د و ها ان نس ای ان د ک ه      شهرت دارند، امروزه 

.امروزی را تشکیل می دهند

ها ین دیی ل   به. با دنیای دیجیتال داردنسل پیشین، نسل ایکس ۲برخالف 

نس ل  از دیگر ویژگی های ای ن . امروزه هنگام استفاده از فضای مجازی خیای سردرگم می شوند

ی یا درگیر نداشتن تجربه کودکی است، چراکه بسیاری از اعضای این نسل از هاان سنین نوجوان

.کار می شدند یا به جنبش های پرشور سیاسی نیاه دوم قرن بیستم می پیوستند
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۱۳۷۲تا حدود ۱۳۶۰)میالدی ۱۹۹۶تا ۱۹۸۱هزاره به کسانی گفته می شود که از سال نسل 

ه  گفتدر واقع در کشور ما به عمده افراد این نسل . به دنیا آمده اند( خورشیدی

.می شود

را  تصادی بیشترین فشار اقدهه شصتی ها نسلی اند که هنگام ورود به جامعه به عنوان 

گرچه دهه شصتی ها اولین گروهی اند که با . متحمل شدند

.آشنا شدند، جای خود را به کاربران فعال تر نسل زد دادند

چه کسانی هستند؟( Yنسل)نسل هزاره 
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تا ۱۳۷۶زد
۱۳88

2۷-
۱۳

پیشرو  آشنایی فراوان با فناوری های نوین، انعطاف پذیر و
در تغییر سیاست، ملقب به نسل تنها

.پیشروستنظر سیاسی از zنسل.۵

.هستندمصرف کنندگانی زیرک .۴

.هستندمشکالت و چالش های روانی متفاوتی مواجه با .۳

.دارندعملگرایی و مسائل مالی نقش بسزایی در تصمیم گیری این نسل .۲

.شده انداولین نسل بشر هستند که در عصر دیجیتال متولد  .۱
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اولین نسل بشر هستند که در عصر دیجیتال متولد شده اند .۱

زمانی بهه دنیها آمدنهد کهه اینترنهت و       zنسل. استمهم ترین مشخصه این نسل غوطه وری آنها در

خورد را با اولین بر( ملقب به نسل هزاره)گرچه نسل پیش از آنها . شبکه های اجتماعی سریع در حال گسترش بودند

اط مسهتقیم  را در ارتبتبدیل شدند که دنیای دیجیتال داشتند، نسل زد به 

.می گذراندبا 

ل دسترسی به حجم زیادی از انواع داده ها بهه ایهن نسه   . تعامل گسترده با چنین دنیایی مزایا و معایب خود را دارد

از سوی دیگر، این دسترسی زیاد و . امکان می دهد که دانش گسترده  تری درباره همه چیز داشته باشد

ل زد مثال برخی می گویند نس. خاصی را ایجاد کرده استو در فضای مجازی، 

.داردکمتر از نسل های پیشین خود

https://www.chetor.com/203651-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84/
https://www.chetor.com/tag/%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c/
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عملگرایی و مسائل مالی نقش بسزایی در تصمیم گیری این نسل دارند.۲

لییل  به همیین د . و فداکاری بسیار والدینشان بوده انداعضای نسل زد شاهد 

. و تیممین نیازهیای معیشیتی کننید    ترجیح می دهند دوره جوانی خود را صرف

برخالف نسل هزاره که در دوره رقابت های جنگ سرد حاضر بود جوانی و زندگی خیود را صیرف  

ائل آرمان های ایدئولوژیک گوناگون کند، این نسل ترجیح میی دهید نگیاهی عملگرایانیه بیه مسی      

ل این نسی . از آرمان گرایی نسل های پیشین خبری  zبنابراین در نسل. زندگی داشته باشد

.را ترجیح می دهدو، 

https://www.chetor.com/tag/%d8%ab%d8%b1%d9%88%d8%aa/
https://www.chetor.com/tag/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c/
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مشکالت و چالش های روانی متفاوتی مواجه هستندبا .۳

فاوتی  مت، با همان طور که گفتیم، 

و صرف ساعت ها وقت در شبکه های اجتماعی . را برای این نسل ایجاد کرده است

نسل  باعث شده است که برخی از روان شناسان نسل زد را 

.از مشکالت شایع این نسل اندتنهایی و. بشر بنامند

.  سنگینی می کنند zهمچنین بحران های به ارث رسیده از نسل های پیشین نیز بر دوش نسل

این نسل را بیشتر هم  وبحران هایی مانند 

.کرده است

https://www.chetor.com/tag/%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%b1%d8%af%da%af%db%8c/
https://www.chetor.com/255705-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%82%d9%84%db%8c%d9%85%db%8c/
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مصرف کنندگانی زیرک هستند.۴

ی انج ام  آنها اغاب خرید های خود را حضوری و در مغازه های محا. نسل های پیشین مصرف کنندگانی ساده   بودند

از محص والت  ، به انب وهی اما نسل زد با . به طبع تنوع کاال نیز محدود بود. می دادند

را این نسل به خوبی آموخته است چطور از بین ان واع محص والت   . متنوع دسترسی دارد

.انتخاب کند

ک نظرات مثبت یا منفی اش درباره اس تفاده از محص والت را در ص فحه ک اربری اش ب ه اش ترا       zنسل

ایگ اه  عادات و ترجیح های این نس ل در ج . انجام می دهداین نسل بیشتر . می گذارد

.، تفاوت های چشاگیری با نسل پیشین دارد

و سوشیال م دیا مارکتین ر رون ا داده    حضور نسل زد در فضای مجازی به مشاغای هاچون

.بسیاری از شاغالن این عرصه نیز خود از هاین نسل اند. است

https://www.chetor.com/tag/%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa%db%8c%d9%86%da%af/
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نظر سیاسی پیشروستاز zنسل.۵

نت های برخالف گذشته که س. از نسل هزاره استنسل زد 

سیاسی مشخصی بین احزاب وجود داشت، نسل زد 

همان طور که این نسل به سرعت خودش را با پیشرفت های زمانهه  . 

ه تهن به  می دهد، دوست دارد در عرصه مسائل سیاسی نیز با زمان پیش بهرود و  

.می دهد

ا حتی جوانان محافظه کار این نسل نیز بیشتر از محافظه کاران نسل پیشین به 

.سازگارند
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غوطه ور در فناوری، جسارت در بیان خواسته ها و نیازها، تعارض با فرهنگ سنتی۱۵-۱به بعد۱۳89آلفا
نسل های پیشین

نسل آلفا به چه کسانی گفته می شود؟

البته . متولد شده اند که در ایران دهه نودی ها نامیده می شوندخورشیدی ۱۳۸9جدیدترین نسل بشر پس از سال 

.خورشیدی را نیز جزو این گروه به شمار آوریم۸۰می توانیم متولدان دهه 

این نسل گرچه هنوز وارد جامعه نشده اند و در حال سپری کردن دوران تحصیل خود هستند، حضور آنها در  

د، این برخالف نسل زد که در دوره نوجوانی با انفجار دنیای دیجیتال مواجه شدن. دنیای دیجیتال پررنگ است

ار، این نسل فناوری های گوناگون را نه وسیله ای برای انجام ک. نسل از همان لحظه تولد در این فضا غوطه ورند

.بلکه بخشی از زندگی می دانند
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2۰گامنگرش مادی98۷۶۵۴۳2۱مرابطه مبتنی بر اصل نگرش الهی2۰گام

۱گامخودبینی98۷۶۵۴۳2۱خودشناسی مبتنی بر  اصل توحید۱گام

2گاممجادله98۷۶۵۴۳2۱اخالق مبتنی بر اصل مشاوره دینی2گام

ها
ام

گ

ها
ام

گ

۳گامتوهین با سلطه98۷۶۵۴۳2۱تکریم مبتنی بر اصل صداقت۳گام
۴گامپیشداوری و قضاوت98۷۶۵۴۳2۱مشارطه مبتنی بر اصل دانش واطالعات۴گام

۵گام(و تکبرغرور )خودخواهی98۷۶۵۴۳2۱خداشناسی مبتنی بر اصل عدل۵گام
۶گامتحریف واقعیات98۷۶۵۴۳2۱منطق مبتنی بر اصل مشاوره خانواده۶گام
۷گام(مغلطه)تحمیل با سفسطه98۷۶۵۴۳2۱تشویق مبتنی بر اصل صبر۷گام
8گامآزمون و خطا98۷۶۵۴۳2۱مراقبه مبتنی بر اصل روش مناسب8گام
9گامخودباختگی98۷۶۵۴۳2۱خودباوری مبتنی بر اصل نبوت9گام
۱۰گامحدس و گمان98۷۶۵۴۳2۱علم مبتنی بر اصل مشاوره تخصصی۱۰گام
۱۱گامتهدید با سرزنش98۷۶۵۴۳2۱تسهیل مبتنی بر اصل صمیمیت۱۱گام
۱2گاممنفی گرایی98۷۶۵۴۳2۱محاسبه مبتنی بر اصل مثبت گرایی۱2گام
۱۳گامخودمحوری98۷۶۵۴۳2۱خداباوری مبتنی بر اصل امامت۱۳گام
۱۴گامجهل و گمراهی98۷۶۵۴۳2۱عقل مبتنی بر اصل مشاوره عقالنی۱۴گام
۱۵گامسردرگمیتردید با 98۷۶۵۴۳2۱تأیید مبتنی بر اصل صراحت۱۵گام
۱۶گامهوای نفس98۷۶۵۴۳2۱معاتبه مبتنی بر اصل اعتماد به نفس۱۶گام
۱۷گامخودنمایی98۷۶۵۴۳2۱خودسازی مبتنی بر اصل معاد۱۷گام
۱8گاماختالف98۷۶۵۴۳2۱قانون مبتنی بر اصل مشاوره حقوقی۱8گام
۱9گامتحقیر با سستی98۷۶۵۴۳2۱تمرین مبتنی بر اصل صالبت۱9گام

جمعجمع
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