
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

 

 نسل زد  ایمصرف رسانهها، سبک زندگی و ویژگی
 

 :ی در بخش های زیر قابل دسترس استهای خبری و تولیدات پژوهشفرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  

 مهدی ناجیپژوهشگر:  

 

 سياسيمعاونت 

 سياسي اهياداره ژپوهش



 

1 

 

 فـهرسـت مـطالـب

 صفحـــه                                                                                                                                    عنـــوان 

 

 
 1 ............................................................................................................................... نکات برجسته 

 2 ........................................................................................................................................ مقدمه 

 2 ................................................................................ دیجد یها یها بر اساس شاخص فناور نسل یبند طبقه 

 3 ........................................................................................................................................................................... هاسنی نسل یبند * طبقه

 3 .................................................................................................................................................................رانیها در ا نسل عی* نسبت توز

 3 .................................................................................................................................. رانیها در ا نسل نیمشاغل در ب عیتوز * نسبت

 :4 ..................................................................................................................................... نسل زد 

4 .................................................................................... نسل زد یو سبک زندگ یا ها، مصرف رسانه یژگیو 

 5 ................................................................................................................ دیجد یها نسل زد و رسانه 

 5 ................................................................................................................................... کالم آخر 

  

 

 



 

1 

 

 

 تعالیبسمه

 نکات برجسته 

این نسل ثمره رشد و تعالی روزافزون های اطالعاتی و ارتباطی دیده به جهان گشوده است، پس از ظهور و گسترش فناوری زدنسل * 

 کند.های قبل از خود متمایز میهایی است که آن را از نسلهای جدید هستند. این نسل دارای ابژهاطالعات و فناوری

های نسل اجتماعی موجب تفاوت در افکار و ارزشهای ها تفاوت وجود دارد و افزایش مصرف رسانهنسلای های رسانه* بین ابژه

  1های قبل از خود شده است.جوان با نسل

ی عنوان بخشی از سبک زندگهای اجتماعی بهشبکه های دیجیتالی است و ازها و خصایصی در مواجهه با رسانهدارای ویژگینسل زد * 

 . کندگیرد و صرفا برای سرگرم شدن به آنها مراجعه نمیخود بهره می

 گی برایشان معنا ندارد.های هوشمندند و بدون آنها، زندگوشی، اینترنت و یاجتماعهای شبکه ،وریآ * نسل زد، زاده فن

، نسل بومیان ، نسل اینترنت، نسل گوگل5نسل خاموش، 4نسل محتوا و ارتباطات یا نسل سی ،3یا نسل وی 2نسل مجازی " رانسل زد  *

 . اندنامیده  "دیجیتال و یا مهاجران دیجیتال

 های مهم نسل زد: ویژگی* 

هوشمند  هایای آنها، استفاده از گوشیبیشترین مصرف رسانه ی دارند.دسترسابزارهای دیجیتالی های هوشمند و سایر به تلفن -

 است. 

 .تندسشان هتر از سنالهای باساسیتدارای اعتماد به نفس و ح، دهیبه سن بلوغ رس -

 . کنندیعجله عمل م ت سریع و بایدن به موفقیدهند و برای رسیح میترج یرا به منابع چاپ یتالیمنابع دیج -

ها و ن رفتارها، کنشییدر تع، زندگی ای از سبکبه عنوان گونه و هم عنوان ابزاری برای سرگرمیبه  همهای جدید رسانه -

 گذارند. های آنان اثرواکنش

 ای نسل زد: * مصرف فرهنگی و رسانه

 دهند. مانند مطالعه کتاب، گوش کردن بهکنند، نسبت میدر اوقات فراغتشان انتخاب می آنانرا به آنچه نسل زد مصرف فرهنگی  -

را  این نسلنیازها و تمایالت و دهد را شکل می نسل زدموسیقی و تماشای فیلم و نظایر آن. مصرف فرهنگی سبک زندگی خاص 

ها و تمایزات نشان دهندة هویت و تفاوتو کند فراهم می را مواد الزم برای تولید تخیالت و رؤیاها. مصرف فرهنگی دهدسامان می

 . دیگران استاز اجتماعی 

 های جدید* سبک زندگی نسل زد تحت تاثیر فناوری

 تاثیر فناوری و، به شدت تحت)نسل زد( نوجوانانسبک زندگی، شیوه زندگی، زندگی روزمره، زندگی فردی و زندگی جمعی  -

 است.   بوده این نسل نسل زد و تغییر سبک زندگیفناورهای جدید باعث وابستگی هویتی . مجازی قرار داردگسترده ارتباطات 

 نوجوانان نگرانه به سبک زندگیضرورت نگاه آینده* 

 وو غفلت از سبک زندگی بومی  گذاری تغییر سبک زندگیناکام گذاشتن دشمن در هدف و برای پرهیز از سبک زندگی غربی -

ه توجه این نگاه آینده نگرانالزمه  .ساز به سبک زندگی ناگزیر استنگرانه و تمدنپرهیز از انحراف سبک زندگی جامعه نگاه آینده

 های جدید است. از فناوری )نسل زد( نوجوانان استفاده بیشتر به نحوه

 

                                                           
های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، سال هشتم، ، محمد امین کنعانی، پژوهش«رسانه بر هویت نسلیرسانه به مثابه ابژه نسلی: بررسی نقش مصرف » - 1

 .   1398(، شماره سوم، پاییز 26شماره پیاپی)
2- Virtual Generation  
3-  Generation V 
4 - Generation C 
5 - the Silent Generation 
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  مقدمه 

سل سئلهتفاوت ن ست که از ها م ست. دید نظریهای ا سانی پنهان نمانده ا شگران علوم ان ای هعوامل متفاوتی ابژهپردازان و پژوه

 مطالعاتها بهره برد. هایی برای بررسللی تیییرات و ایداد تمایز در بین نسلللتوان از چنین شللاو می نسللل را سللاوته ویک 

شان میجامعه سلی ن سی ن سلشنا صادی، دهد که ن شناوتی، فرهنگی، اجتماعی، اقت ساس عوامل و متییرهای جمعیت  ها بر ا

سی و تیییرات فناوری طبقه شدهسیا ساس آن می 1اند.بندی  سلیکی از عواملی که بر ا سانهها را طبقهتوان ن ها بندی کرد، ر

ها  بر بندی نسلترین دستهمعروف 2اند.ها استفاده کردهبندی نسلشناسان از رسانه به عنوان ابزاری برای طبقهجامعههستند. 

سانه،  ساس معیار ر سل ایکسا ست. 5و زد 4، وای3ن سال ا سل ایکس که در  صه عمل  1981تا  1961های پس از ن پا به عر

 2000تا  1982 اش، انس گرفته اسللت. نسللل وای که دربه عنوان رسللانه مرسللوم زمانهاجتماعی گذاشللته، با رادیو و تلویزیون 

د که ز اما نسل به تدریج عالوه بر رادیو و تلویزیون، با شروع و رشد اینترنت در جهان مواجه شده است؛حیات اجتماعی داشته، 

سپتامبر  ست،  2001پس از حوادث یازدهم  شده ا شد همزمان جهان فنمتولد  سانهآبا ر سترش ر های جدید، تکامل وری و گ

 انیاین نسل که اکنون در دوران نوجوهای پیشین متفاوت است. ای نسل زد با نسلهای مصرف رسانهبنابراین سبکیافته است. 

ای متفاوت است. واجهه با رسانه را در پیش گرفته و دارای ذائقه رسانههای جدیدی از مبرد، گونهبه سر می سالگی( 20)حدود 

 های جدید در این عصرتکامل رسانهپردازد. زد این است که کنشگری فعال است و وود به تولید محتوا میهای نسل از ویژگی

شوند و آن را  صرف کننده منفعل به تولید کننده فعال محتوا مبدل  سل زد از م ست تا ن شده ا شبکهموجب  های مدازی در 

سل زد همچنین می شر کنند. ن ضای مدازی دریافت کنند و آن را برای گونه اطالعات و محتوایی را از اینترنت توانند هرمنت و ف

 تواند برای این رده سنی آسیب زا و وطرآفرین نیز باشد. می دهند. از این رو چنین فضاییهمساالنشان نشر 
 

 های جدید وریها بر اساس شاخص فن آبندی نسلطبقه 

بندی این تقسیمنظریه نسل ایکس، وای و زد است. های نسلی که مورد اجماع و توافق پژوهشگران قرار دارد، بندییکی از طبقه

 ایهدوره؛ است گرفتهمریکا شکل آمختلف در اروپا و  یهای زمانمتولدان دورهاقتصادی بر اساس شرایط سیاسی، اجتماعی و 

شده الزاماً منطبق با  یتاریخ ششراذکر  سیاری جهات، یط و فرهنگ ک ستند اما از ب سلمتولدان ور ما نی سان در همهن  های یک

  6دارند.های یکسانی جای دنیا ویژگی

 

 

 

 

                                                           
برووردار  های معینییعنی کسانی که از ابژه اند.های نسلی با یکدیگر سهیم شدهها که در ابژهای از انسانموعهنسل عبارت است از مد»بالس معتقد است که  - 1

 ( 14/2/1389. )پایگاه اطالع رسانی حوزه، «اند.ها را به ووبی درک کرده و در نتیده اکنون به آهستگی به بینشی درباره واقعیت اجتماعی رسیدهشده، آن ابژه
به عنوان یکی از موضوعات علمی به تدریج اقبال  1980در جهان آغاز شد و در دهه  1970ها در حوزه نسل و مطالعات بین نسلی در دهه پژوهش - 2

 ای را به همراه داشت. بیشتری یافت و تحقیقات گسترده
3 - X Gen 
4 - Y Gen 
5 - Y Gen 

 . کندیایز متمهایشان دارد و آنها را از سایر کشورها ملسنای مهمی بر نحوه رفتار و مصرف رسانهتاثیر شرفته، اقتصاد و فناوری، یدر کشورهای پ - 6
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  1هانسل سنی بندیطبقه* 

 میالدی  1964تا  1946های متولدین سالنسل انفجار جمعیت: 

  میالدی 1981تا  1965های متولدین سال:  Xنسل 

 میالدی 2000تا  8219های سال : متولدینYنسل 

 تاکنون   2001های سال متولدین: Zنسل 

 

 2در ایران هانسبت توزیع نسل* 

 
 

 3در ایران هانسبت توزیع مشاغل در بین نسل* 

 
 

                                                           
 (1396، هددهمین همایش عرصه یادگیری مدیران منابع انسانی، جعفر زنگنه، «zهای منابع انسانی برای ورود نسل آمادگی حوزه»منبع: )ها در جهان: بندی نسلطبقه - 1
 . ت فرزندانشان به آن توجه دارندیدر ترب وی پیروی ذهن یهااز ارزش آنهااند. (، پس از جنگ جهانی دوم متولد شدهBaby Boomersنسل انفدار جمعیت) :انفجار جمعیتنسل  *

های نسبت به نسلنها پایبندند. آ )با سیم( بیشتر از ایمیلتباطات نوشتاری و تلفن اره همچنان بو با رایانه بیگانه نیستند، بیشتر آنان  های اطالعاتی رشد کردهدر دوران توسعه فناوری :نسل ایکس* 

 کنند تا وود را به روز نگه دارند. تالش میشوند، اما یهماهنگ میتالی دستاوردهای دیدبعد از وود، به سختی با 

مدازی، با افراد دنیای  های روز مدهز کنند؛ درتا وود را به آورین فناوریآنها همواره در تالشند اند رشد یافته یهای نوین ارتباطفناوریهمزمان با توسعه و بسط  (:هزاره)نسل یا * نسل وای

 . ندند و از اتفاقات جهان باوبرستزیادی در ارتباط ه

 همان.  - 2

  همان. - 3
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 نسل زد : 

هلا دارای ویژگلی زد نسل، هلای اطالعلاتی و ارتباطی دیلده بله جهلان گشلوده اسلتپس از ظهور و گسترش فناوری زدنسل 

لا رسانه له ب لی در مواجه لود بهره  1سبک زندگیهای اجتماعی به عنوان بخشی از های دیدیتالی است و از شبکهو وصایص و

های کوتاه، آی پد، فیسبوک، که پیام در دورانی رشد یافتهکنلللد. گیرد و صرفا برای سرگرم شدن به آنها مراجعللله نملللیمی

 . شده و مورد استفاده رایج قرار دارد گیرهمههوشمند های تلفن
 

نسل زد  زندگیسبک ای و ، مصرف رسانههاویژگی 

 .مدازی قرار داردگسترده ارتباطات آنها به شدت تحت تاثیر فناوری و  سبک زندگی

های استفاده کنند که ها و برنامهند از فناوریلمای. تندسه ت چهره به چهرهاتشنه ارتباط

 2.دهدیم گسترش آنان را یارتباطات واقع

 .شتر استیهای بیابیبه دنبال دوست یهای اجتماعدر شبکه

ان بلکه آنهای وارج از وانه و محیطی نیست، اوقات فراغت برای این نسل به معنای فعالیت

 کنند.یم یهای اجتماعشترین زمان وود را صرف شبکهیب

 .داندیتر از تلویزیون مستاپ را قابل دستراستفاده از تبلت یا لپ

ند. آورروی میدهد گزینش محتوا را به آنان میکه اوتیار به ابزارهای ارتباطی مورد عالقه وود 

 . مانند تبلت یا تلفن همراه

تر های اجتماعی دارد؛ نسل زد بیشنسل زد تمایل بیشتری به محتوای سرگرم کننده در شبکه

 عالقه دارد ببیند و به اشتراک بگذارد. 

 . هاستفناوری جزئی از زندگی آن

 . رفتارهای آنان اثرگذار استها و فناوری روی استاندارد

 . وسایل ارتباطی و ابزارهای فناوری نقش مهمی در رضایت شیلی این افراد دارد

 . های قبلی دارندنسبت به شیل وود وفاداری کمتری نسبت به نسل

 . وواهان انعطاف و آزادی بیشتر در زمان کاری هستند

 هستند.  گرا محور و نتیده عملکرد. دنبال وظایف والقانه در محیط کارنده ب

به میزان حمایت و قدردانی که از کار آنها  آنها تصمیمات حفظ شیل و یا تیییر آن در 

 . گیرد بستگی داردصورت می

 . کنندیوود را از دیگران پنهان م یتالیحضور دید

-بیآسی های تلویزیونت پایان نمایشیفی، و کی، نبود همدلیقالهای مدازی ضد اوبازی

 . کندیل زد وارد مسی به روان کودکان نیها

                                                           
ها، تمایالت و ها )ارزشها و اعتقادات( و گرایش)ادراک هاشود؛ اموری نظیر بینشمعنوی انسان مربوط میشود که به ابعاد فردی و اجتماعی و نیز مادی و سبک زندگی اموری را شامل می - 1

اه نتشارات دانشگشوند. )سبک زندگی، مفاهیم و رویکردها، زهره محمودی، اها که امور عینی تلقی میهای اجتماعی و داراییات( که ذهنی یا درونی هستند و نیز رفتارهای بیرونی، موقعیتحترجی

 ( 1393علوم بهزیستی و توانبخشی، 
 است.  چت روتلتایم، و چت، فیسها اسنپین برنامها - 2
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 های جدید نسل زد و رسانه 

 در حاشیه زندگی روزمره آنان قرار دارد. نحوه مصرف رسانه های سنتیهای جدید دارند و دلبستگی زیادی به رسانهنسل زد 

سانه ست. های جدید آنان در زمینه ر شتر فردی و گاهی پنهانی و در وفا سانهزیرا ماهیت بی ست که های جدید به گونهر ای ا

ستفاده از ها و تنوع وروجی تعدد رسانه»در حقیقت دهد. کاربران را به سمت فردی شدن مصرف رسانه سوق می آنها امکان ا

کند. این ها را انتخاب میواص و فردی تبدیل کرده است. هرکس بر اساس سلیقه وود چیزی از رسانههایرا به روشها رسانه

شی ازانتخاب به  سیر می صورت بخ شدن تف آن به طور روزافزونی نوع زندگی وود را انتخاب  شود که مردم درفرایند فردی 

های اینترنتی را فرصتی برای اجتماعی و سایتهای به شبکه ، مراجعه فردیبر اساس تحقیقات اندام شده نسل زد. 1«کنند.می

نسل زد حضور فعال در رسانه را به  2دانستند.ولوت با دنیای مدازی و آزادی عمل در انتخاب محتوا می تمرکز ذهن و حواس،

ستقالل»و « اقتدار»، «ورود به دنیای بزرگساالن»، «بزرگ شدن»معنای  ستفاده از گوشیکند. معنا می« ا فن های تلنسل زد ا

های روزمره و انتخاب آزادانه شللیوه تعامل با دیگران فردی در تعامل گیریهمراه و اتصللال به دنیای مدازی را به منزله تصللمیم

های وارج از وانه و محیطی نیست، اوقات فراغت برای این نسل به معنای فعالیت. کندمیبدون دوالت و نظارت والدین قلمداد 

شبکه بلکه آنان صرف  شترین زمان وود را  دگی از زنناپذیر ی الزم و جداییجزیهمراه به های تلفن» کنند.های اجتماعی میبی

شده ست.  اند و بنابراین اثر این ماهیتنوجوانان تبدیل  شاهده ا سطح وانواده قابل م سی به تلفن در  ستر طبیعت نامحدود د

  3.«به شدت شخصی و وصوصی برای نوجوان فراهم کنند.بخشد که بتواند فضایی ها این قابلیت را میهمراه، به این دستگاه
 

  آخرکالم 

های نوین اطالعاتی و ارتباطاتی، نوجوانان را وادار به استفاده از این وسایل کرده است و آنان های فناوریافزایش فزاینده قابلیت

سرگرمی سیعی از  شی، فیلمرا به طیف و سایل آموز سی یافتهها و ویدئوکلیپها، و ستر  4ند.اها و ابزارهای ارتباطی دیدیتال د

سل زد ضای ن سر می عمدتاً اع سنین جوانی و نوجوانی وود به  سیاری از برند و بهدر  شد. ب آنها  زودی وارد بازار کار وواهند 

ی زندگی بدون تکنولوژاند. نامند چرا که هرگز زندگی قبل از ظهور اینترنت را تدربه نکردههای دیدیتال میوودشلللان را بومی

های نوین آوریشللویم، نقش فنتر نزدیک میهای جوانچه به نسلللها هرنسلللدر میان انواع برای این نسللل ناممکن اسللت. 

شتر می شتر و بی سل زد . شودارتباطی در زندگی آنان بی که  ند،تسق فناوری هینه تنها قادر به فهم عمکودکان و نوجوانان ن

صلیابوم ساکنان و مثابه ووراک آنان قلمداد نیز به های جدید شوند. فناورییوب مستال محیی دیدیاجهان فناوری و دن ین ا

شانشوند که یم سر را در اجتماع  حیات شبکهر این میان،  کنند. دمی می ، به معنای انزوای مطلق یهای اجتماعدور ماندن از 

شیوه زندگی، سبک زندگی، . دهدیم خر یهای اجتماعشبکه گاهآنان از در یکه تعامل و مناسبات اجتماع راچ ؛این افراد است

رار مدازی قگسترده ارتباطات تاثیر فناوری و )نسل زد(، به شدت تحت زندگی روزمره، زندگی فردی و زندگی جمعی نوجوانان

 . فناورهای جدید باعث وابستگی هویتی نسل زد و تیییر سبک زندگی این نسل بوده است.  دارد
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