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 ؛ هیأت علمی دانشگاه الزهرا1زاده رضا سمیع

 ؛ دانشجوی دکتری دانشگاه الزهرا2شهال زندی             

              

دانند  یاحتماالً نم رسد.یبه نظر م خ یماقبل تار و نسل آلفا Zنسل   دیهوشمند از د یهایبدون گوش یایدن

  یو اجتماع  یاسی س دهیچیاغلب غرق در مشکالت پ   Z  نسل کند.یتلفن ثابت چه کار م  ایدستگاه فکس 

 است. 

  یابیبازار و  ارتباط با آنها یبرقرار یدارند. برا  بارزی یهاآگاه هستند اما تفاوت یدو نسل از فناور هر

 . م یرا درک کن یاصل یهاتفاوت  دی، ابتدا باآنها یبهتر برا

 

 ست؟یک Z نسل

 30  بایمتولد شدند و تقر  2009تا    1995  یهاسال   نیاست که ب  یگروه  د،نشویشناخته م  زین  3»زومرها«که با نام    Z  نسل

 ینسل از نظر نژاد  نیترو متنوع  نیترکردهلیشدن به تحص  لی تبد  ریشوند. آنها در مسیجهان را شامل م  تی درصد از جمع

 هستند. خیدر تار
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 " از طریق شناخت آنها نسل آلفا  و Zارتباط با نسل   "
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ندارند.   یااصالً خاطره  ایدارند    یهوشمند حافظه کم  یهایقبل از گوش  یایهستند که از دن  یتالیجید  یبوم  آنها  نیهمچن

هستند که   ینسل جهان  نیدارند. آنها اول  یبه آن دسترس  ایهوشمند هستند    یگوش  کیدرصد از آنها صاحب    99در واقع،  

ارتباط    یاجتماع   یهارسانه  قیبه هم متصل شدند و از طر  تالی جید  یهاق دستگاهیشکل گرفتند، از طر  کمیو    ستیدر قرن ب

 . برقرار کردند

 

 نسل نوظهور نیا یها یژگیو

نسل در حال ظهور،   نیجذب، حفظ و تعامل بهتر با ا  یو رهبران برا  انیکارفرما  ی برا  Zنسل    یهایژگیو  فیو تعر  درک

 است.  یدیکل

 تالیجی. د1

کنند، یاست که تنفس م  ییمانند هوا  باًیتقرفناوری برای آنها  اند.  خود ادغام کرده   یدر زندگ  کپارچهیرا به طور    یفناور  آنها

 . گذاردتاثیر میو روابط آنها  یسبک زندگ یها نهیدر تمام زم

 ی اجتماع. 2

 یهارسانه یهاپلتفرم لیبه طور گسترده با همساالن خود در ارتباط هستند. به دل ی گریاز هر نسل د ش یب ی امروز جوانان

ف  یاجتماع  اسیمانند  و  تأث  zنسل    نستاگرام،یبوک  م   یاشبکه  ریتحت  عدد  ردیگیقرار  نظر  از  هم  نظر   ی که  از  هم  و 

  یایدن  لیکه به تسه  یدر حال  ،یفناور  نیمتصل است. ا  24/7شبکه آنها    بر  یمبتن  یفناور  لی بزرگتر است و به دل  ییایجغراف

 بر آن بگذارد.   زین یمنف  ریتواند تأث ی کند، م یرابطه آنها کمک م

 ی . بصر3

نسل   کی. ما  جستجو در روز دارد  ونیلیم  3.5که گوگل    یحال  در  ،شودیتماشا م  وبیوتیهر روز در    ویدیو  ارد یلیم  5  باًیتقر

را که   ییویدی، ویک موضوع که در مورد    یاخواندن مقاله  یدهند به جایم  حیاز آنها ترج  یاریکه بس  میدر حال ظهور دار

 موضوع است تماشا کنند. کیخالصه 

 ست؟ یآلفا ک نسل

اند. در حال  بعد از آن متولد شده ای 2010است که در سال  ینسل - 4« خوره کامپیوتر و رسانه» به اصطالح ای –آلفا  نسل

شوند و یمتولد م کمیو  ستیهستند که به طور کامل در قرن ب ینسل نیسال هستند. آنها اول 12 ریحاضر، اکثر آنها ز
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 ،یبود و به زود میاز آنها خواه یادیز عدادشاهد ت زیو دوم ن ستیدر قرن بهستند که  ینسل نیو اول  رندیگیشکل م

از دو  شینسل ب نیا 2025تا سال  ندل،یگزارش مک کر ن یآخر طبق .شوند ی وارد دانشگاه م نده،یتنها در چهار سال آ

 . است خینسل در تار نینفر خواهد داشت که بزرگتر اردیلیم

پستانک، صفحه   ی: به جاستیتعجب ن یخواهند بود. جا نیزم ارهیس یتالیجینسل د نیو با سوادتر نتریباهوش"

 "آنها قرار داده شده است. یدر جلو ییهاشینما

 نام آنها نسل آلفا است؟  چرا

  ی نسل بعد   یمتولد شده است. بازگشت به ابتدا برا  دیقرن جد  ک یاست که کامالً در    دینسل کامالً جد  ک ی  ندهیآلفا نما  نسل

و    ن،یالت  یالفبا  یبه جا  یونانی   یاستفاده از الفبا  ینام علم  نی رفتند. مطابق با ا  یونانی  یبه الفبا  نیچندان مناسب نبود، بنابرا

 استقرار کردند.  یدیجد یالفبا -که نسل آلفا بود  یگروه بعد ی، روZ  و X ،Y یهابا گذشتن از نسل

به   کمیو  ستیدوم قرن ب مهیداشت، اما تا ن میثابت بماند، پس از آن نسل بتا، گاما و نسل دلتا را خواه یگذارنام اگر"

 " ها وجود دارد!برچسب نیتأمل در  ا یبرا یادیزمان ز نیبنابرا م،یرسی ها نمآن

 

 گذارد؟ یم ریارتباط با آنها تأث یآنها چگونه بر نحوه برقرار تفاوت

 ها:شباهت

 یسازی. شخص1

 ی هااس ام اس و نامه  ،یشخص  یهالیمیا  افتیشود. دریزده مجانیشود هیبا نام آنها ظاهر م  یلیمیا  یهنوز وقت  Z  نسل

 یحال، آنها انتظار دارند تماس شخص  نیا  با  خوب است.  زیسورپرا  کیاما همچنان    ست،یشوک ن  ک ی  Zنسل     یبرا  میمستق

 تلفن(.  قیاز طر ای لیمیا قی چه از طر ،یداشته باشند )چه حضور یشتریب

 یبه خصوص وقت   -اند  شکل گرفته  یسازیو شخص  یسازیبرد. آنها در عصر سفارش یقدم جلوتر م  کیآلفا آن را    نسل

عادت دارند که با نام از آنها   یلیدارند در دست دارند و به وسا  ازیرا که ن  ییزهایهمه چ  آنها   شود.یم  یصحبت از فناور 

 آنها را به خاطر بسپارند.  حاتیکنند و ترج یاحوالپرس

 یجهان ی. آگاه2

 دهیچینسل اغلب غرق در مشکالت پ  نیبه آنها توجه دارد. ا  Zهستند که نسل    یموضوعات جهان  یمیاقل  راتییو تغ  یداریپا

 است.  یو اجتماع  یاسیس
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رشد کنند. برخالف نسل قبل، نسل آلفا   عتریاطرافشان سر  یایاز دن  شتریب  یآگاه  لی رود نسل آلفا به دل  یم  انتظار

نوآورانه را    یها دهیتوانند ا  یمختلف در سراسر جهان دارند و م   یچشم اندازها  دنید  یبرا  یپنجره ا  آنها  است.  دوارتریام

 دهد. یاجازه را م نیبه آنها ا یفناور رایکند که عمل کند زیمشاهده کنند. نسل آلفا احساس قدرت م  یدر زمان واقع

 

 :یاصل  یها تفاوت

خواهند یحرفه م  کیدر    شتریکه آنها ب  یز یکار معنادارتر است. چ  یبه سو  یاچهیدر  ینسل آلفا، آموزش عال  یبرا.  1

که به طور    دندی د  دیاند و شابوده  ریهمه گ  یماریب  ک یخود در طول    نیشغل والد  ر ییاست. آنها شاهد تغ  یریپذانعطاف

 کند.  جادیرا ا  یریپذتواند انعطافیم  یاند که چگونه فناوردهیاند و دگرفته  ادیکار را ترک کردند. آنها از خانه    یروین  یکل

 هنوز وجود ندارند  ی. مشاغل نسل آلفا حت2

در مشاغل  کنند،یکه امروز مدرسه را شروع م ییهادرصد از بچه 65 شودیم ینیبشیاقتصاد، پ یگزارش مجمع جهان طبق

  جاد یا ز ین یدی شود، مشاغل جد ی مشاغل م نیگزیجا یکه فناور یکه هنوز وجود ندارند. در حال کنندیکار م یدیکامالً جد

و   هیتجز  شن،یکیتوسعه اپل  ،یاجتماع   یهارسانه  ی ابیبازار  ،ی سیکدنو  ک،یربات  یهامهارت  یریادگیدر حال    آنها  کند.  یم

  ی ا یهستند تا مرتبط با دن  یآنها دائماً در حال ارتقاء مهارت و بازآموز  ل،یدل  نی هستند. به هم  یبریسا  تیها و امنداده  لیتحل

 کند.یم جادی ا شانیدار برا ندهیو آ یعمل یحاصل کنند که مدرک آنها شغل نانیاطم دیبمانند. آنها با یدر حال تکامل باق

 واسطه  ی. انتظارات ب4

 آنها انجام دهد متفاوت است.   یتواند برایم  تال یجید  یایهستند، اما انتظارات آنها از آنچه دن  یمتک  یو آلفا به فناور  Z  نسل

 .ندیآی به دست نم هیدر چند ثان شهیها همپاسخ که کندیرا بهتر درک م یفناور یجنبه انسان  Z نسل

به    دیاست که شما با  یبدان معن  نیکنند. ایم  یفعال زندگ  شهیهم  یساعته و فناور  24با انتظارات    ییاینسل آلفا در دن  اما

خود بگنجانند.    یهاوهی ش  نیپاسخ را در بهتر  یجدول زمان  دیبا  یاجتماع  یهارسانه  یهامی. ت دیپاسخ ده  عی سر  یهر سؤال

 زنده نگه داشتن ارتباط هستند.   یساعته برا  24  ییپاسخگو  یها  ستمیآلفا با س  سلارتباط با ن  ی برا  یگریچت بات ها راه د
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