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چکیده
هدف از این مقاله ،مطالعه ویژا های بارز نتل زد 9و نحوه بهکاارااری رساانههاای
جدید از سوی آنان است .این نتل که پس از ظهور و اتترش فناوریهاای اطالعاات و
ارتباط دیاده باه جهاان اشاوده اسات ،دارای ویژاا هاا و خصایصا در مواجهاه باا
رسانههای دیجاتال است و از شبکههای اجتماع بهعنوان بخش از سبک زندا خاود
بهره م اارد و صرفاً برای سرار،شدن به آنها مراجعاه نما کناد .مقالاه حاضار باه دو
پرسش پاسخ م دهد .اول :نتل زِد کاتت و ابژههای نتال آن کادا ،اسات؟ دو :،ایان
نتل به چه صورت و بر اسا

چه مصادیق از رسانههای جدید استفاده م کناد؟ روش

پژوهش این مقاله ،اسنادی بوده و بررس ها با مراجعه باه پاژوهشهاای انجاا ،شاده در
جهان ،صورت ارفته است .نتاجه بررس ها نشان م دهد که ابژههای نتل  ،متناسب باا
تحونت اجتماع  ،فرهنگ  ،فناورانه و ...تغاار ما کناد .نتال زد در هار جامعاه ،دارای
خصایص است که نم توان آن را فارغ از شرایط و تحونت اجتماع تصاور کارد و ایان
شرایط ،از جامعهای به جامعه دیگر متفاوت است .این نتل با اشتراکها و افتراقهاای از
سایر نتلهای یک جامعه جدا م شود .فناوریهای نوین و دیجاتال عامال ماؤثر ی در
ساخت ابژههای متفاوت نتل زد هتتند.
واژگان کلیدی :نتل زِد ،نتل هزاره ،بوماان دیجاتال ،ابژههای نتال  ،رساانههاای
جدید ،سبک زندا
 .1نویتنده متئول ،دانشجوی دکترای علو ،ارتباطات( ،دانشگاه علو ،و تحقاقات)؛ رایانامه
mehrparvar.s@gmail.com
 .2دانشجوی دکترای مدیریت رسانه (دانشگاه علو ،و تحقاقات)؛ رایانامه
ahmadi@igict.ir
3. Z Generation
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مقدمه و بیان مسئله
مطالعات و کارشناس های فراوان در حوزه روانشناسا و بازاریااب نتال زد انجاا،
شده است .اما مطالعه درباره مصرف محتاوای نتال زد ،تاازهوارد و نوپاسات .مطالعاات
ابتدای به این باور رسادهاند که نتل زد ،مصرف رسانهای متفاوت با نتلهاای پاشاان
دارد .از طرف  ،معاارها و الگوهای اونااون جمعاتشناسان را به طبقهبندی نتالهاای
یک جامعه هدایت م کنند .در واقع هر نتل بر اسا

ابژههای از سایر نتلهاا متماایز

م شود .مقتضاات زمان و مکان ،تغاارات اجتماع  ،فرهنگ و اقتصادی و پاشرفتهاای
فناورانه در مقاا

جهان بر شاخصهای نتل تأثارات زیادی اذاشته است .باه عقااده

بالس« :منظور از نتل عبارت است از مجموعهای از انتانها کاه در اباژههاای نتال باا
یکدیگر سهام شدهاند .یعن کتان که از ابژههای معان برخوردار شاده ،آن اباژههاا را
بهخوب درک کردهاند و در نتاجه اکنون به آهتتگ بانشا دربااره واقعاات اجتمااع
برای خود به وجود م آورند» (باالس .)28 :1981 ،وی اباژههاای نتال را پدیادههاای
م داند که برای ایجاد حس هویت نتل به کار م روند .این اباژههاا چاه بتاا از ساوی
نتلهای قبل ناز استفاده شده اند .اما برای آنان حکم چارچوب شکلدهنده یک نتل را
نداشتهاند .حال آنکه ،برای کودکان که بعدها در سانان جاوان باا تجرباه کاردن ایان
ابژهها ،به نحوی ناخودآااه ،احتا

همبتتگ نتل ما کنناد ،چناان حکما دارناد

(همان .)23 :در کنار ابژههای نتل  ،تحونت و تغاارات اجتماع  ،فرهنگا و اقتصاادی
ناز که در فواصل مختلف زمان در یک جامعه بروز م یابند ،در شناسای هویت نتلهاا
مؤثرند .یک از مهمترین عوامل که منجر به طبقهبندی نتلها شده اسات ،رساانههاا و
پاشرفتهای فناورانه در این زمانه است .در واقع ،رسانهها عامل مهم در تغااار سابک
زندا و هویتهای نتل محتوب م شوند .زندا بشر با رساانههاای دیجاتاال دچاار
داراون های شده است که ثمره آن ظهور نتل است که پس از اتترش فناوریهاای
جدید ارتباط  ،متولد شده است و با ابزارهای نوین ارتباط رشد و پرورش یافتاه اسات.
حال آنکه با مراجعه به پژوهشها و مطالعات جهان درباره ویژا های بارز نتل م توان
اونهها و نحوه بهکارااری رسانههای جدید را از سوی آنان شناخت و دریافت که این نتال
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چه مشخصههای دارد و چگونه این ابژهها ،آنان را در معرض رسانههای جدید قرار ما دهاد.
از اینرو ،پژوهش حاضر درصدد پاسخ به دو پرسش زیر به شاوه اسنادی بوده است:
 .1نتل زد کاتت و ابژههای نتل آن کدا ،است؟
 .2این نتل به چه صورت و بر اسا

چه مصادیق از رسانههای جدید بهره م اارد؟

عبقهبندی نسلها بر اساس شاخص فناوریهای جدید
پژوهش در حوزه نتل و مطالعات بان نتال کاه از دهاه  1311در جهاان آغااز شاده،
هماکنون محور مهم در جامعهشناس و جمعاتشناس محتاوب ما شاود .پژوهشاگران
ژاپن معتقدند که هر جامعهای ،بتته به شرایط و خصاصههای ویژه خاود ،باه تقتاامبنادی
نتلها م پردازد و این متئله ،ارتبااط زیاادی باا فرهناگ ،اقتصااد ،سااسات ،دیان و ساایر
مقولههای انتان دارد .به عبارت  ،هر جامعه متناساب باا ویژاا هاای فرهنگا  ،اجتمااع ،
معاارهاای

اقتصادی ،سااس و دینا مرساو ،خاود ،نتالهاای جمعااتاش را بار اساا

طبقهبندی م کند (سوبانکا .)2111 ،1برای مثال ،تقتامبندی در ایاران متناساب باا شارایط
جامعه ایران  ،از سوی برخ از جامعهشناسان صورت ارفته است.
یک از طبقهبندیهای نتل که مورد اجماع و توافق پژوهشاگران قارار دارد ،نظریاه
نتل ایکس ،2وای 9و زد 5است .این تقتامبندی بر اسا

شارایط سااسا  ،اجتمااع و

اقتصادی متولدان دورههای زمان مختلف در اروپا و امریکا شکل ارفته است؛ دورههاای
تاریخ ذکر شده الزاماً منطبق با شارایط و فرهناگ کشاور ماا ناتاتند اماا از بتاااری
جهات ،متولدان نتلهای یکتان در همه جای دناا ویژا های یکتان دارند.
جاادول زیاار ،شاارح دسااتهبناادی نتاال منتشاار شااده در مؤستااه پژوهشاا
( )Grail Researchرا ارائه م دهد که نتلها را به  4دسته تقتام کرده است:

1. Csobanka
2. X Gen
3. Y Gen
4. Z Gen
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جدول  .0واژهشناسی نسلها بر اساس سال تولد ()Grill Research, 2011
انفجار جمعیت
نسل کبیر
 بعد از جنگ جهـانیمتولد شدهاند.
 شـــاهد تغییـــراتگسترده اجتماعی نظیر
جنبشهـای مـدافعان
حقــوز زنــان ،حقــوز
مدنی و صـل ویتنـام
بودهاند.
 عصــــر افـــزایشمصرفگرایی ناشـی از
رفاه
 ظهــــور م تــ ـایدهالیسم
 نخســتیم مواجهــانبا رایانه.
 همچنــان ارتباتــاتچهــره بــه چهــره بــر
ارتباتـــات رایانـــهای
مستولی است.

نسل ایکس
نسل مهاجران
 در اواخــر دهــه 11واوایل دهه  11میالدی
متولد شدهاند.
 آمار تـالز و رکـوداقتصـــادی افـــزایش
یافته است
 عصر فرهنگ هیپهاپ و دیس و
 عصــر تلویزیــون وبازیهای ویدئویی
 ظهــــور م تــ ـفردگرایی و مقابلـه بـا
سلطه
 مواجهه بـا رایانـه دردوران جوانی
 عصــــر توســــعهاتالعات و فنـاوری و
توســـــعه جامعـــــه
اتالعاتی
 عصر استفاده زیـاد وکم از اینترنت

نسل وای
نسل هزاره
 در دهــــه  81و 31متولد شدهاند.
 رشــد تعــار هــا وتضادها
 ظهــور و گســترفناوریهای دیجیتالی،
ســـرویس پیامـــ ،
ایمیل و...
 خــــو بینــــی ونداشتم تـر نسـبت
به رشد فناوری
 وفاداری به مارکها آشنایی بـا اینترنـتدر دوران کودکی
 وابسته به رسانه نخستیم شهرونداندیجیتال
 روابــط مجـــازی وحقیقی اجتماعی
 عالقـ ـهمنـــد بـــهمحتوای فرهنگی
 پذیر ارز هـایخانواده و والدیم
 عالقـ ـهمنـــد بـــهفعالیتهای اجتماعی
 ترجی بیشتر صوتو تصویر به جای متم
 تــرجی دادن بــازیبه سخت کوشی
 دستیابی سـری بـهاهداف و خواستههـای
شخصی

نسل زد
بومیان دیجیتال
 فرزنـــدان نســـلای س
 در جهان مواجـه بـاتروریســـــــــــم و
نارضــــایتیهــــای
محیطی متولد شدهاند
شاهد استفاده گسـترده
از ابزارهـــــــــــای
ال ترونی ـــــــــی و
فناوریهای دیجیتالی،
اینترنت و شـب ههـای
اجتماعی بودهاند.
 جهانی در اتصـال بـاجهــان مجــازی ،فــم
فهم.1
 انعطــــافپــــذیر،هوشــمند و هماهنــگ
با تنوع فرهنگی
 جهان بدون اینترنتو شب ههای اجتمـاعی
برایشان بیمعناست
 شب ههای اجتماعیمهـــمتـــریم ابـــزار
برقراری ارتباتات
 تولیدکننــــــدگان ومصــــرف کننــــدگان
اتالعات
 مهارتهای اسـتفادهاز فناوری
 ارتباتات گسترده قابلیت چندکاره بـودن(گو دادن به موسیقی،
ایمیــل زدن و جســتجو
کردن در فضای وب)
تصمیمگیران سری به ی م ـان تعلـندارنـــد ،بـــه خـــوبی
مــیآموزنــد ،دوســتیابی
میکند و سرگرمیهای
مختلفی دارند.
 چـــارچوبی بـ ـرایدانلود کردن ندارند

نسل آلفا
کودکان گوگل
 متولد دوران رشداقتصادی
 شیوههـای جدیـدآموز
 -مادی گرا

1. Techsavvy

مطالعه اُبژههای نسل زِد به مثابه بومیان فناوری و رسانههای جدید 10

بنابر جدول فوق ،نتل انفجار جمعات 1پاس از جناگ جهاان دو ،متولاد شادهاناد
دوران که در آن ،زاد و ولد به مازان بانی افزایش یافتاه اسات .چاارچوب ذهنا آنهاا
وابتته به ارزشهاست و نه تنها در مدیریت کارهایشاان از ضاوابط و ارزشهاای ذهنا
پاروی م کنند ،بلکه در تربات فرزندانشان ناز به آن توجه دارند( .تری)2111 ،
نتل ایکس به آن دسته از اروههاای سان اطاالق ما شاود کاه در دوران توساعه
فناوریهای اطالعات رشد کردهاند و با رایانه باگانه ناتتند ،اما باشتر آنان همچناان باه
ارتباطات نوشتاری و تلفن (با سام) باشتر از ایمال پایبندند .آنها نتبت باه نتالهاای
بعد از خود ،به سخت با دستاوردهای دیجاتال هماهنگ م شوند ،اما تالش م کنند تا
خود را بهروز نگه دارند( .ماسکو)2112 ،
نتل وای که به آن نتل (هزاره) نااز افتاه ما شاود ،همزماان باا توساعه و بتاط
فناوریهای نوین ارتباط رشد یافتهاند و عالقهمند باه ارتبااط باا همتاانن و دوساتان
خود هتتند .آنها همواره در تالشند تا خود را به آخرین فناوریهای روز مجهز کنند؛ در
دناای مجازی ،با افراد زیادی در ارتباط هتتند و از اتفاقات جهاان باخبرناد .نتال وای
همواره سع م کند تا زندا راحت و بدون دردسری را برای خود رقم بزند .ایان نتال
عالقهمند است کارها را سریعتر پاش ببارد و حوصاله انجاا ،کارهاای طاونن مادت را
نادارد .هرچناد بتاااری معتقدناد کاه متولادان نتال وای ،نتابت باه جامعاه اطاراف
ب تفاوتاند ،در واقع این طور ناتت؛ آنها بهدنبال بهبود شرایط اجتمااع هتاتند اماا باا
جهانبان خودشان( .مککریندل و ولفانگر)2111 ،
نتل زد در دوران رشد یافتهاند که پاا،هاای کوتااه ،آیپاد ،فاتابوک ،تلفانهاای
هوشمند و یوتاوب همهاار شده و مورد استفاده رایج قرار دارد .این نتال زاده فنااوری،
شبکههای اجتماع  ،اینترنت و اوش های هوشمندند و بدون آنها ،زندا برایشان معناا
ندارد .افراد این نتل هر لحظه ممکن است از چازی دلزده شوند .این موضوع ،مخاطرات
فعالات در این نتل را برخالف موارد قبل بان م برد .یک از نموناههاای تغااار سالاقه
آن نتل زد ،این است که  24درصد  19تا  11سالهها در حال حاضر ،باا فاتابوک کاه
1. Baby boomer
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سلطان عرصه شبکههای اجتماع محتوب م شد ،خداحافظ کرده و به ساراغ رقباای
آن رفتهاند .اما همچنان واضح است که زنادا آنهاا باه شادت تحات تاأثار فنااوری و
ارتباطات اتترده مجازی قرار دارد( .روول)11 :2119 ،1
در ایران ناز دستهبندی نتلهای ایران با توجه به ابژههای نتال انجاا ،شاده اسات.
آزادارمک و غفاری ( ،)1989چاتساز قم ( )1981و کوثری ( )1981از جمله این افاراد
هتتند .معاارهای متفاوت برای این تقتامبندی وجاود دارد .برخا نتال جاوان (نتال
هزاره) را در اروه سن 25ا 14سال دستهبندی کردهاناد (آزادارمکا و غفااری )1989 ،و
بعض افراد تا  23سال را در این اروه آوردهاند (اساماعال  ،1913 ،نقال از جعفرپاورزاده،
 .)19 :1981باه عقااده برخا از پژوهشاگران ،انقااالب اساالم شاااخص مناساب باارای
طبقهبندی نتلها در ایران است .نختت ،نتل که فرایند جامعهپذیری آنان به ساالهاای
پاش از انقالب و حدود دهههای  21و  91بازم اردد که «نتال قبال از انقاالب» نامااده
م شوند و دارای تجارب مشترک مانند کودتای  28مرداد ،دولت مل مصدق ،قاا ،پاانزده
خرداد و  ...هتتند .نتل ماانتانن کاه دهاه  51و  41متولاد شادهاناد و تجرباه انقاالب
اسالم و جنگ تحمال را دارند (کوثری .)1981 ،نتل دهه  11ناز دوران جامعه پاذیری
خود را بر اسا

ابژههای پاموده است .متلم است کاه معاارهاا و شااخصهاای تفکااک

نتلها در ایران با سایر کشورهای جهان متفااوت و وابتاته باه وقاایع و رخادادهای ملا
است .شاید بتوان نتل هزاره را متولدین دهه  11و باا تتاامح ،دهاه  11عناوان کارد کاه
تشابه نزدیک با مؤلفههای نتل هزاره در کشورهای غربا دارناد .ایان نتال باا افتماان
مخصوص که دارد ،متناسب با اذر جامعه ایران از سنت به مدرناتاه ،تحاونت فرهنگا ،
هنجاری و اجتمااع  ،پاشارفت فنااوریهاای ارتبااط و اطالعاات و همچناان تغااارات
اقتصادی پا به عرصه حضور اذاشته و رفتار و سابکهاای متفااوت از نتالهاای قبلا را
اتخاذ کرده است .کوثری ( )1981تالش کرده اسات دساتهبنادی نتالهاای کشاور را در
انطباق با دستهبندیهای جهان قرار دهد« .نتل سخت (« ،»)1925 -1921نتل انتقال
 /نتاال داغ (« ،»)1955 -1951نتاال رفاااه  /نتاال بااه ارث رساااده (،»)1945 -1941
1. Rowel
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«نتل اول انقالب (« ،»)1911-1915نتل دو ،انقاالب ( ،»)1911-1915و «نتال ساو،
انقالب (( .»)1914-1913کوثری« )15 :1981 ،از آنجا که امروزه رسانه به عناوان یکا از
مهمترین عوامل تأثاراذار بر جامعهپذیری نتلها ایفای نقش م کند ،به نظر م رساد کاه
م توان دستهبندی جدیدی برای نتلهای ایران
عمل اجتماع بر اسا

و بهخصوص نتلهای حاضار در عرصاه

نوع رسانه مورد استفاده مطرح کرد» (جعفرزاده پاور)19 :1931 ،

چرا که رسانهها و بویژه شبکههای اجتماع  ،تأثار زیادی بر جامعهپذیری و هویتیاب یاک
نتل دارند« .تأثار یک رسانه شناداری یا دیداری که دارای ارتبااط یکتاویه باا مخاطاب
است ،تأثار بتاار متفاوت در مقایته باا رساانهای تعاامل بار کااربران دارد .باا توجاه باه
دستهبندیهای نتل در داخل کشور و مقایته آنها با دستهبندیهاای خاارج ما تاوان
دستهبندی دقاقتر زیر را مطرح نمود( »:جعفرزاده پور)15 :1981 ،
جدول دستهبندی نسلهای فعال در عرصه اجتماع با توجه به شاخص رسانه
(جعفرزادهپور)01 :0196 ،
گروههای
سهگانه
اصلی
نسلی
سالمندان

گروههای
فرعی
نسلی

ابژه نسلی
دوران
هویتیابی

نسل سختی

کودتای  48مرداد
قیام پانزده خرداد
و تجربــه ر یــم
پهلوی
تجربـــه ر یـــم
پهلوی و
انقالب اسالمی
تجربــه جنــگ و
پس از جنگ
جهـــانی شـــدن،
بهبـــود شـــرایط
اقتصادی
تســری و تســهیل
ارتباتات و گستر
شب ه جهانی

نسل انقالب
نسل جنگ

میانساالن
نسل انفجار
جمعیت
نسل ای س
جوانان
نسل وای

رسانه دوران
هویتیابی

دوره
نسلی

سن

رادیو ،روزنامه

 1941و پیشتر +11

روزنامــــه ،رادیــــو،
تلویزیون

11-11 1993 -1941

رادیو ،تلویزیون ،ضبط
صوت

24-11 1919 - 1921

تلویزیون ،ویدئو ،رایانه 91-21 1911 -1912
ویدئو ،ماهواره ،اینترنـت،
وبـــال هـــا ،موبایـــل13-43 1911 -1911 ،
بازیهای رایانهای
شب ههـای اجتمـاعی،
11 -18 1981 -1911
موبایل هوشمند
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ابژههای نسلی ،با تأکید بر نسل زد
در مااورد اینکااه نتاال زد کاتاات و دارای چااه خصایص ا اساات کااه آن را از سااایر
نتلهای قبلش تمایز م دهد ،نظرهای اونااون ارائه شده اسات .توافاق کلا بار ایان
است که نتل زد متولدان هتتند که پس از فراااری فناوریهاای دیجاتاال و از ساال
 1331دیده به جهان اشودهاند .ماانگان سن این نتل که بوماان دیجاتال 1ناز ناماده
م شوند ،بان سالهای  1331تا  2111است .پژوهشگران برهههاای زماان مختلفا را
برای این نتل در نظر ارفتهاند .برخ کودکان و نوجوانان متولد شده در ماان سالهاای
 1334تا  2112را نتل زد م دانند (سوبانکا )2111 ،که در حال حاضر ،بزراتالتارین
آنها  13ساله است( .پرمک)2118 2،
ربانتون ( )2111تقتامبندی و زمانبندی نتالهاا را ناشا از شارایط و تحاونت
داخل جوامع م داند و هاچ استانداری را برای تعاان دقاق حد فاصل سال تولاد نتال
زد نم پذیرد.9
برخ ناز معتقدند (ارانادو  )2111 ،بزرگترین و مهامتارین واقعاهای کاه نتال
هزاره را از نتل زد جدا م کند ،حمالت تروریتات یاازده سا تامبر در ساال  2111در
ایالت امریکاست .در حال که نُه/یازده 5برای نتل هزاره نقطه عطف به حتااب ما آیاد،
نتل زد حت آن را به خاطر نم آورد .اار فردی یک ابژه نتل مهم را باه یااد ناااورد و
نتبت به آن ،درااری احتاس نداشته باشد ،به این معناست که به نتل یادشده تعلاق
ندارد .به این ترتاب ،سال  1331اولان سال متولد شدن نتل زد است .ااار شخصا در
سال  1331یا بعد از آن به دناا آمده باشد ،بهطور متتقام حادثه یازده س تامبر را به یاد
نم آورد و این حادثه برایش واقعهای تاریخ است که یا آن را در مدرسه م آموزد و یاا
در یوتاوب م باند( .مرکز ساناتاک نتل )2111 ،4
1. Digital Natives
2. Permach
 .9قابل دسترس در سایت/https://www.criteo.com/insights/gen-z-social-media :
4. 9/11
5. The Center for Generational Kinetics Report 2017
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در یک تعریف کل م توان افت «نتل زد افرادی را دربر م اارد که در جهاان مواجاه
با تأثار متتقام و غارمتتقام تروریتم و پس از عواقب یازدهم س تامبر و با بحرانهای ماال
ناش از آن دیده به جهان اشود .این نتل در مدارس که درااری و نازاع در آن رایاج شاده
بود ،تعلام و پرورش یافت»( .ویلاامز و پاج« )2111 ،1آنهاا باه والادین تعلاق دارناد کاه در
مقایته با والدین نتلهای دیگر ،از ماانگان سان باانی  91ساال برخوردارناد و همچناان
معلمان آنها ناز در رده سن  52سال قرار دارند»( .لویکات« )2111 ،2آنها هم اکنون به سان
بلوغ رساده و بالغ شدهاند و دارای اعتماد به نفس و حتاساتهای بانتر از سنشاان هتاتند
و منابع دیجاتال را به منابع چاپ ترجاح م دهند و برای رسادن باه موفقاات ساریع و باا
عجله عمل م کنند»( .پاسناک و اودوین)2111 ،
اسام دیگری ناز برای نتل زد به کار برده شده است که از ماان آنهاا ما تاوان باه
نتل مجازی 9یا نتل وی ،5نتل محتوا و ارتباطات یا نتل س  ، 4نتل خااموش ،1نتال
اینترنت ،نتل اوال اشاره کرد .همه آنها ناز ثمره رشاد و تعاال روزافازون اطالعاات و
فناوریهای جدید هتتند( .سوبانکا)2111 ،
این نتل دارای ابژههای است که آن را از نتلهای قبل از خود متماایز ما کناد .از
خصوصاات بارز این نتل ،دسترس در سانان پاایان باه تلفانهاای هوشامند و ساایر
ابزارهای دیجاتاال  1اسات .پرماک ( )2118در پژوهشا اظهاار ما کناد « 81درصاد
کودکان و نوجوانان امریکا در  11تا  19سالگ صاحب تلفن همراه شدند».
برخ از نظریهپردازان این نتل را افرادی مضطرب ،احتاسات  ،خوشبان و راساتگو
م دانند که ترجاح م دهند مشاغل را انتخاب کنند که خارج از چارچوب و هنجارهای
1. Page
2. Levickaite
3. Virtual Generation
4. Generation V
5. Generation C
6. the Silent Generation
7. Digital Devices
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فعل باشد .چرا که آنان با وجود اینکه در کار موفقتر از نتلهاای پااش از خاود عمال
م کنند ،از ساختارهای مدیریت مرسو ،بازارند و تمایل دارند به سبک نوآورانه و ماورد
تأیاد خود ،وظایفشان را انجا ،دهند (مرچندیتر .)2119 ،به عبارت دیگر ،از امر و نه
شدن تنفر دارند و پایبند هاچ ضابطه و قانون ناتتند .ویژا های شخص  ،سابکهاای
زندا و کنشهای اجتماع آنان بر پژوهشگران پنهان ناتت ،اما آنچه نااز به مطالعاات
اتترده دارد ،شناسای این اروه سن در یک جامعه است .هر جامعه دارای جمعات باا
ویژا های متنوع است و تشخاص این نتل در ماان افراد جامعه تنها با مطالعات علما
ماتر م شود.
این نتل درصدد است تا دایره اجتماع خود را با افراد جدید در تما ،دناا اتاترش
دهد و دوستان زیادی داشته باشد .باا وجاود اینکاه فاتابوک همچناان از شابکههاای
اجتماع محبوب دناا بهشمار م رود ،نتل زد به دنبال تغااارات اتاترده در آن اسات
(نئول .)2118 ،بهطوری که مطالعات نشان ما دهاد؛ از ساال  2111تااکنون  5درصاد از
1درصد نوجوانان که عضو فاتبوک بودهاند ،به ترک این شبکه اجتمااع اقادا ،کاردهاناد
(جفری 2111 ،به نقل از نئول )2118 ،چرا کاه آناان تشانه ارتباطاات چهاره باه چهاره
هتتند و شبکههای اجتماع مرسو ،در ماان نتل هزاره چنان قاابلات ندارناد .در واقاع
جوانان امروزی مایلاند از فناوریها و برنامههای استفاده کنند که ارتباطات واقع آناان را
اتترش م دهد ،بنابراین ،از طریق تلفن همراه به نصب این برنامهها روی م آورناد .ایان
برنامهها اسنپچت ،فاستایم ،1و چتروتل 2هتتند (نئول .)2118 ،به ایان ترتااب ،جاای
تعجب ناتت که نتل زد در شبکههای اجتماع به دنبال دوستااب های باشتر است.
نتل زد از نتل وای که شعارش «همه چاز ما ااذرد» باود ،محافظاهکاارتر اسات.
زندا نتل زد سرشار از فعالاتهای ساختیافته و برنامهریزی شده است .اعضاای ایان
نتل ،وجدان اجتماع و اخالق کاری قوی دارند ،اار چه برخ به عکس آن معتقدناد و
نتاال زد را ضااد اجتماااع تاار از نتاال ایکااس م ا داننااد (کااوثری )15 :1983 ،بنااابر
1. Face Time
2. Chatroulette
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پژوهشهای انجا ،شده ،اعتااد به تلفن همراه و دریافت پاا ،کوتاه ط شب یاا اساتفاده
از سایتهای شبکهبندی اجتماع  ،نظار مایاس اس 1سبب شده است که  21درصاد از
افراد این نتل بهطور مرتب دچار مشکل ب خواب باشند( .همان)15 :
از دیگر خصایص این نتل م تواند این باشد که آنان اولان نتل دناای جهان شاده
هتتند .همه آنها از فرهنگ مشابه ،غذای مشابه ،واژاان و افتار مشابه استفاده م کنناد
و این ،از مؤلفههای جهان شدن است (تری .)2111 ،با آنان در مقابل پاا،های طاونن ،
صبر و شکابای ندارند و ترجاح م دهند در کوتاهترین حد ممکان ،پااا،هاا را دریافات
کنند ،به عبارت «هر چه کمتر ،بهتر» مصداق این نتل قلمداد م شود( .همان)24 :
اوقات فراغت برای این نتل به معنای فعالاتهای خارج از خاناه و محاطا ناتات،
بلکه آنان باشترین زمان خود را صرف شبکههای اجتماع م کنند .تعاملها و ارتباطات
آنان در شبکههای اجتماع خالصه م شود (رووی .)2111 ،در واقاع ااار نتال هازاره،
نتل فنفهم در نظر ارفته شود ،نتل زد ،بوماان فناوری محتوب م شوند.
تری ( )2111در کتاب نتل زد  12خصاصه را برای این نتل قایل م شود:
 .1کودکان که روابط خانوادا محکم نتبت به نتلهای قبل از خود ندارند.
 .2بتاار باهوش هتتند ،اما هوش هاجان آنان پرورش ناافته است .آناان اطالعاات
را که درک م کنند پردازش م کنند ،اما قادر به پردازش هاجانها ناتتند.
 .9قادر به انجا ،چندین کار بهصورت همزمان هتتند .در واقع ما توانناد توجاه یاا
تمرکز کنند و موضوعات را به خاطر بت ارند که ناازمند صارف زماان زیاادی بارای باه
یادس اری است.
 .5دارای شخصات نارساتت هتتند و حضور دیجاتال خود را از دیگران پنهان م کنند.
 .4بازیهای مجازی ضد اخالق  ،نبود همدل  ،و کافات پایان نمایشهای تلویزیون
آسابهای به روان کودکان نتل زد وارد م کند.
 .1نظر همتانن باش از اندازه برای آنان مهم است.
1. My Space
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 .1هر چه را م بانند ما پذیرناد ،بناابراین ،تخاال و تصاور را در جایگااه دو ،قارار
م دهند .آواتارها 1و زندا دو 2،در جایگاه دو ،توجه آنان هتتند.
 .8بتااری از اعضای نتل زد از ب خواب رنج م برند چرا که نم خواهند چاازی را
در فاتبوک و سایر شبکههای اجتماع از دست بدهند.
 .3امکان زندا شادتر اما با ارزش بتاار کمتر برای آنان وجود دارد.
4

 .11آنان قدردان رسانهها ،مدلها ،9ساتاراان ساانمای  5و شاا هاای شابکههاای
اجتماع هتتند .چرا که تأثاری بتاار زیاد و قوی بر آنان دارند.
 .11تمایلهای جدید جنت و شاوههای جدید مشارکت برای آنان تعریف شده است.
 .12آخرین و مهمتر از همه حوزه آموزش است که در انگازه ،روشهای جدیاد آماوزش
مؤثر ،نقشها و وظایف جدید معلمان ،روشهای جدید یادااری متتقل ،اهمات فعالاتهاای
بدن و شاوه جدید همکاری و مشارکت تغاارات ایجاد شده است( .پتری)2115 ،
نسل زد و عادتهای رسانهای
نتلهای جدید خواه ناخواه نتلهای رسانهای هتتند (کوثری .)81 :1983 ،پاس از
پاشرفت فناوری و فراااری آن در مناسبات بشر ،چگونگ رفتار و کنش اروههای نتل
با رسانهها اهمات یافته است .براسا

پژوهش که درباره تفاوتهای نتال و منطقاهای

مصرف رسانه در چان با بهرهااری از نظریههای استفاده و رضامندی و اروههای نتال
انجا ،ارفت ،اروههای نتل در برخورد با رسانهها دارای ویژا هاای منحصار باه خاود
هتتند ،اروههای نتل هر کشور باا کشاور دیگار ،باه لحااظ سابک و عاادات مصارف
رسانهای تفاوت دارند .در کشورهای پاشرفته ،اقتصاد و فنااوری ،تاأثار مهما بار نحاوه
1. Avatars
2. Second life
3. Fashion
4. Stars
5. Celebrities
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رفتار و مصرف رسانهای نتلهایشان دارد و آنهاا را از ساایر کشاورها متماایز ما کناد.
همچنان این پژوهش حاک از آن است که ارتباطات وابتته به رایانه ،خواستههای نتال
وای را تغاار داده است .آنان با استفاده از ابزارهای جدیاد ،باه اباراز خاود ما پردازناد،
خواستههایشان را اعال ،م کنند و شاوههای سانت تعامال و برقاراری ارتبااط را کناار
اذاشتهاند.
نسل زد و تلویزیون
نتل زد هاچ زمان یا فرصت را صرف تماشای تلویزیون نم کند و در عاوض ،اسانپ
چت برای وی حکم حاات در زندا روزمرهاش را دارد .نوجوانان این نتل باا آاااه از
اینکه فناوریهای جدید برای سالمت روانشان خطرناک است ،همچناان باه آن وفاادار
هتتند (کن .)2111 ،این نتل خواهان تماشای فالمها ،کلاپها ،تصاویر بر روی صافحه
تبلت ،لپتاپ ،یا تلفن همراهشان هتتند ،چرا که ترجاح م دهند مختاراناه باه انتخااب
زمان و مکان تماشا ب ردازند و خانوادهشان را در دیدن فالمها یا کلاپهاا ساهام نکنناد.
در حال که نتل هزاره تمایل دارد فالمها و تصاویر را بر صفحه تلویزیاون تماشاا کناد.
نتل زد استفاده از تبلت یا لپتاپ را قابل دستر تر از تلویزیون م داند و همانطور که
نتایج یک پژوهش ( )2111نشان م دهد ،تمایل زیادی به تلویزیون ندارد؛ چنانکه تنهاا
18درصااد از نوجوانااان پاسااخگو از برنامااههااای تلویزیااون ساانت اسااتفاده م ا کننااد
(ارهاردسن .)12 :2111 ،1باه عاالوه آنهاا بار سابکهاای 2خاصا تمرکاز ما کنناد،
تماشااران کلاپهای کوتاه در تلفن همراهشان هتتند و این تماشا را باهصاورت روزاناه
انجا ،م دهند (همان .)19 :آنها باه جاای تماشاای مجموعاههاای تلویزیاون طاونن ،
کلاپهای یوتاوب را دنبال م کنند ،چرا که یوتاوب دایره وساع از محتواهای اونااون
را بهراحت در اختاارشان قرار م دهاد .از ساوی دیگار ،باهدلاال اینکاه ایان نتال باا
1. Gerhardsen
2. Genre
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والدیناش زندا م کند ،ااه مجبور به تماشای تلویزیون م شود ،و چون این اجباار
را نم پذیرد به ابزارهای ارتباط مورد عالقاه خاود روی ما آورد .در واقاع ابزارهاای مانناد
تبلت یا تلفن همراه ،اختاار ازینش محتاوا را باه آناان ما دهاد (ارهاردسان.)11 :2111 ،
بهعالوه این نتل به تعامل فردی و به دور از جمعهای خانوادا عالقهمناد اسات و بار ایان
اسا  ،تلویزیون نم تواند چنان ناازی را برآورده سازد و او را در غار تنهای اش حفک کند.
نسل زد و محتوای مورد عاقه
پاشرفت فناوری های جدید این فرصات را بارای مخاطباان فاراهم کارد تاا باه محتاوای
کاربرتولاد 1روی آورند؛ این امر در ابتدا ،برای صنایع رسانهای چنادان رضاایتبخاش نباود و
نوع رقابت تصور م شد ،اما پس از ظهور یوتاوب ،خالقان محتوا توانتاتند آزاداناه باه نشار
محتااوای مااورد عالقااه خااود دساات بزننااد و در ایاان زمانااه انقالباا صااورت دهنااد
(منانولد .)2118 ،2نتل زد بهعنوان افرادی که در تولاد محتوای کاربرساز پاشتاز هتاتند،
شناخته م شوند .این نتل م تواند به دور از ضوابط نشر ،به تولاد محتوای خود ب اردازد و
به هر تعداد که م خواهاد ،آن را در یوتااوب و ساایر رساانههاای شاباه آن منتشار کناد
(همان .)2118 ،همانطور که پاش از این افته شد ،نتال زد تمایال زیاادی باه انتخااب
محتواهای منتشر شده در یوتاوب دارد .در این بان ،تصاویری کاه در ابتادای کلااپهاای
یوتاوب به افراد ایان نتال ارائاه ما شاود ،نقاش مهما در انتخااب و تماشاای کلااپ دارد.
بهعبارت  ،اار آنان از تصویری که بر روی کلاپها درج شده ،رضایت نداشاته باشاند ،هرااز باه
تماشای آن مبادرت نم کنند ،مگر آنکه دیگران آنان را به تماشا فراخوانده باشاند (ارهاردسان،
 .)11 :2111کودکان و نوجوانان این نتل تمایل زیاادی باه تماشاای ویادئوهای آنالینا

9

دارند که سریع و بدون زحمت در اختاار آنان قرار اارد .بنابراین ،سراغ متن و نوشته نما روناد،
بلکه محتوای را انتخاب م کنناد کاه اطالعاات ماورد ناااز آناان را بادون کمتارین وقفاه در
1. User Generated content
2. Manintveld
3. Online
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اختاارشان قرار دهد (همان .)11 :بوماان دیجاتال بهدلال تمرکز پاایان و اتاالف وقات ،در
انتخاب محتوا و برنامههایشان منفعالنه عمل م کنند و هر محتاوای کاه از حوصاله آناان
خارج باشد ،به سرعت کنار اذاشته م شود( .پرنتک )2111 ،1
رسانههای جدید به مثابه سبک زندگی
مطالعات حاک از آن است که باشترین مصرف رساانهای نتال زد ،مرباوط باه اساتفاده از
اوش های هوشمند م شود .استفاده از تلفنهای هوشمند در ماان این نتل همهااار اسات و
تقریباً نام از آنها در روز ،به مدت ده ساعت آنالیان هتاتند .در واقاع مصارف رساانهای آناان
بخش تناده با زندا روزانه و اقدام ناخودآااه است .نوجوانان (18ا 19سااله) تقریبااً روزاناه،
سه ساعت از تلفنهای هوشمند برای دریافت برنامههای تلویزیون  ،ویدئو ،موسااق  ،باازیهاا و
شبکههای اجتماع استفاده م کنند .نتل هازاره نااز از کااربران پار و پاا قارص رساانههاای
دیجاتال هتتند اما مصرف رسانهای هزارهایها مانند نتال زد باا زنادا روزمارهشاان تنااده
نشده است و مصرف رسانهای ،بخش مجزا از زندا آناان اسات .بارای نتال زد ،رساانههاای
اجتماع راه اصل تعامل با جامعه است ،در حال که نوجواناان نتال هازاره از رساانه مجاازی
برای به روزرسان موقعات خود و پاگاری موقعات دوستانشان استفاده م کنناد ،بارای نتال
زد فضای مجازی چازی باشتر از پر کردن اوقات و رصاد دوساتان اسات .روزناماه اااردین 2در
ازارش مرد،نگارانهای از نتل زد درباره دختری به ناا« ،ساارا» ما نویتاد کاه پاس از عمال
جراح و به هوش آمدن ،اولان واژهای کاه باه زباان آورده« :آیفاون ،آیفاون» باوده اسات ،ناه
«مادر» یا «پرستار» .هرچند فناوری برای نتل هزاره اماری مهام اسات ،بارای نتال زد جنباه
حاات دارد.
برخ از پژوهشگران ماان عادتهای استفاده از شبکههاای اجتمااع باان دو نتال
هزاره و زد تفاوتهای قایل شدهاند .یانگ ( )2118سه تفاوت عمده را مطرح م کند که
عبارتاند از:
1. Prensky
2. The Guardian

 11مطالعات رسانههای جدید/سال چهارم ،دوره دوم ،شماره ( ،1پیاپی11ـ  ،)11تابستان و پاییز 1931

 .1محتوای سرگرمکننده؛ عمدهترین کارکرد رسانهای
برخالف نتلهای هزاره و انفجار جمعات ،نتل بوماان دیجاتاال از مااان کارکردهاای
رسانهای ،به سرارم باشترین عالقه را نشان م دهناد .هماانطاور کاه نساول «نظریاه
کارکردارای رسانهای» باان م کند« :سه کارکرد نظارت بر محاط ،همبتتگ اجتمااع ،
و انتقال ماراث فرهنگ » برای رسانهها فرض شده است« .رایت با افزودن کارکرد سرارم
برای رسانهها معتقاد اسات کاه رساانههاا ما توانناد آرا،بخاش و شاادیآفارین باشاند.
سرار،کننده بودن رسانهها به اریز از مشکالت روزمره و پار کاردن اوقاات فراغات کماک
م کند» (مهدیزاده .)51 :1983 ،بر این اسا  ،ایان نتال تمایال باشاتری باه محتاوای
سرار،کننده در شبکههای اجتماع دارد؛ بر خالف نتل هزاره کاه باه برقاراری ارتبااط و
تعامل با دوستانشان م پردازند (یانگ« .)2118 ،عالوه بر ایان ،نتال زد حوصاله و تااب
شنادن را ندارد و بر این اسا

بنگاه هاای تجااری بایاد صادا را قطاع کنناد و باشاتر باه

تبلاغات بصری روی آورند تبلاغات که در قالب تصویر پاا ،را ارائاه ما کناد ،ناه در قالاب
کلمات .چرا که نتل زد عالقه دارد که بباند و به اشتراک 1بگذارد»( .همان)2118 :
 .4استفاده معدود اما گسترده از انواع شبکههای اجتماعی
در یک دهه اذشته ،شبکههای اجتماع متنوع و اتتردهای در دناای دیجاتاال باه
فعالات پرداختند .اوال پال  ،فاتبوک ،نین و امروزه اینتتاارا ،از جمله شابکههاای
اجتماع فعال در ایران هتتند که محبوبات زیادی دارند؛ در این شبکهها کاربر م تواند
به ارسال و اشتراکاذاری ،نظرده یا ثبت نظر برای دیگران و در کل ،تعامل اجتمااع
ب ردازد .نتل زد به چنان شبکههای بتاار عالقهمند است و باشاترین زماان (مااانگان
بانی سه ساعت) را صرف چرخادن در شبکههای اجتماع م کند .اما تفااوت عمادهای
با نتل هزاره دارد و آن ،انتخاب تعداد معدودی از شبکههای اجتماع است .در صاورت
که نتل هزاره به تنوع شبکههای اجتماع پایبناد اسات و تارجاح ما دهاد در حجام
1. Watch and share
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زیادی از شبکههای اجتماع فعال باشد ،نتل زد به حضاور اتاترده اعتقاادی نادارد و
زمانش را در یک یا تعداد اندک از شبکههای اجتماع س ری م کند در صورت هم که
بخواهد از شبکههای اجتماع برای سرارم و تفریح استفاده کناد ،یوتااوب را بهتارین
ازینه م داند .نتل زد بر خالف نتل هزاره عالقه چندان به تویاتر یا فاتبوک نادارد و
باشتر زمانش را در اینتتاارا ،و اسنپچت 1س ری م کند( .یانگ)2118 ،
2

 .3پیروی از شاخهای شبکههای اجتماعی
نتل زد تمایل زیادی دارد که به افاراد مشاهور و شاا هاای شابکههاای اجتمااع
ب اوندد و از هنرپاشگان باشتر از مارکهای تجااری حمایات کناد .در حاال کاه نتال
هزاره به تبلاغات تجاری وابتتگ زیادی دارد ،نتل زد به آن ب توجه است.
3

نسل زد و باکباستر های هانگر گیمزی

4

داستان هانگراامز 4در سرزمان خاال به نا« ،پانم» 1ما ااذرد .سارزمان کاه از
دوازده ایالت تشکال شده و رئاسجمهور مادا،العمر آن ،فردی به نا« ،اسنو »1است کاه
سالها پاش ،شورش این دوازده ایالت را سرکوب کرده و اکنون مرد ،این ایالتها را زیار

1. Snapchat
2. Celebrities
هم به معنای پرخرج است و هم به معنای پر فروش3. Blockbuster .
4. Hungers Game
 .4سوزان کالانز نویتنده هانگر اامز ،درباره اثرش م اوید:
«هانگر اامز ،افتانه ناتت .داستان جنگ است که این نتل بدان مبتالست .در جناگ بادبخت هاای وحشاتناک
وجود دارد که باید افته شود .برای آنهای که از این متابقه زنده باارون ما آیناد ،زخامهاای روحا مارگهاای
خشونت بار و ب رحم و خاانت تا سالهای باق م ماند .ایان نوجواناان زیار فشاار تایتانااک اوناهای هتاتند و
هرکاری که م توانند باید انجا ،دهند تا از غرق شدن نجات پادا کنند»
6. Panem
7. President Coriolanus Snow
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یوغ خود دارد .اما این رئاسجمهور سنگدل ،به یاد پاروزیاش در برابر شورش ایالتهاا،
مرد ،هر ایالت را وادار کرده است تا هر سال دو نفر را بهعنوان قرباان بارای شارکت در
بازی خاص به نا« ،هانگر اامز» انتخاب و معرف کنند .در نتاجاه هار ساال ،باتات و
چهار نفر برای این «بازی» معرف م شوند که باید برای زنده ماندن با هم مبارزه کنناد
و دیگران را بکشند .در پایان ،فقط یک نفر از آنها زنده م ماند و این برناده و ایالات او از
سوی رئاسجمهور تا حدودی امتاازهای دریافت ما کنناد و مارد ،ایالات در آن ساال
م توانند امادوار باشند غذای باشتری دریافت خواهند کرد .در چناان چاادمان اسات
که دختر نوجوان به نا« ،کتناس اوردین» 1از طرف یک از ایالتها برای شرکت در این
بازی انتخاب م شود .کتناس در قتمت اول این ساهااناه موفاق ما شاود باازی را تاا
حدودی به هم بزند و با تبدیل شدن به نماد مبارزه ،سازماندهنداان بازی را وادار کناد
قوانان بازی را تغاار بدهند و در مبارزه آن سال ،دو نفر را بهعنوان برنده معرفا کنناد.
«کتناس» در آغاز داستان ،شانزده ساله است .پدرش در حادثه معدن زغال سنگ مارده
است و کتناس زندا مادر و خواهر کوچکتر خود را با شکار غار قانون تارو کماان در
اطراف جنگل م اذراند .کتناس شخصات یک دنده و در عاان حاال آشافته دارد .روح
قوی او با درد و خشم انباشته شده است .در تما ،طول داستان ،کتناس مجبور به حفاک
شرایط است که دوست ندارد در آن باشد ،او وحشت زده است اماا ما داناد کاه بارای
نجات خانوادهاش و دیگران باید ادامه دهد؛ شرایط که کتناس با آن م جنگد ،ماراثا
است که نتل پاشان «نتل وای» برایش باه جاا اذاشاته اسات (اپرساون .)2114 ،در
ازارش روزنامه ااردین از نتل «زد» به نقل از «نورینا هرتز» 2م آید :پس از اکران فالم
پرفروش «هانگر اامز» یک از اسام که برای نامگاذاری نتال زد ماورد اساتفاده قارار
م اارد ،نتل «ک » 9است که از ابتدای نا« ،کتناس اوردین» 5شخصات اصل داستان
1. Katniss Everdeen
2. Noreena Hertz
3. K Gen
4. Katniss Everdeen
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ارفته شده است« .کتناس» قهرمان مصمم «هانگر ااماز» اسات .نوجواناان ایان نتال
مانند «کتناس» احتا

م کنند که زندا  ،مبارزهای ناتما ،و ابادی باا ناابرابریهاا و

خشونتهاست .نتل «زد» از سایه رکود اقتصادی ،ناامن شغل  ،افزایش نابرابری و افول
امادهای مال بارون آمده است .این نتل عماقاً باه نهادهاای حکاومت با اعتناسات و
هرکدا ،از آنها را منبع دیگر برای ایجاد فشار روح م داند .آنها تمام زندا خاود را
در زیر سایه تهدید تروریتم س ری کردهاند و شاهد نقض پامانها و معاهدات باودهاناد.
پاا ،نفرت در سراسر ساتتمهای رسانهای مجازی آنها پاچاده است( .اپرسون)2114 ،
«هانگر اامز» بازنمای نتل زد است .نتل مضطرب که به تمام نهادهای سانت ،
از دولت ارفته تا ازدواج ب اعتماد است .همه آنها «کتناس» هاای هتاتند کاه تاالش
م کنند در دناای تاریک و دشواری که نتل پاش برایشان ساخته است ،حرکات کنناد.
آنهااا زایاااده حااوادث یااازده س ا تامبر ،بمااباااذاریهااای لناادن و مادریااد ،داعااش و
افشااااریهااای «ادوارد اساانودن» هتااتند .اخبااار جنااگ و خشااونت هاار روز از طریااق
فاتبوک و تلفنهای هوشمند به دستشان م رسد .آنها در معارض تصااویر کشاورهای
جنگزده بزرگ شدهاند و منابع خبری برایشان اخبار مردم را که بر اثر تاراندازی یا باه
صورت تصادف و غمانگازی مردهاند ،نقل م کنند ،آنها فضای فکری ،ارزشهاا ،عقایاد و
رفتارهای متفاوت با نتلهای قبل از خود دارند و خود باا تروریتام باانالمللا  ،رکاود
جهان و انقالب دیجاتال بزرگ شدهاند .البته این نتل جوانتر از آن است کاه بخواهاد
حوادث یازده س تامبر را به یاد آورد اما همه اینها را به صورت مجازی تجربه کرده اسات
(همان .)2114 :این نتل پاا ،سر بریدن ،بمباذاری و قتلهای خشونتآماز را هار روز
از طریق اوش های هوشمند خود دریافت م کناد .کودکاان و نوجواناان ایان نتال در
تنهای دایم خویش و از پشت صفحه اوش های هوشمند شان شاهد اتفاقاات از ایان
دست هتتند .تما ،اینها به معنای آن است که ایان نتال از اضاطراب و بادبان تاأثار
ارفته است .این نتل از این واقعات آااه است که زندا بارای او ،نباردی ساختتار از
نبردی است که والدینشان داشتهاند .بر این اسا « ،هرتز» ایان نتال را نتال «کا »
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نامگذاری کرده است و این نامگذاری را از شخصات «کتناس اوردین» وا ،ارفته است تا
ناامادی جهان را که برای آنها ساخته شده است ،نشان دهد .در ایان فاالم «کتاانس»
یک نماد است ،نماد کتان که ناخواسته پایشان به جنگها و اضطرابهاای آن کشااده
شده است( .اپرسون)2114 ،
نتیجهگیری
با جتتجوهای صورتارفته در زمانه مطالعه رفتارها ،سبک زندا و ابژههاای نتال
زد ،این مهم بهدست آمد که مطالعات جهان باشاتر بار کشاف راهبردهاای باازار بارای
جذب نتل زد و بازاریاب بنا شدهاند .مطالعاات هام در زماناه نحاوه آماوزشدها باه
معلمان برای تعلام و تربات نتل زد صورت ارفته است اما این نتال همچناان در زیار
شاااخههااای مطالعااات رسااانهای ،مطالعااات فرهنگاا  ،روانشناساا  ،آسااابشناساا ،
جر،شناس و ...از نظر دور مانده اسات .در ایاران تقریبااً تماام حاوزههاای ناامبرده از
پرداختن به نتل زد غافل ماندهاند .ب شک ،این نتل اهمات زیاادی در مطالعاات علاو،
انتان دارد و با توجه به اینکه روزانه شاهد بهروزرسان و پاشرفت فنااوریهاا و جهاان
دیجاتال هتتام ،ضروری است که پژوهشهای اتتردهای در ایان حاوزه انجاا ،شاود.
پاشبان ها نشان م دهد که تا «سال  2121رسانههای بزرا وجود خواهند داشت که
توسط افراد نتل زد اداره م شوند و بزرگتر ،قاویتار و فارابانالملا باه فعالاات خواهناد
پرداخت .آنها مانند فاتبوک و یوتاوبِ  19سال پاش ،جهان را احاطه م کنناد و سااختارها
را م شکنند .راهباران آناان باهطاور قطاع بومااان دیجاتاال هتاتند» (منانولاد.)2118 ،
بنابراین ،رسانهها ابزار مهم برای کشف ابژههای نتل افراد نتل زد محتوب م شاوند.
رسانههای جدید نه فقط باهعناوان ابازاری بارای سارارم  ،بلکاه باهعناوان اوناهای از
سبکهای زندا افراد نتل زد ،در تعاان رفتارها ،کنشها و واکنشهای آنان اثراذارناد
(ارانادو  .)2111 ،1همانطوری که افته شد ،وجه بارز تفاوت این نتل باا نتالهاای
1. Granados
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پاشان ،این است که کودکان و نوجوانان نتل زد پس از تولد فناوریهای جدید ،متولد شاده
و رشد یافتهاند .بر این اسا  ،آنان نه تنها قادر به فهم عماق فناوری هتاتند ،کاه سااکنان و
بوماان اصل جهان فناوری و دناای دیجاتال محتوب م شوند .فناوریهاای جدیاد نااز باه
مثابه خوراک آنان قلمداد م شوند که حااتشان را در اجتماع ماتر م کنند .در ایان مااان،
دور ماندن از شبکههای اجتماع  ،به معنای انزوای مطلق این افراد اسات؛ چارا کاه تعامال و
مناسبات اجتماع آنان از درااه شبکههای اجتماع ر م دهد.
منابع
ا بالس ،کریتتوفر (« .)1981ذهنات نتل » .ترجمه حتان پاینده .ارغنون ،شماره .13
ا جعفرپورزاده ،فروزنده (« )1931رسانه ،ابزاری برای دستهبندی نتلهاا در ایاران».
فصلنامه جامعه پژوهشی فرهنگی .پژوهشگاه علو ،انتان و مطالعات فرهنگ  ،ساال
هشتم ،شماره دو ،،تابتتان 11 -1 ،31
ا چاتساز قم  ،محمدجواد (« .)1981بازشناس مفااهام نتال و شاکاف نتال ».
دو فصلنامه جوانان و مناسبات نسلی ،سال اول ،ش  ،1بهار و تابتتان
ا کاوثری ،متاعود (« .)1981نتال ایکاس ،وای و زد و سااساتگذاری فرهنگا در
ایران» .فصلنامه راهبرد فرهنگ ،سال اول ،ش  ،9پایاز.
The Z Generation, Acta

- Csobanka, Zsuzsa Emese (2016).

Technologica Dubnicae volume 6, 2016, issue 2.
- Epperson, Steven (2015). The Hunger Games Now?: Young
People and Hard Times A sermon by Rev. December 13.
- Gerhardsen, Jullia (2016). A study of TV and Video consumption
among Digital Natives and Digital Immigrants, DEGREE PROJECT
IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING, STOCKHOLM,
SECOND CYCLE, 30 CREDITS

1931  تابستان و پاییز،)11 ـ11 (پیاپی،1  شماره، دوره دوم،سال چهارم/ مطالعات رسانههای جدید18
- Graham. Ben (2017). Meet Gen Z: No Facebook, No TV, No BS,
Access in: https://blog.markgrowth.com/meet-gen-z-no-facebook-notv-no-bs-c84021f66473
- Granados, Nelson (2017). Gen Z, Media Consumption: It’s A
lifestyle, Not just Entertainment, Accessed:
https://www.forbes.com/sites/nelsongranados/2017/06/20/gen-zmedia

consumption-its-a-lifestyle-not-just-

entertainment/#2a997b3d18c9.
- Manintveld, Bastian (2012). The Generation Z and The TV
revolution, Accessed:
https://www.darwinsocialnoise.com/en/blog/the-generation-z-andthe-television-revolution/.
- Mascó, A. (2012). Entre Generaciones. No te quedes fuera del
futuro. Buenos Aires: Temas.
- McCrindle, M., & Wolfinger, E. (2010). The abc of XYZ.
Definition of generations. Retrieved from:
http://korunk.org/letoltlapok/Z_RKorunk2010 november.pdf.
- Merchandiser, R. (2003). Retail Employers Must Understand Gen
Y Values. Retail Merchandiser, 43(2), 12.
- Noel, Marcus (2018). Hey Facebook, Gen Z is Finding New
Ways to connect Socially, Access in:
https://www.forbes.com/sites/marcusnoel/2018/05/18/heyfacebook-gen-z-is-finding-new-ways-to-connectsocially/#5a65dea14687.
- Permach, Rachel (2018). Gen Zs never watch TV, are stressed
about Snapchat, and are concerned that technology has ruined their

19 مطالعه اُبژههای نسل زِد به مثابه بومیان فناوری و رسانههای جدید
mental health — here's what it's REALLY like to be a teen in 2018,
Accessed in https://www.businessinsider.com/teens-gen-z-generationz-what-teens-are-like 2018-6 .
- Petry, A (2014). Our digitals. Retrieved from:
http://http://www.anyanyelvpedagogia hu/cikkek.php?id=432
- Posnick-Goodwin, S. (2010). Meet Generation Z. California
Educator, 14(5), 8-18.
- Prensky, Marc )2001(. Digital Natives, Digital Immigrants Part 1.
On the Horizon 9, 5: 1–6. http://doi.org/10.1108/10748120110424816
- Reeves, T. C.–Oh, E. (2007). Generational Differences.
Handbook of Research on Educational Communications and
Technology, 295–303.
- Rawal, M. S., & Pandey, (2013). e-Learning: Learning for Smart
Generation Z. International Journal of Scientific and Research
Publications, 3(5), 564.
- Grail Research – A division of Integreon (2011). Consumers Of
Tomorrow:

Insights

And

Observations

About

GenerationZ

www.grailresearch.com/pdf/ContenPodsPdf/Consumers_of_Tomorrow_Insig
hts_ nd_O bservations_About_Generation_Z.pdf Download time: 20.07.2013
- Tari, A. (2011). Z generation. Budapest: Tericum Könyvkiadó.
- Williams, K. C., & Page, R. A. (2011). Marketing to the
Generations. Journal of Behavioral Studies in Business, 3(1), 37-53.
- Young. Katie (2018). Three Differences in how Den Z and
Millennials use social media, Access in:
https://wearesocial.com/blog/2018/03/three-differences-gen-zmillennials-use-social-media

