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چکیده

تغییــر در ســبک زندگــی بــه معنــای تحــول در ابعــاد مختلــف زندگــی از جملــه ابعــاد فرهنگــی، آموزشــی، تربیتــی 

ــی،  ــبک زندگ ــن رو، س ــد. از ای ــاب می آی ــه حس ــل ها ب ــدی نس ــت در طبقه بن ــز اهمی ــوارد حائ ــت و از م و... اس

ــون  ــف، همــواره از موضوعــات موردتوجــه پژوهشــگران حوزه هــای گوناگ ــر نســل های مختل ــت و طــرز تفک ذهنی

بــوده  اســت. هــدف ایــن پژوهــش، ارائــۀ تحلیلــی آینده پژوهانــه از ســبک زندگــی نســل آلفــا و بررســی نقــش 

ــی و  ــوای عرف ــل محت ــتفاده از روش تحلی ــا اس ــتا، ب ــن راس ــت. در ای ــی اس ــبک زندگ ــن س ــاخت ای ــانه در س رس

ــرات در  ــا، تغیی ــل آلف ــوص نس ــل ها و به خص ــون نس ــی پیرام ــای علم ــد محتواه ــرور نظام من ــا م ــتقرایی و ب اس

ــوم محــوری: 1.  ــج مفه ــه پن ــج نشــان داد ک ــه اســت. نتای ــرار گرفت ــه ق ــورد مطالع ــن نســل، م ــی ای ســبک زندگ

فنــاوری، 2. بــازی و ســرگرمی، 3. خانــواده، 4. آمــوزش و 5. اشــتغال، عمده تریــن ســرفصل های مطالعــه و تحلیــل 

نســل آلفــا هســتند و رســانه بــه صــورت کامــاً آشــکار در تمــام ایــن ابعــاد، نقشــی پررنــگ دارد. نســل آلفــا نســل 

ســبک زندگــی متاورســی اســت و زندگــی ایــن نســل نه تنهــا بــا رســانه، بلکــه در رســانه جــاری خواهــد بــود. ایــن 

نــوع ســبک زندگــی، افــرادی کــه بــا ایــن نســل در ارتبــاط هســتند را بــا چالش هایــی مواجــه خواهــد کــرد کــه الزم 

اســت جامعــه بــه منظــور جلوگیــری از ایجــاد تعــارض، خــود را بــا ایــن تغییــرات درگیــر کنــد تــا بتوانــد تعاملــی 

ســازنده ای بــا آنهــا داشــته باشــد.
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