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 سبک زندگی در آینده 

هایی که بشر در عرصه علم و  )عصر جدید( با توجه به پیشرفت آینده در زندگی سبک

تکنولوژی داشته، تغییرات زیادی کرده است. امروزه، استفاده از اینترنت بر تمامی جوانب  

 .ها تاثیرات چشمگیری داشته استزندگی انسان

نجام  کنیم. در حال حاضر، اکثر خریدهایی که ااین جمله را با یک مثال برای شما بیان می

شود از طریق اینترنت است. این تغییرات و تبعاتی که در حال مشاهده آن هستیم، به  می

 .جایی اطالعات بوده که بر زندگی ما تاثیر زیادی داشته استخاطر سرعت و گستره جابه

ای نه چندان دور شاهد سبک جدیدی از زندگی خواهیم بود که بر تمام  مسلما، در آینده

 .هرنشینی، ارتباطات اجتماعی و… تاثیرگذار خواهد بودها نظیر: ش جنبه

توان نتیجه تفکرات و افکار بشر دانست که در آینده به  را می زندگی سبک به طور کلی،

های زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی  صورت عملی اتفاق خواهد افتاد. تک تک جنبه

 .ها از عقاید و باورهای آنها شکل گرفته استانسان

های آینده با ما در چه مواردی  رو هستیم که تفاوت نسلینجا با سواالت مهمی روبهدر ا

خواهد بود؟ چگونه کیفیت زندگی و تعامالت اجتماعی بر تمام جوانب زندگی تاثیر  

 گذارد؟ تاثیر گرایشات مختلف علوم بر زندگی افراد چگونه خواهد بود؟ می

  سبک  ن نتیجه واضح خواهیم رسید کهجهت پاسخگویی به این دسته از سواالت به ای 

 .افراد با تغییرات زیادی مواجه شده است زندگی

مان خواهیم بود.  ای نه چندان دور شاهد تک تک این تغییرات در تمام جوانب زندگیدر آینده

تر نگاه کنید، متوجه خواهید شد که شروع این تغییرات از کشورهای  اگر به موضوع دقیق

 .در حال گسترش به نقاط دیگر جهان است تر بوده و پیشرفته

های  ها تا حدی پیشرفت خواهند کرد که دیگر دغدغه انجام فعالیتها و تکنولوژیفناوری

 .ها و تمیز کردن منزل را نخواهیم داشتای نظیر: پخت و پز، شستشوی لباسروزمره
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امه مقاله با ما همراه تر هستیم. در اداگرچه امروزه شاهد این تغییرات در کشورهای پیشرفته

 .ای نه چندان دور آشنا نماییمدر آینده زندگی سبک باشید تا شما را

 با تغییرات سبک زندگی در آینده بیشتر آشنا شویم

توان  ما در آینده بسیار تاثیرگذار باشند، می زندگی سبک توانند براز مهمترین عواملی که می

ط به محیط زیست، رشد جمعیت، پیشرفت  تر شدن نسل جدید به مسائل مربو به آگاه

 .تکنولوژی و سایر موارد دیگر اشاره نمود

تر خواهد بود. نسلی که  این تغییرات برای نسل آینده در تمام جوانب زندگی، قابل ملموس

الیق زندگی پر از آرامش، امنیت، تکنولوژی و استقالل است. به همین خاطر نسل آینده 

 .های الزم انجام شودجویید بود که در وقت آنها صرفهشدت نیازمند خدماتی خواهن 

 تجربه کردن زندگی طبیعی در آینده  •

امروزه به دلیل باال رفتن سطح آگاهی افراد نسبت به محیط زیست و خطرات موجود در  

 .مان ایجاد شده استزندگی سبک اکوسیستم، تغییرات زیادی در

تواند در حیات کره  ها تبدیل شده که وجود آن میاکوسیستم به جزئی از هسته وجودی انسان

 .زمین نقش مهمی داشته باشد

آگاهی در مورد محیط زیست به حدی بوده که حتی بسیاری از تولیدکنندگان جهت طراحی  

 .کنند که کامال منطبق با محیط زیست هستندمحصوالتشان از موادی استفاده می

شود و زندگی  گرایی به سمت سادگی سوق داده میما در آینده از تجمل زندگی بکس

 .تری را تجربه خواهیم کردسالم 

 تر شدن سبک زندگی در آینده هوشمندانه •

تر خواهد شد. امروزه، پیشرفت تکنولوژی به حدی بوده  ما هوشمندانه زندگی سبک در آینده،

های یر: خرید آنالین محصوالت از سایتکه زندگی ما را در بسیاری از موارد نظ 

 .فروشگاهی چه از داخل کشور و چه خارج از کشور تحت تاثیر خود قرار داده است
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مان هستیم.  ای نه چندان دور شاهد تاثیر تکنولوژی بر تمام جوانب زندگیدر آینده

ز راه دور  ا هایی نظیر: استفاده از اپلیکیشن جهت پرورش گیاهان، کنترل ماشینتکنولوژی

 .شوندهای روزمره میها باعث تسهیل فعالیتو استفاده از سیستم کنترل هوشمند چراغ

ای نه چندان دور در دسترس همگی افراد قرار خواهند گرفت.  تمامی این امکانات در آینده

داری استفاده کرده و کننده خانههای هوشمند در امور خستهتوانید از کمک رباتشما حتی می

 .زندگی الکچری خود نهایت لذت را ببرید از

 کارآمدتر بودن سبک زندگی در آینده  •

ای است که قدرت انتخاب برای فضاهای بیشتر از شما سلب در آینده به گونه زندگی سبک

 .اهیم بودشود. دلیل این امر هم به دلیل افزایش جمعیتی است که در آینده شاهد آن خو می

تر  های کوچکها مجبور خواهند شد تا زندگی خود را در محیطبه همین دلیل اکثر خانواده

ها به نحوی خالقانه خواهد بود که راحتی بیشتری را برای  سپری کنند. البته طراحی خانه

 .کندنسل آینده فراهم می

که همین عامل   تر در خالق شدن کودکان تاثیر زیادی داشتهزندگی در فضاهای کوچک

 .گرایی هر چه بیشتر جلوگیری نمایدتواند از مصرفمی

های کوچک، لوازم ضروری و  توان به خانهدر آینده می زندگی سبک هایاز مهمترین نشانه

های پایین زندگی اشاره نمود. تمامی  گرایی کمتر و هزینهبهای پایین، مصرفمینیمال، اجاره

 .تاثیر زیادی داشته باشند آینده در زندگی شدن کارآمدتر توانند برعوامل ذکر شده می

دالیل استفاده از مواد طبیعی به جای مواد مصنوعی و نقش آن در سبک زندگی  

 نسل آینده 

توان  شوند، میاز مهمترین عواملی که مواد طبیعی باید جایگزین مواد مصنوعی  •

ای اشاره نمود. از آنجا  به خنثی بودن این مواد و سازگاری با هر نوع سلیقه

 رود، استفاده از مواد طبیعی و  افراد در آینده رو به سادگی می زندگی سبک که
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از طرفی بکارگیری مواد طبیعی   ارگانیک در تولید محصوالت بیشتر رواج دارد.

 .در تمام جوانب زندگی، خطرات ناشی از آسیب به اکوسیستم را کاهش خواهد داد

آینده دیگر از مواد ناسالم مصنوعی استفاده نخواهد شد. به دلیل   زندگی سبک در •

افتد، رژیم غذایی  تغییرات زیادی که در تفکرات و عقاید نسل آینده اتفاق می

روری و ورزش به  های پیادهرجحیت قرار خواهد گرفت. زمانارگانیک در ا

شود. تمام این موارد ناشی از صورت روزانه یا حداقل سه بار در هفته انجام می

 .های افراد شکل خواهد گرفتتغییراتی است که در عقاید و اندیشه

تر بودن مواد طبیعی در مقایسه با مواد مصنوعی  از طرفی، مقرون به صرفه •

ها آینده شاهد استفاده بیشتر این مواد در وسایل خانه زندگی  سبک ث شده که درباع

باشیم. زیرا محصوالت ارگانیک به دلیل طراحی ساده و منحصر به فردشان 

 .هیچگاه از مد نخواهند افتاد

 گیری نهایی نتیجه

افراد  زندگی سبک های موجود در کره زمین، نگرش و با توجه به کمبود منابع و محدودیت

های زندگی به زودی اتفاق  در حال تغییرات زیادی است. انقالب تکنولوژی در تمام عرصه

 .مان را تغییر دهیمخواهد افتاد و ما باید به زودی روش زندگی

تواند عقاید و افکار ما در مورد چگونه زیستن و چگونه فکر  آینده می زندگی سبک بینیپیش

 .کردن را تغییر دهد

 


