Long-range planning does not deal
with future decisions, but with the

future of present decisions.
Peter F. Drucker
موج نسل  Zبه زودی کسبوکارهای زیادی را در هم
خواهد شکست .برندهایی هم هستند که قدرت این موج

را اهرم کرده و اوج خواهند گرفت .کسبوکار شما جزو
کدام دسته است؟
در چند سال اخیر ،حرفهای زیادی در مورد نسل  Zیا
زومرها شنیدهایم؛ نسلی که به زودی ،تبدیل به مشتری
اصلی محصوالت و خدمات و بخش بزرگی از سرمایهی

انسانی شرکتها خواهد شد.
این سلسله گزارشهای اسمایلینو با هدف شناخت نگرش
و سبک زندگی متفاوت نسل  Zو تاثیر آن در مسیر پیش
روی کسبوکارها تهیه میشود.
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عکسازRahaa Professional Sports Team :

نسل  Z؟
برای بازه سین نسل  Zیا نسل اینترنت در منابع مختلف ،تاریخهای
متفاوتی در نظر گرفته شده است .اما بر اساس مجموع این نظرات،
نسل  Zیا نسل اینترنت شامل تمام کسانی میشود که بین سالهای
 )1995( 1374تا  )2010(1389متولد شدهاند.
نسلی که از دوران کودکی با اینترنت آشنا شده ،از نوجوانی د رگیر
شبکههای اجتماعی بوده و سبک زندگی و نگاه خاص خود را دارد.
• جمعیت نسل  Zدر ایران حدود  25میلیون نفر
• تقریبا معادل  ۳2درصد کل جمعیت کشور

1. Mckinsey, ‘True Gen’: Generation Z and
its implications for companies, 2018
2.Schroders, What investors need to know about Gen Z, 2021
.3مرکزآمارایران1395،
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تفاوت با قبل و بعد
تفاوتهای اسایس نسل  Zبا نسل قبل و بعد خود را
میتوانیم در نحوه مواجه شدن با تکنولوژی ،ارتباطات،
سرگرمیها و الگوی خرید آنها ببینیم.

1. neilpatel.com
2. faithfulglobalconnection.com
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نسل اول دیجیتال
نسل  Zاولین بومیان دیجیتال به معنای واقعی هستند که در دنیای  High-Techمتولد شدهاند و به راحیت به اینترنت دستریس داشتهاند .قبل از این
نسل ،اینترنت بیشتر برای انجام بخش کوچکی از فعالیتها مثل کارهای تحقیقی ،دانشگاهی و به طور محدود برای خرید اینترنیت استفاده میشد.
اما برای این نسل ،اینترنت بخش جدانشدنی از زندگی است و حضور اینترنت در تمام ابعاد سبک زندگی آنها حس میشود؛ از سفارش غذا ،تاکیس
اینترنیت و خرید بلیت سینما گرفته تا مسافرت و گردشگری ،ایجاد روابط جدید و حیت انتخاب مسیر زندگی.

 ۹۸درصد گویش هوشمند دارند

 5۷درصد آنها بدون تلفن
همراهشان حس ناامین بیشتری

دارند تا بدون کیفپولشان!
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به طور متوسط در روز  ،بیش از

به طور متوسط در روز ،بیش از

 ۸ساعت را آنالین میگذرانند

 5ساعت در گویش هستند

1. Zawya, Gen Z is the growing focus for
marketers and brands in today's Digital
World, 2020
2. Data.ai, How to Build a Winning Gen Z
Strategy on Mobile, 2019
3.99firms, Generation Z Statistics, 2022

به عنوان یک برند دارای همان هوییت در دنیای واقعی هستید که در

فضای دیجیتال به تصویر کشیدهاید؟

نسل حیاتی برای برندها
قدیمیترین افراد نسل  Zدر حال پایان تحصیالت ،ورود به بازار کار و حیت ازدواج هستند .این یعین یک
فرصت فوق العاده برای برندهایی که محصوالت و خدمات آنها برای اولین بار توسط این نسل استفاده
خواهد شد.
ضمن اینکه نسل  Zتاثیر زیادی در خریدهای والدین خود دارند .پس این نسل یکی از قدرتمندترین
نیروها در بازار مصرف محصوالت و خدمات است.
قدرت خرید جهانی
نسل Z

Bloomberg, Gen Z Has $360 Billion to Spend, 2021
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اکثر شرکتها توسط متولدان دهه  40تا  60اداره میشوند ،در حالی که
محصوالت آنها توسط نسل  Zخریداری یا ارزیابی میشود .چه فرصتها و
چالشهایی در راه است؟

جستجوگران هویت
نسل  ،Zجمعی از استثناها است؛ راه را میبیند اما مسیر را به عنوان تنها ترکیب رسیدن به مقصد باور ندارد.
اگریکنفررادرنسل Zببینیم،ممکناستفقطیکنفررادرنسل Zدیدهباشیم،نهبیشتر!

عکساز :علیرضاخطییب
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بسیاری از شرکتها و برندها در برنامهریزی بازاریابی و تبلیغات ،استثناها را
کنار میگذارند تا به عمده مشتریان برسند .این فرمول در مورد نسل Z
جواب نمیدهد!

الزمهشخیصسازیبراینسل Zدر
دنیایمبتینبرداده،دستتریسبته
دادههاییستکهدراختیارختود
ایننسلقراردارد.
ایندادههایخردیتا،Little Data
بخشبنتتتتدیبتتتتازاررانفتتتتیوبتتتته
شخیصستتتتتتتتتتازیتجربتتتتتتتتتتههای
مخاطبانکمکمیکند.
Mark Boncheck, Little Data Makes Big
Data More Powerful, HBR, 2013
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کلید شخیصسازی برای نسل  ،Zدستریس به دادههای خرد آنهاست.

این نسل در ازای چه چیزی حاضر میشود دادههای خرد خود را با شما
به اشتراک بگذارد؟

ویژگیهای مشترک
زندگی در لحظه
بهدنبالخویشولذتآنیهستند

ماجراجویی
بهدنبالتجربههاییهستندکه
رسیدنبهآنهاجسارتمیخواهد

اهل فناوریهای جدید
دراستفادهازفناوریهایجدید
پیشگامهستند

عاشق داستان
دوستدارندداستانپشت
یکاتفاقیاشخصیابرندرابدانند

فرهنگ جهانی
شباهتهایزیادیبههمنسلهای
خوددرسرتاسردنیادارند
12

عاشق به اشتراک گذاشتن
ازنمایشدادنلذتمیبرند

عاشق شخیص سازی
دوستدارندچیزهایمنحصربهفرد
داشتهباشند

همیشه متصل
زندگیآنهابهاستفادهازاینترنت
گرهخوردهاست

خودمحور
زندگیشانرابراساسنظروسلیقه
شخیصمیسازند

کامنتباز
ازکامنتخواندنلذتمیبرندو
نظراتخودرابیپرواکامنتمیکنند
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تعادل کار و زندگی شخیص
پیشبیینها حاکی از آن است که نسل زد تا حدود ده ستتال آینده بیش از یک ستتوم
نیروی کار را تشکیل خواهند داد.
آنها جاه طلب هستند و انتظارات شغلی باالیی دارند اما بهسادگی حاضر نیستند زندگی
شخیص خود را فدای فشارهای کاری کنند و تعادل کار و زندگی خود را برهم بزنند.

 .1جابویژن،ترجیحاتشغلینسل1400،Z
 .2منبععکس :صفحهاینستاگرامابرآروان
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برای جذب و حفظ نیروی انسانی ارزشمند به ویژگیها و ترجیحات

فردی نسل  Zتوجه کردهاید؟

مهمترین دالیل رها کردن
یک شغل توسط نسل Z
ماندگاری کوتاهمدت

 .۱حقوق نامناسب ()5۴%

میزانجابهجاشدنایننسلدرفضایکاریبهشکلقابلتوجهیبیشتراز
نسلهایقبلیاست 35 .درصدآنهاکستتبتجربهبرایحضوردر

سازمانهایقویتروموقعیتهایشغلیباالتررامهمتریناولویتبرای

 .2فرسودگی شغلی و عدم تعادل بین کار و زندگی ()۴2%

انتخابسازمانموردنظرشاناعالمکردهاند.

1.Talentlms, Gen Z in the Workplace,2022
 .2جابویژن،ترجیحاتشغلینسل1400،Z

 .۳انجام ندادن کاری که به آن عالقه دارند ()۳۷%

16

برایتغییراتوجابهجاییهایزیادسرمایهانسانیدرسازمانتانآمادهاید؟

خارج از مسیر شغلی
مسیر شغلی این نسل«آفرود» است،خارج ازآنچه تا

امروز مدیران سرمایه انسانی و مدیران ارشد سازمان
تجربه کردهاند .از این شاخه به آن شاخه پریدن در
این نسل کامال معمول است؛ برنامه نویس امروز
کسبوکار شما ممکن است سال بعد بازاریاب
شرکت دیگری باشد و سال بعد از آن ،مدیر محصول

یک کسب و کار دیگر!
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برای حفظ آفرودبازهای سازمانی چه برنامهای دارید؟

میکس تفریحات
ِ
• تفریحات این نسل مثل بقیه بخشهای زندگیشان تحت تاثیر اینترنت ،فناوری و گویش هوشمند است.
•  ۷۴درصد آنها زمان آزاد خود را به صورت آنالین میگذرانند.
• این تاثیر نه تنها در فعالیتهای فردی بلکه در فعالیتهای جمعی این نسل هم دیده میشود.
• ورزش گروهی به صورت آنالین ،بازی با دیگران به صورت آنالین و حیت دورهمیهای آنالین بخیش از فعالیتهای این نسل است که اینترنت بر آنها سایه انداخته است.
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1. Global Web Index ,GWI’s generation report
on the latest trends among Gen Z, 2022
2. 99firms, Generation Z Statistics, 2022

تغییرتفریحاتنسل Zچهتاثیریرویفعالیتهایبازاریابی،تبلیغاتو

کسبوکارشمامیگذارد؟

فراتر از گیمر!
گیم برای نسل  Zبسیار جدی است؛ چیزی
بیشتر از سرگرم شدن از طریق بازی .آنها از
بازی کردن کسب درآمد میکنند و حیت
بعیض از آنها گیم را به چشم یک شغل

پردرآمد میبینند.

292

گیمرهای اجتماعی
گیم یک فعالیت اجتماعی بسیار مهم برای نسل Z
تلقی میشود که به آنها امکان بازی کردن و حیت
مالقات با کسانی را میدهد که نمیشناسند .به
همین دلیل ،تجربه بازی آنالین همراه دیگران را
ترجیح میدهند.
متمایزترین فعالیتهای مربوط به گیم این نسل:
بازی با دوستان واقعی ،اشتراکگذاری محتوای بازی،
تماشای بازی زنده دیگران.
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Global Web Index ,GWI’s generation report on the latest trends
among Gen Z, 2022

گیم یک دنیای موازی ،اما واقعی در زندگی نسل  Zاست؛ دنیایی که در
آن سرگرم میشود ،ارتباط میسازد و کسب درآمد میکند .برندهای آینده
جایگاه ویژهای در این دنیای موازی برای خود ایجاد میکنند.

رفتار و الگوی خرید
نسل  Zدر ایران به دلیل تورم باال و کاهش ارزش پول ملی ،تمایلی به پسانداز پول نقد ندارد .بنابراین
ترجیح میدهند درآمد خود را صرف چیزهایی کنند که همین حاال در دسترسشان قرار دارد و یا روی
چیزهایی مثل سهام و ارز دیجیتال سرمایهگذاری کنند.
این نستل انتظار دارد قبل از هر خریدی ،به اطالعات زیادی دستریس داشته باشد و آن را ارزیابی کند.

اطالعاتی که همیشه هم از سمت کسب و کار در اختیارش قرار نگرفته است.
آنها به قیمتها حساس هستند و قبل از هر خریدی ،قیمت را در فروشگاههای مختلف مقایسه میکنند.

 62درصدنسل Zمقرونبهصرفهبودنرا
یکعاملمهمدرتصمیمگیریخریدمیدانند.
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Surveymonkey, Momentive study: Gen Z social media and shopping habits, 2021

محصول ما ممکن است به خاطر اطالعاتی که دیگران در مورد ما ارائه

دادهاند هرگز خریداری نشود؛ فقط به خاطر یک کامنت!

دستریس یا مالکیت
برای نسل  Zمصرف یعین دستریس داشتن
به محصوالت و خدمات ،نه لزوما مالکیت
آنها .وقیت دستریس داشتن به شکل
جدید مصرف تبدیل میشود ،دستریس
نامحدود به کاالها و خدماتی مثل

سرویسهای تاکیس اینترنیت ،استریم
ویدئو و سرویسهای اشتراکی ارزش
ایجاد میکند.
نسل  Zبه جای خرید دیسک یا دانلود
فایل فیلم و سریال ،اشتراک دستریس به
آن را میخرد.
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در «مالکیت» اعتماد به تدریج ایجاد میشود و تاحدودی پایدار
میماند ،در «دستریس» اعتماد هر روز سنجیده میشود .برای این
بندبازی اعتماد آمادهاید؟

نمایش هویت منحصر به فرد
مصرفکنندگان نسل  ،Zعالوه بر اینکه

خواهان محصوالت شخیصسازیشده هستند،
حاضرند برای محصوالتی که فردیت آنها را
بیشتر مورد تاکید قرار میدهد ،پول بیشتری
بپردازند .برای نسل  Zهویت فردی اهمیت
زیادی دارد و استفاده از یک کاال ابزاری برای
معرفی کردن خوشان است.

 35درصدنسل Zمعتقدندکهبرندهاباید

محصوالتسفاریشسازیشدهمطابقبانیاز
آنهاراارائهکنند
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آیا محصوالت و خدمات شما امکان ساختن هویت فردی و تجربههای
منحصر به فرد را به این نسل میدهند؟

خرید آنالین
نسل  Zبخش زیادی از خریدهای خود را به صورت آنالین انجام میدهند .آنها انتظارات زیادی از ظاهر،
عملکرد و امنیت فروشگاههای آنالیین دارند که از آنها خرید میکنند.

همچنین ،این نسل مشتاق پیشرفت در فناوری خرید آنالین هستند و آماده پذیرش تجربههای جدید
در این زمینهاند.
مواردی مثل حفظ حریم خصویص دادهها ،تخفیفها ،نظرات اینفلوئنسرها و دوستان و آشنایان تاثیر
زیادی روی تصمیمات خرید این نسل دارند.

 ۷۷درصد توصیههای
شخیص آشنایان را برای

 ۷۳درصد از نسل ،Z

خرید آنالین بسیار مهم

آنالین خرید میکنند

میدانند

 ۴۳درصد از کوپنها
و تخفیفها به عنوان

عوامل مهم در خرید
یاد میکنند
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1. Lexingtonlaw, statistics on Gen Z spending habits, 2022
2. Renolon, Gen Z Shopping Habits Stats, 2022

 2۶درصد از رسانههای
اجتماعی برای خرید
استفاده میکنند

امروزه بیشتر کسبوکارها حداقل یک فروشگاه آنالین دارند؛ اما برنده

این رقابت کیس است که یک تجربهی جذاب در خرید آنالین ایجاد کند.

پاتوقی به نام شبکه اجتماعی
شبکههای اجتماعی و جریان اطالعات ،دنیای حقیقی این نسل است .اتفاقات و رویدادهای مجازی تفاوتی
با رویدادهای حقیقی ندارند .نسل  Zوقت زیادی را به تعامل در شبکههای اجتماعی و دوستیابی

اختصاص میدهند و بسیاری از روابط خود را در همین فضا میسازند.
این نسل حیت بخش زیادی از فرآیند آموزش و یادگیری خودشان را هم در شبکههای اجتماعی دنبال
میکنند.
اینستاگرام اولین شبکه اجتماعی محبوب نسل  Zدر ایران است.
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ً
تقریبا  ۴0درصد از نسل Z

 ۴۳درصد این نسل

استفاده از تیک تاک و

عالقهمند به ست کردن

اینستاگرام را برای جستجو به

قرارهای دوستانه آنالین

گوگل ترجیح میدهند

هستند

1. Global Web Index ,GWI’s generation report on the latest trends among Gen Z, 2022
2. Businessinsider, Nearly half of Gen Z is using TikTok and Instagram for search instead of Google, 2022

شبکههای اجتماعی ،چشم و گوش نسل  Zهستند؛ اگر یک برند در

شبکههای اجتماعی حضور ندارد ،برای نسل  Zانگار اصال وجود ندارد!

• آنها در شبکههای اجتماعی کامال واقعی هستند؛ مثال عکس سلفی ناگهانی ،نه چندان جذاب از لحاظ بصری و بدون ژست گرفتن منتشر میکنند.

• الیک ،کامنت ،نظرات فراتر از اطرافیان ،حق رد کردن ،نادیده گرفتن (بالک) و به اشتراکگذاری ،رفتار روزانه و مستمر این نسل است.

عکسازtime.com :
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برندهاچطورواردلیستسیاهنسل Zمیشوند؟

محبوب ترینهای شبکههای اجتماعی
موضوعاتی که نسل  Zدر شبکه های اجتماعی عالقه ی بیشتری به آن نشان می دهد:

37

Global Web Index ,GWI’s generation report on the latest trends among Gen Z, 2022

محبوب ترینهای شبکههای اجتماعی
موضوعاتی که نسل  Zدر شبکه های اجتماعی عالقه ی بیشتری به آن نشان می دهد:
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جامعه تاثیرگذاران
سلبرییتها و اینفلوئنسرها برای نسل  Zالهام بخشاند .آنها به نوعی تصویری از آرزوها و سبک زندگی
مورد عالقه این نسل هستند.
نسل  Zکمتر پایبند انواع گروههای مرجع قدیم و جدیداند .حیت در هنر هم از ستارههای رسمی عبور
میکنند و در زیرزمینها و خیابانها ستاره میسازند.
هر کدام از این سلبرییتها و اینفلوئنسرها به سبک و سیاق خاص خود روی رفتار ،سبک زندگی و
خریدهای نسل  Zتاثیر میگذارند .گاهی این سبک و سیاق با ارزشهای نسلهای قبلی ناسازگار است!

بعیض از آنها هیچ محدودییت در سبک زندگی خود ندارند؛ هر جا
بخواهند میروند ،هر ژسیت بخواهند میگیرند و هر حرف نگفتین
را میزنند.
بعیض دیگر خیلی خارج از چارچوب نیستند و از طریق نمایش دادن
سبک زندگی روزم رهشان ،مخاطبان را همراه خود میکنند.

مقصودفراستخواه،تحوالتنوپدیددرفرهنگدانشگاهوفضایکالسوتأثیرآنبرتدریس؛
تأملیدرنسلهایپنچگانهدانشجوواستاد،فصلنامهعلمیپژوهیشتدریسپژوهی1395،

39

کداماینفلوئنسرهابیشترینتاثیررارویمخاطبانبرندشمادارند؟

رگ خواب ویدئویی
محتوای ویدئویی کوتاه و با جزئیات زیاد ،محبوبترین نوع
محتوا برای نسل  Zاست .مدت زمان توجه به محتوا در این
نسل  8ثانیه است که نسبت به نسل هزاره  4ثانیه کمتر شده
است .دلیل این موضوع بیتوجهی نسل  Zنیست بلکه به این

خاطر است آنها در مدت کوتاهتری میتوانند مقادیر زیادی از
اطالعات را پردازش و ارزیابی کنند.
محتوای سرگرمکننده که نسل  Zعاشق تولید و مصرف آن
است ،سنگبنای خیلی از ویدیوهای کوتاه را میسازد.
از طرفی ،محتوایی که قابلیت استریم شدن را داشته باشد،

هر روز محبوبتر میشود و به همین دلیل است که نسل Z
تماشای یوتیوب را به تلویزیون ترجیح می دهند.

۷۱%درصد نسل  Zبیش از  ۳ساعت در روز
ویدئوی آنالین تماشا میکنند
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99firms, Generation Z Statistics, 2022

زنگ تنفس
سرگرمی انگیزه اصلی نسل  Zبرای استفاده از انواع محتواست.
این نسل ارزش زیادی برای سرگرم شدن قائل است و اغلب ،محتوا
را با هدف تفریح و رفع خستگی استفاده میکند .طبیعی است که
محتواهای خندهدار ،میمها و بازی برای آنها در صدر قرار بگیرد.
این نسل حیت در مورد محتواهای آموزیش و اطالعات هم ،آن دسته

از محتواهایی را ترجیح میدهد که به شیوهای سرگرم کننده
تولید میشوند.

جذابترین موضوعات محتوایی برای نسل :Z
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VICE Media, THE CULTURE OF
CONTENT CONSUMPTION, 2019

استفادهازویدئوهایکوتاهوسرگرمکنندهمیتواندبرگبرندهبرندهادر

همراهکردننسل Zوتبدیلآنهابههوادارانپروپاقرصباشد.

بازیگر ،نه تماشاچی
نسل Zبرخالفنسلهایقبلیکهمصرفکنندهمحتوابودند،خودشرابهعنوانتولیدکنندهمحتوامعرفیمیکند .آنهادوستدارندخودشانهمبخیشازبازیباشندو
تماشاگربودنبرایشانجذابیتچندانیندارد.

 % ۸۶از شرکت ها UGC ،را در

استراتژی بازاریابی خود
گنجاندهاند.

Taggbox, User-Generated

Content(UGC) Stats And
Facts, 2022
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یک فرصت عالی؛ برندها با استفاده از محتوای تولید شده توسط

کاربر ( ،)UGCضمن درگیر کردن نسل  ،Zهزینه تولید محتوا را کمتر
و تاثیرگذاری آن را بیشتر میکنند.

اعتقاد به داستانزیسیت
نسل  Zمفهوم داستانزیسیت ( )Storylivingرا به جای داستانسرایی ()Storytelling
باور دارند .به این معین که آنچه یک برند انجام میدهد اهمیت بیشتری دارد تا آنچه
که میگوید.

عمل به تعهدات ،توجه به پایداری و محیط زیست و رعایت اصول اخالقی از سمت
برندها برای نسل  Zاهمیت زیادی دارد.
آنها انتظار دارند که برندها شفاف و از نظر اجتماعی مسئولیتپذیر باشند.
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Lexingtonlaw, statistics on Gen Z spending habits, 2022

 ۳۳درصداز نسل  Zمعتقدند

 ۴2درصد معتقدند که

که برندها باید از خیریهها

برندها باید مد روز یا باحال

حمایت کنند

باشند

برندهایمحبوبنسل،Zداستانهایخودرازندگیمیکنند.

کشیتکسبوکارشمابرایرویارویی
بااینموجآمادهاست؟
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