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Long-range planning does not deal

with future decisions, but with the

future of present decisions.
Peter F. Drucker
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نفرمیلیون25حدودایراندرZنسلجمعیت•
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؟Zنسل 

1. Mckinsey, ‘True Gen’: Generation Z and

its implications for companies, 2018

2.Schroders, What investors need to know about Gen Z, 2021
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دتفاوت با قبل و بع

3

راخودبعدوقبلنسلباZنسلاسایستفاوتهای

،ارتباطاتتکنولوژی،باشدنمواجهنحوهدرمیتوانیم

.ببینیمآنهاخریدالگویوسرگرمیها

1. neilpatel.com

2. faithfulglobalconnection.com



نایازقبل.داشتهانددستریساینترنتبهراحیتبهوشدهاندمتولدHigh-TechدنیایدرکههستندواقعیمعنایبهدیجیتالبومیاناولینZنسل
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نسل اول دیجیتال
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

درصد آنها بدون تلفن 5۷

همراه شان حس ناامین بیشتری 

!دارند تا بدون کیف پولشان

درصد گویش هوشمند دارند۹۸

ز ، بیش اوزبه طور متوسط در ر

هستندساعت در گویش 5

از روز ، بیش به طور متوسط در 

می گذرانندساعت را آنالین ۸
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درکههستیدواقعیدنیایدرهوییتهماندارایبرندیکعنوانبه

کشیدهاید؟تصویربهدیجیتالفضای



یکیعیناین.هستندازدواجحیتوکاربازاربهورودتحصیالت،پایانحالدرZنسلافرادقدیمیترین

فادهاستنسلاینتوسطباراولینبرایآنهاخدماتومحصوالتکهبرندهاییبرایالعادهفوقفرصت

.شدخواهد

قدرتمندترینازیکینسلاینپس.دارندخودوالدینخریدهایدرزیادیتاثیرZنسلاینکهضمن

.استخدماتومحصوالتمصرفبازاردرنیروها

Bloomberg, Gen Z Has $360 Billion to Spend, 2021 

نسل حیاتی برای برندها
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جهانی قدرت خرید

Zنسل  



کهحالیدرمیشوند،اداره60تا40دههمتولدانتوسطشرکتهااکثر

وفرصتهاچه.میشودارزیابییاخریداریZنسلتوسطآنهامحصوالت

است؟راهدرچالشهایی



.نداردباوردمقصبهرسیدنترکیبتنهاعنوانبهرامسیرامامیبیندراراهاست؛استثناهاازجمعی،Zنسل

!دیدهباشیم،نهبیشترZنسلرادر،ممکناستفقطیکنفرببینیمZنسلرادراگریکنفر

جستجوگران هویت
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راتثناهااستبلیغات،وبازاریابیبرنامهریزیدربرندهاوشرکتهاازبسیاری

Zلنسمورددرفرمولاین.برسندمشتریانعمدهبهتامیگذارندکنار

!نمیدهدجواب



درZالزمهشخیصسازیبراینسل

بتهدنیایمبتینبرداده،دستتریس

دادههاییستکهدراختیارختود

.ایننسلقراردارد

،Little Dataایندادههایخردیتا

بخشبنتتتتدیبتتتتازاررانفتتتتیوبتتتته

شخیصستتتتتتتتتتازیتجربتتتتتتتتتتههای

.مخاطبانکمکمیکند

Mark Boncheck, Little Data Makes Big 
Data More Powerful, HBR, 2013
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.آنهاستخرددادههایبهدستریس،Zنسلبرایشخیصسازیکلید

دادههایمیشودحاضرچیزیچهازایدرنسلاین شماباراخودخرد 

بگذارد؟اشتراکبه



زندگی در لحظه
آنیهستندبهدنبالخویشولذت

ماجراجویی
هبهدنبالتجربههاییهستندک

جسارتمیخواهدآنهارسیدنبه

عاشق داستان
دوستدارندداستانپشت

دیکاتفاقیاشخصیابرندرابدانن

اهل فناوری های جدید
دراستفادهازفناوریهایجدید

پیشگامهستند

ویژگی های مشترک
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فرهنگ جهانی
شباهتهایزیادیبههمنسلهای

خوددرسرتاسردنیادارند



عاشق به اشتراک گذاشتن
ازنمایشدادنلذتمیبرند

عاشق شخیص سازی
دوستدارندچیزهایمنحصربهفرد

داشتهباشند

همیشه متصل
بهاستفادهازاینترنتآنهازندگی

گرهخوردهاست

کامنت باز
ومیبرندازکامنتخواندنلذت

دمیکنننظراتخودرابیپرواکامنت

خودمحور
رابراساسنظروسلیقهزندگیشان

میسازندشخیص
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مستتویکازبیشآیندهستتالدهحدودتازدنسلکهاستآنازحاکیپیشبیینها

.دادخواهندتشکیلراکارنیروی

زندگیدنیستنحاضربهسادگیامادارندباالییشغلیانتظاراتوهستندطلبجاهآنها

.بزنندبرهمراخودزندگیوکارتعادلوکنندکاریفشارهایفدایراخودشخیص

Z،1400جابویژن،ترجیحاتشغلینسل.1
صفحهاینستاگرامابرآروان: منبععکس.2

زندگی شخیصتعادل کار و
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حاتترجیوویژگیهابهارزشمندانسانینیرویحفظوجذببرای

کردهاید؟توجهZنسلفردی



ترازبیشقابلتوجهیمیزانجابهجاشدنایننسلدرفضایکاریبهشکل

کستتبتجربهبرایحضوردرآنهادرصد35. قبلیاستنسلهای

اولویتبرایمهمترینسازمانهایقویتروموقعیتهایشغلیباالتررا

.انتخابسازمانموردنظرشاناعالمکردهاند

ماندگاری کوتاه مدت

1.Talentlms, Gen Z in the Workplace,2022
Z،1400جابویژن،ترجیحاتشغلینسل. 2

مهم ترین دالیل رها کردن 

Zیک شغل توسط نسل 
(%5۴)حقوق نامناسب . ۱

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

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



اتازآنچهاست،خارج«آفرود»نسلاینشغلیمسیر

نسازماارشدمدیرانوانسانیسرمایهمدیرانامروز

ردپریدنشاخهآنبهشاخهایناز.کردهاندتجربه

برنامهاست؛معمولکامالنسلاین امروز نویس 

بازاریاببعدسالاستممکنشماکسبوکار

ولمحصمدیرآن،ازبعدسالوباشددیگریشرکت

!دیگرکاروکسبیک

خارج از مسیر شغلی

18



دارید؟برنامهایچهسازمانیآفرودبازهایحفظبرای



1. Global Web Index ,GWI’s generation report 
on the latest trends among Gen Z, 2022
2. 99firms, Generation Z Statistics, 2022

.استهوشمندگویشوفناوریاینترنت،تاثیرتحتزندگیشانبخشهایبقیهمثلنسلاینتفریحات•

.میگذرانندآنالینصورتبهراخودآزادزمانآنهادرصد۷۴•

.میشوددیدههمنسلاینجمعیفعالیتهایدربلکهفردیفعالیتهایدرتنهانهتاثیراین•

.استداختهانسایهآنهابراینترنتکهاستنسلاینفعالیتهایازبخیشآنالیندورهمیهایحیتوآنالینصورتبهدیگرانبابازیآنالین،صورتبهگروهیورزش•

میکِس تفریحات
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توچهتاثیریرویفعالیتهایبازاریابی،تبلیغاZتغییرتفریحاتنسل

کسبوکارشمامیگذارد؟



چیزیاست؛جدیبسیارZنسلبرایگیم

ازاآنه.بازیطریقازشدنسرگرمازبیشتر

حیتومیکننددرآمدکسبکردنبازی

شغلیکچشمبهراگیمآنهاازبعیض

.میبینندپردرآمد

!فراتر از گیمر

922



Zلنسبرایمهمبسیاراجتماعیفعالیتیکگیم

حیتوکردنبازیامکانآنهابهکهمیشودتلقی

به.نمیشناسندکهمیدهدراکسانیبامالقات

رادیگرانهمراهآنالینبازیتجربهدلیل،همین

.میدهندترجیح

:لنساینگیمبهمربوطفعالیت هایمتمایزترین

ازی،بمحتوایاشتراکگذاریواقعی،دوستانبابازی

.دیگرانزندهبازیتماشای

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

گیمرهای اجتماعی
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درکهدنیاییاست؛Zنسلزندگیدرواقعیاماموازی،دنیاییکگیم

یندهآبرندهای.میکنددرآمدکسبومیسازدارتباطمیشود،سرگرمآن

.میکنندایجادخودبرایموازیدنیایایندرویژهایجایگاه



ابراینبن.نداردنقدپولپساندازبهتمایلیملی،پولارزشکاهشوباالتورمدلیلبهایراندرZنسل

روییاوداردقراردسترسشاندرحاالهمینکهکنندچیزهاییصرفراخوددرآمدمیدهندترجیح

.کنندسرمایهگذاریدیجیتالارزوسهاممثلچیزهایی

.دکنارزیابیراآنوباشدداشتهدستریسزیادیاطالعاتبهخریدی،هرازقبلداردانتظارنستلاین

.استنگرفتهقراراختیارشدرکاروکسبسمتازهمهمیشهکهاطالعاتی

.نندمیکمقایسهمختلففروشگاههایدرراقیمتخریدی،هرازقبلوهستندحساسقیمتهابهآنها
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مقرونبهصرفهبودنراZدرصدنسل62

.یکعاملمهمدرتصمیمگیریخریدمیدانند

رفتار و الگوی خرید

Surveymonkey, Momentive study: Gen Z social media and shopping habits, 2021



ارائهمامورددردیگرانکهاطالعاتیخاطربهاستممکنمامحصول

!کامنتیکخاطربهفقطنشود؛خریداریهرگزدادهاند



تنداشدستریسیعینمصرفZنسلبرای

تمالکیلزومانهخدمات،ومحصوالتبه

لشکبهداشتندستریسوقیت.آنها

دستریسمیشود،تبدیلمصرفجدید

مثلخدماتیوکاالهابهنامحدود

ریماستاینترنیت،تاکیسسرویسهای

ارزشاشتراکیسرویسهایوویدئو

.میکندایجاد

دانلودیادیسکخریدجایبهZنسل

بهدستریساشتراکسریال،وفیلمفایل

.میخردراآن
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دستریس یا مالکیت 



دارپایتاحدودیومیشودایجادتدریجبهاعتماد«مالکیت»در

ینابرای.میشودسنجیدهروزهراعتماد«دستریس»درمیماند،

آمادهاید؟اعتمادبندبازی



فردبهمنحصرهویتنمایش

29

اینکهبرعالوه،Zنسلمصرفکنندگان

د،هستنشخیصسازیشدهمحصوالتخواهان

راآنهافردیتکهمحصوالتیبرایحاضرند

تریبیشپولمیدهد،قرارتاکیدموردبیشتر

اهمیتفردیهویتZنسلبرای.بپردازند

برایابزاریکاالیکازاستفادهوداردزیادی

.استخوشانکردنمعرفی

معتقدندکهبرندهابایدZدرصدنسل35

یازمحصوالتسفاریشسازیشدهمطابقبان

آنهاراارائهکنند



تجربههایوفردیهویتساختنامکانشماخدماتومحصوالتآیا

میدهند؟نسلاینبهرافردبهمنحصر



ظاهر،اززیادیانتظاراتآنها.میدهندانجامآنالینصورتبهراخودخریدهایاززیادیبخشZنسل

.میکنندخریدآنهاازکهدارندآنالیینفروشگاههایامنیتوعملکرد

جدیدهایتجربهپذیرشآمادهوهستندآنالینخریدفناوریدرپیشرفتمشتاقنسلاینهمچنین،

.زمینهاندایندر

تاثیرانآشنایودوستانواینفلوئنسرهانظراتتخفیفها،،داده هاخصویصحریمحفظمثلمواردی

.دارندنسلاینخریدتصمیماترویزیادی

1. Lexingtonlaw, statistics on Gen Z spending habits, 2022
2. Renolon, Gen Z Shopping Habits Stats, 2022 31

درصد از رسانه های 2۶

اجتماعی برای خرید 

استفاده می کنند

درصد از کوپن ها ۴۳

و تخفیف ها به عنوان

عوامل مهم در خرید 

یاد می کنند

، Zدرصد از نسل ۷۳

آنالین خرید می کنند

درصد توصیه های ۷۷

شخیص آشنایان را برای

خرید آنالین بسیار مهم

می دانند

خرید آنالین



رندهبامادارند؛آنالینفروشگاهیکحداقلکسبوکارهابیشترامروزه

.ندکایجادآنالینخریددرجذابتجربه ییککهاستکیسرقابتاین



اوتیتفمجازیرویدادهایواتفاقات.استنسلاینحقیقیدنیایاطالعات،جریانواجتماعیشبکههای

دوستیابیواجتماعیشبکههایدرتعاملبهرازیادیوقتZنسل.ندارندحقیقیرویدادهایبا

.میسازندفضاهمیندرراخودروابطازبسیاریومیدهنداختصاص

لدنبااجتماعیشبکههایدرهمراخودشانیادگیریوآموزشفرآینداززیادیبخشحیتنسلاین

.میکنند

.استایراندرZنسلمحبوباجتماعیشبکهاولیناینستاگرام

اعیپاتوقی به نام شبکه اجتم

33

 Zدرصد از نسل۴0تقریبًا 

استفاده از تیک تاک و 

و به اینستاگرام را برای جستج

گوگل ترجیح می دهند

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 

درصد این نسل ۴۳

ن عالقه مند به ست کرد

ن قرارهای دوستانه آنالی

هستند



دربرندیکاگرهستند؛Zنسلگوشوچشماجتماعی،شبکههای

!نداردوجوداصالانگارZنسلبرایندارد،حضوراجتماعیشبکههای



.میکنندشرمنتگرفتنژستبدونوبصریلحاظازجذابچنداننهناگهانی،سلفیعکسمثالهستند؛واقعیکامالاجتماعیشبکههایدرآنها•

.استنسلاینمستمروروزانهرفتاراشتراکگذاری،بهو(بالک)گرفتننادیدهکردن،ردحقاطرافیان،ازفراترنظراتکامنت،الیک،•
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میشوند؟Zبرندهاچطورواردلیستسیاهنسل



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

ترین های شبکه های اجتماعیمحبوب
:در شبکه های اجتماعی عالقه ی بیشتری به آن نشان می دهد  Zموضوعاتی که نسل
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Global Web Index ,GWI’s generation report on the latest trends among Gen Z, 2022

:در شبکه های اجتماعی عالقه ی بیشتری به آن نشان می دهد  Zموضوعاتی که نسل

38

ترین های شبکه های اجتماعیمحبوب



زندگیسبکوآرزوهاازتصویرینوعیبهآنها.بخشاندالهامZنسلبرایاینفلوئنسرهاوسلبرییتها

.هستندنسلاینعالقهمورد

رعبورسمیستارههایازهمهنردرحیت.جدیداندوقدیممرجعگروههایانواعپایبندکمترZنسل

.میسازندستارهخیابانهاوزیرزمینهادرومیکنند

ویزندگسبکرفتار،رویخودخاصسیاقوسبکبهاینفلوئنسرهاوسلبرییتهااینازکدامهر

!ستاناسازگارقبلینسلهایارزشهایباسیاقوسبکاینگاهی.میگذارندتاثیرZنسلخریدهای

ادندنمایشطریقازونیستندچارچوبازخارجخیلیدیگربعیض

.میکنندخودهمراهرامخاطبانروزمرهشان،زندگیسبک
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اجهرندارند؛خودزندگیسبکدرمحدودییتهیچآنهاازبعیض

یننگفتحرفهرومیگیرندبخواهندژسیتهرمیروند،بخواهند

.میزنندرا

رتدریس؛مقصودفراستخواه،تحوالتنوپدیددرفرهنگدانشگاهوفضایکالسوتأثیرآنب

1395هی،تأملیدرنسلهایپنچگانهدانشجوواستاد،فصلنامهعلمیپژوهیشتدریسپژو



ارند؟کداماینفلوئنسرهابیشترینتاثیررارویمخاطبانبرندشماد



نوعمحبوبترینزیاد،جزئیاتباوکوتاهویدئوییمحتوای

ایندرمحتوابهتوجهزمانمدت.استZنسلبرایمحتوا

شدهکمترثانیه4هزارهنسلبهنسبتکهاستثانیه8نسل

اینبهبلکهنیستZنسلبیتوجهیموضوعایندلیل.است

اززیادیمقادیرمیتوانندکوتاهتریمدتدرآنهااستخاطر

.کنندارزیابیوپردازشرااطالعات

آنمصرفوتولیدعاشقZنسلکهسرگرمکنندهمحتوای

.میسازدراکوتاهویدیوهایازخیلیسنگبنایاست،

اشد،بداشتهراشدناستریمقابلیتکهمحتواییطرفی،از

Zنسلکهاستدلیلهمینبهومیشودمحبوبترروزهر

.دهندمیترجیحتلویزیونبهرایوتیوبتماشای

ییویدئوبخوارگ 
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ویدئوی آنالین تماشا می کنند



.محتواستانواعازاستفادهبرایZنسلاصلیانگیزهسرگرمی

توامحاغلب،واستقائلشدنسرگرمبرایزیادیارزشنسلاین

کهستاطبیعی.میکنداستفادهخستگیرفعوتفریحهدفبارا

.بگیردقرارصدردرآنهابرایبازیومیمهاخندهدار،محتواهای

هدستآنهم،اطالعاتوآموزیشمحتواهایمورددرحیتنسلاین

کنندهسرگرمشیوهایبهکهمیدهدترجیحرامحتواهاییاز

.میشوندتولید

VICE Media, THE CULTURE OF
CONTENT CONSUMPTION, 2019 

زنگ تنفس

Z:جذاب ترین موضوعات محتوایی برای نسل 
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رندهادراستفادهازویدئوهایکوتاهوسرگرمکنندهمیتواندبرگبرندهب

.وتبدیلآنهابههوادارانپروپاقرصباشدZهمراهکردننسل



زبازیباشندوآنهادوستدارندخودشانهمبخیشا. محتوامعرفیمیکندتولیدکنندهمحتوابودند،خودشرابهعنوانمصرفکنندهبرخالفنسلهایقبلیکهZنسل

.تماشاگربودنبرایشانجذابیتچندانیندارد

بازیگر، نه تماشاچی

Taggbox, User-Generated 

Content(UGC) Stats And 

Facts, 2022
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را در UGC% از شرکت ها،  ۸۶

استراتژی بازاریابی خود 

.گنجانده اند



سطتوشدهتولیدمحتوایازاستفادهبابرندهاعالی؛فرصتیک

کمتررامحتواتولیدهزینه،Zنسلکردندرگیرضمن،(UGC)کاربر

.میکنندبیشترراآنتاثیرگذاریو



Lexingtonlaw, statistics on Gen Z spending habits, 2022

یتاعتقاد به داستان زیس
(Storytelling)داستانسراییجایبهرا(Storyliving)داستانزیسیتمفهومZنسل

آنچهتاداردبیشتریاهمیتمیدهدانجامبرندیکآنچهکهمعیناینبه.دارندباور

.میگویدکه

سمتازاخالقیاصولرعایتوزیستمحیطوپایداریبهتوجهتعهدات،بهعمل

.داردزیادیاهمیتZنسلبرایبرندها

.باشندمسئولیتپذیراجتماعینظرازوشفافبرندهاکهدارندانتظارآنها

معتقدند Zدرصداز نسل ۳۳

که برندها باید از خیریه ها 

حمایت کنند

درصد معتقدند که ۴2

برندها باید مد روز یا باحال 

باشند
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.،داستانهایخودرازندگیمیکنندZبرندهایمحبوبنسل
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