
مهدی دریایی، عباس خمسه جیسون دورسی، دنیس ویال

ویرایش دوم

چگونه نسل زد آینده کسب وکار را تغییر می دهد و چه باید کرد؟

زیکونومی





Dorsey, Jason R.(Jason Ryan), 1978- .سرشناسه:دورسی،جیسنرایان، ۱۹۷۸-م

عنوان و نام پديدآور:زیکونومی/نویسندگانجیسوندورسی،دنیسویال

 مترجمان:مهدیدریایی،عباسخمسه

مشخصات نشر:تهران:راهپرداخت، ۱۴۰۱. 

مشخصات ظاهری:  ۲۹۶ص.

شابک: 978-622-7702-67-5

وضعیت فهرست نویسی:فیپا

Zconomy:howGenZwillchangethefutureofbusiness- :يادداشت: عنوان اصلی

andwhattodoaboutit,2020.

يادداشت:عنوان دیگر:زیکونومی:چگونهنسلزدآیندهکسبوکارراتغییرمیدهدوچهباید

کرد؟

عنوان دیگر:زیکونومی:چگونهنسلزدآیندهکسبوکارراتغییرمیدهدوچهبایدکرد؟

Youngconsumers،موضوع:جوانانمصرفکننده

GenerationZ،موضوع:نسلزد

Organizationalchange،موضوع:تحولسازمانی

 Intergenerationalrelations-،موضوع:روابطبیننسلها-جنبههایاقتصادی

Economicaspects

شناسه افزوده: ویال،دنیس

Villa,Denise :شناسه افزوده

شناسه افزوده: دریایی،مهدی، ۱۳۵۸-،مترجم

شناسه افزوده: خمسه،عباس، ۱۳۴۹ - ،مترجم

شناسه افزوده: سرافرازی،قاسم، ۱۳۶۶- ،ویراستار

  HF۵۴۱۵/۳۳۲ :رده بندی کنگره

رده بندی دیویی: ۳۳۹/۴۷۰۸۴۲  

شماره کتابشناسی ملی: ۹۱۱۵۰۱۹



مهدی دریایی، عباس خمسه جیسون دورسی،دنیس ویال

چگونه نسل زد آینده کسب وکار را تغییر می دهد و چه باید کرد؟

زیکونومی



 عنوان : زیکونومی 

ناشر:راهپرداخت

نویسندگان:جیسوندورسی،دنیسویال

مترجمان:دکترمهدیدریایی)پژوهشگرفناوریهایبرهمزننده(

دکترعباسخمسه)عضوهیئتعلمیدانشگاهآزاد(

ویراستار ارشد: میناوالی

ویراستار محتوایی:قاسمسرافرازی

ویراستار ادبی:یلداشایستهفر

بازبینی نهایی متن:رضاقربانی

صفحه آرا :علیرضاکیوان

ناظر چاپ:قادرشهبازی

نوبت چاپ:اول1401

شمارگان: ۱۰۰۰نسخه

شابک: 978-622-7702-67-5

تلفن: 021-44443966

دورنگار: ۸۹۷۸۴۹۰۲

publisher@way2pay.press : ایمیل

way2pay.press : وب سایت

لیتوگرافی:هنراشکان

چاپ و صحافی:واژه

همهحقوقچاپونشرایناثربرای»انتشاراتراهپرداخت«محفوظاست.هرگونهتکثیر،انتشاروبازنویسیایناثریاقسمتیازآنبههر
شکلوشیوه)چاپی،صوتی،ویدئویی،دیجیتالو...(بدوناجازهکتبیناشرممنوعاست.

فروشگاهانتشاراتراهپرداختنشانی:تهران،جنتآبادجنوبی،خیاباناللهغربی،روبهرویپاساژسمرقند،خیابانحدیث،کوچهحدیثدوم،پالک۸

  @way2paypress    Way2Pay.press   @way2paypress



فهرست

13 مقدمه: نسل زد اینجاست 

33 بخش اول :ساختار نسل زد 
34  فصل اول: به نرمال جدید خوش آمدید 
37 آیندهدردستاننسلزداست)یاکیفپولدیجیتال(
39 خیلیهمزودنیست
41 آمادهتعاملهستید؟
45 مسیریبهپاسخها

47  فصل دوم:  بازتعریف اصطالح »نسل« 
48 ازجیسون...
49 نمیتواننسلهاراکنارهمدرونیکجعبهچید
55 برقراریارتباطبانسلهموارهمتصل

58  فصل سوم:  وقایعی که نسل زد  را شکل داده اند 
61 فرزندپروری:رکودبزرگاقتصادیوبدهیوامدانشجویی
63 هنجارهایجدیدوکنشگریهایاجتماعی
66 تیراندازیدرمدرسهوتروریسمداخلی
67 آموزشویادگیری
68 یوتیوب،تولیدمحتواونتفلیکس
71 سالمتروانیوجسمی
73 دنیایتغییرات

75  فصل چهارم:  زندگی از طریق یک صفحه 6.1 اینچی 
77 متوقفنمیشود،متوقفنخواهدشد
81 شبکههایاجتماعیبهعنوانرسانه
83 پلتفرمهایخاصبرایفعالیتهایخاص
97  فصل پنجم:  پول، پس انداز و هزینه 



101 منابعمالینسلزد
103 هنوزهمکسیهستکهازکیفپولاستفادهکند؟
107 دانشگاهوبدهی
107 پسفضایفکرینسلزدراجعبهپولچیست؟
108 نسلزددردانشگاه
110 بدهیمصرفکننده
112 رمزارزهاوبالکچین
112 بازنشستگی

115 بخش دوم: با تأثیرگذارترین مشتریان  جهان آشنا شوید 
116  فصل ششم:  توقعات نسل زد از برندها 
119 معرفیومصرف
121 انتظاراتبهعنوانخریدار
121 کاریکنیدارزشخرید،بهپولشبچربد
123 همیشهموضوعراشخصیکنید
126 پاییکهدفبایستید
128 برندتانرابهچشمیکپلتفرمببینید
130 سازگاریسریعتر

133  فصل هفتم:  آنچه نسل زد می خرد 
135 پوشاک
137 محصوالتآرایشیوزیبایی
139 گیمینگوفناوریبرایمصرفکنندگان
142 سرگرمی
144 غذا،نوشیدنیورستورانها
147 نحوههزینهکردندرآینده
148 فعالیتهایبانکی
151 خودرووحملونقل
155 اجارهوخریدخانه
158 بیمهوسرمایهگذاری
160 مسافرت،مهمانیاریوتوریسم
161 جواهراتواکسسوریها

163   فصل هشتم: جلب وفاداری  نسل زد به برندها 
168 سفرمشتری؛نسخهنسلزد
169 جایگاهیابیبرند؛داستانشماچیست؟
170 تعاملوآگاهی؛چهپیشنهادهاییمیدهیدوچرانسلزدبایددوستشداشتهباشد؟
171 امتحاناول:چهزمانیتصمیمبهاولینخریدخواهندگرفت؟
173 ایجادوفاداری:چهچیزیباعثمیشودنسلزدبهخریدشادامهدهد؟
174 ارجاع:چقدرممکناستدیگرانرابهخریدتشویقکنند؟

177  فصل نهم:  تعلق خاطر و ایجاد  آگاهی در مصرف کننده 
180 عواملتأثیرگذاربرخریدنسلزد
181 مهمترینتأثیرگذارانخریددرششماهگذشته



184 موبایلهمهچیزاست
186 ویدئوهاوجلوههایدیداری،تبلیغاتمحسوبمیشوند
188 همگراییپوشاک،ورزش،موسیقیوغذابافرهنگنسلزد
190 آیعنیآمازون)جستوجو(
191 اینفلوئنسرهایآنالین
192 زمانیکهنسلزدتصمیمبهخریدمیگیرد
194 تحریکامتیازاتونقدوبررسیهایمثبت

197 بخش سوم:  نسل زد چگونه دنیای کار  را تغییر می دهد؟ 
198  فصل دهم : شروع درست با  کارمندان نسل زد 
205 جستوجویمشاغلبراینسلزد؛اولدوستان،بعدیوتیوب
207 برنامهارجاعکارمندانوداستانتانراصریحانتخابکنید
215 درخواستهایشغلیمتناسببانسلزد
220 مصاحبهواستخدام
224 مصاحبههایویدئویی
225 تهیهاطالعیهجذبنیرو

228  فصل یازدهم:  دسترسی به توانمندی های بلندمدت کارمندان نسل زد 
235 ارائهپیشنهاد
240 معارفهوآشنایی
245 منتورهفتهاول
246 ارتباطاتسریع
248 جهتدهیانگیزه
250 پولدرشرایطمناسبانگیزهایجادمیکند
252 آموزشورشداستعدادها
253 نسلزدوایمیل
260 آموزشفراترازپایه
262 ماندگاری
265 نسلزدیهامیتوانندکارمندانفوقالعادهایباشند
265 نگاهیبهآینده:10فناوریبرانداز
266 اینهارا10فناوریبراندازنامنهادهایم

279  نتیجه گیری: این تازه نقطه شروع  نسل زد است 
281 امروزچهکاریبایدانجامشود؟
282 اگرمیخواهیدبانسلزدبهعنوانمصرفکنندهیاکارمندتعاملداشتهباشید
283 جذبنسلزدبهعنوانمصرفکنندهوحامی
284 آزادسازیاستعدادهاینسلزدبهعنواننیرویکار
286 نگاهیبهآینده:فرصتهایپیشرو
286 ازجدیدترینیافتههایمامطلعشوید



»هر نسل نویی تغییراتی در بشریت ایجاد می کند. بیایید تغییر را بپذیریم و 
بخشی از داستان باشیم.«

دکتر دنیس ویال



] یادداشت حامی [

محمدعلی گوگانی / مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت آدونیس

دنیــایکســبوکارهاپیوســتهبــاپیچیدگیهــایجدیــدیروبــهرومیشــود.مدیریــت

کسبوکارهاهیچگاهفعالیتسادهاینبوده؛بااینهمه،امروزاینفعالیتپیچیدگیهای

بیشــتریهمپیــداکــردهاســت.ایــنروزهــامدیــرانناگزیــرازمدیریــتدرشــرایطابهام

هستند؛شرایطیکهآیندهدرآننامشخصاســتوبینظمیبهصورتپیوستهدرحال

افزایش.مدیرموفقبرایعبورازگردنههایحساسورسیدنبهاهدافاستراتژیک،باید

راهبردهایمشخصومتمایزیدرزمینهجذبواستخدام،فروشوبازاریابی،مدیریت

محصولورشدداشتهباشد.

هرآنچهمدیرانبایدبرایرشدوپایدارنگهداشتنکسبوکارخودانجامدهند،درحال

حاضرتحتتأثیرعاملیبهنامنسلزِدقرارگرفتهاست.نسلزدهمهآنچهراپیشازاین

برایمدیریتکسبوکارهامیدانستیم،زیرسؤالبردهاست.مدیرانکسبوکارهااکنون

درشرایطیهستندکهبرایحفظمشتریانوپرسنلخودبایدهمهچیزراازنوطراحیو

خودرابانسلزدهمراهکنند.
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12                         زیکونومی

عالوهبراینکهنسلزداکنونواردکســبوکارهاشدهومهمترینبخشمنابعانسانی

شرکتهابهشمارمیرود،افرادایننســلهمزمانمهمترینمشتریانکسبوکارهاهم

هستند.کسبوکارهابرایفروشوبازاریابیکهبرایننسلتأثیرگذارباشد،بایدروشهای

دیگریراتجربهکنند.نسلزدبهشیوهدیگرینســبتبهنسلهایقبلیزندگیمیکند

وبرایتأثیرگذاشتنبرآن،بایدروشهایدیگریراآزمود.

مدیراندراینشرایطباسؤاالتزیادیروبهروهستندوبرایاینپرسشهابهپاسخهای

ســریعوکاربردینیــازدارنــد.اگرکســبوکارهاخودشــانرابــاایــنتغییرهمــراهنکنند،

ضررهایبزرگیرادرزمینهمنابعانسانیومشتریانبرخودتحمیلخواهندکرد.

کســبوکارهایآینــده،آنهایــیهســتندکــهبهســرعتخــودرابانســلجدیــدهمراه

میکنند.آنهاییکهایننسلرادرکمیکنند،برندگان۲۰سالآیندهخواهندبودوآنانی

کهدرکیازایــنتغییرندارنــد،بازندگانســالهایآتیشــناختهمیشــوند.دراینزمینه

راهنماهــایقابلقبولیوجودنــدارد.دراینبرهوتامــا،کتابزیکونومــیراهنماییبرای

بقاســت.مدیرانبهراهنمایینیازدارندکهپاســخگویپرســشهایبیپایانآنهاباشدو

کتابیکهدردستدارید،تالشمیکندچنیننقشیراایفاکند.

کتابدکتردنیسویالوجیســوندورســی،براســاستحقیقاتگســتردهآنهانوشته

شدهاست.آنهاآموختههایبیشاز۶۰پروژهمطالعاتیوتعاملوهمکاریبا۵۰۰شرکت

درسراســرجهانرادراینکتابمدونکردهانــد.آنهادراینکتابتالشمیکنندپاســخ

اینپرسشهارابدهندکهنسلزدچهکسانیهستند؟مدیرانکسبوکارهابرایفروش

موفقوبازاریابیتأثیرگذاربرایننســل،چــهچیزهاییرابایدبداننــدواینکهامروزدقیقاً

چهبایدکرد؟

مدیرانکسبوکارهااینروزهادریکلحظهحیاتیزندگیمیکنند.دنیایکسبوکارها

درحالتغییرشکلاستوشتابتغییربهحدیاستکههرمدیراجرایی،هرکارآفرین،

هرمدیرمنابعانســانیوهرمدیربازاریابی،چنانچهخودرابــرایآنآمادهنکند،نهتنها

ازپتانسیلقدرتمندایننسلبهرهمندنمیشود،بلکهطعمتلخجاماندنازآیندهراهم

خواهدچشید.

امیدداریمانتشاراینکتابدرزمینهتوسعهراهبردهابرایمدیرانایرانیمفیدباشد.



] یادداشت مترجمان [

دکتر مهدی دریایی )پژوهشگر فناوری های برهم زننده (

دکتر عباس خمسه )عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی(

از مهدی دریایی 
اواخرشهریور۱۳۹۸درکنفرانسیبهنام»فریلند«درمنطقهآزادبندرانزلیشرکتکردم

کهبرایبســیاریازدانشگاهیانناشــناختهبود.اولصبححضورپرتعداددهههفتادیهاو

هشتادیهانظرمراجلبکردهبود.برخالفدیگرکنفرانسها؛اینجاخبریازکتوشلواریها

نبود!حتیساعت۷:۳۰صبحهمشروعنمیشد!برایخودشفریلندیبود!شرکتکنندگان

بایککولهپشــتی،لباسهایراحتواغلببهصورتگروهیآمدهبودنــد.بعضیهاهمدر

توییترباهشتگفریلند،ازروزقبلبهدوستانشاناطالعدادهبودندکهیکصندلیخالی

درماشینشاندارندومیتوانندهمسفرشانباشند.میانگینسنیشرکتکنندگانفریلند

شایدحدود۲۰تا۲۵سالبودومنباموهایجوگندمیدرمیانآنهاواقعاًغریبهبودم.محتوای

کنفرانسعمدتاًبهتوانمندســازیفریلنســرهااختصاصداشــتواثریازسخنرانانعصا

قورتدادهآکادمیکنبــود.درآنزمانبهتازگیترجمهکتاب»اقتصاداشــتراکی:پایانعصر

استخداموظهورسرمایهداریمبتنیبرجمعیت«از»آرونسندراراجان«رابهپایانرسانده

بودمومتوجهشدمنویسندهکتابدرموردتأثیرنسلهابراقتصادوفناوریسکوتکردهاست؛

بنابراینبرایاینکهخالءموجودراپرکنم،تالشکردممنابعبیشــتریرابررســیکردهوتأثیر

نسلهابراقتصادوپذیرشفناوریوردپایآنهادرجامعهراپیگیریکنم.

از مهدی دریایی و عباس خمسه
میانجماعتفریلندکهتقریباًهمهاکانتتوییترداشتند،دستهجمعیعکسمیگرفتند

وهمزماندرگوگلفوتوآپلودمیکردند،اقامتگاههایبومگردیرابااپلیکیشنرزروکردهبودند

وشــبرادرروســتاهایاطرافگذراندهبودندبافعاالندانشگاهیومشاوراناتوکشیدهیک

شکافعمیقوجودداشت!چهچیزیبهایننسلجوانقدرتدادتاسبکزندگیخودشانرا

داشتهباشندوتأثیرگذاروخالقبمانند؟چراعناوینبنیانگذاریاهمبنیانگذاررابهمناسبات
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دولتیترجیحمیدادند؟وبسیاریسؤاالتدیگرکهپیشزمینهترجمهکتابزیکونومیشد...

اگرچهمنابعجامعیدرخصوصتأثیرنسلهادراقتصادیافتنشد،امادرنهایتبهاین

نتیجهرسیدیمکهکتابزیکونومیمیتواندبهعنوانیککتابمرجعبهبسیاریازسؤاالت

پاسخدهد.پسازمطالعهکتابزیکونومیاهمیتپیشبینیرفتارنسلهابیشتربرایمان

معلومشدوبهنظرمانرسیدهرگونهتحلیلیازجنساقتصادوفناوریبدونبررسیقدرت

کنشگرینسلهابیارزشاست!

قصدنداریمبهبازتعریفنسلهابپردازیم؛چراکهتعاریفبسیارمتفاوتوسیالهستند،

امامطالعهباورها،ارزشها،رفتارهاوخاطراتمشترک،میتواندبهپیشبینیعکسالعمل

نسلهادرمقابلیکمحصولخاص،رأیبهیکنمایندهمجلس،یاعکسالعملجمعی

دربرابریکخواستهمدنیکمککند؛ازاینروطبقهبندیومطالعهنسلهااهمیتمییابد.

درکشورمابهدالیلمختلفازدهه۶۰بیشتریادمیشــودوشایدهمینموضوعمبنای

دستهبندینسلهایقبلیوبعدیشدهباشد.

متولــداندهههــای۴۰،۳۰و۵۰دالورانهازکشــوردفاعکردنــدوازهمیــنرودرطبقهبندی

اتفاقاتنسلیمشترکهستند،امادههشصتیهاکهدورانکودکیشانباجنگگرهخورده،

حتیامروزنیزیکیازمؤثرترینگروههاینسلیدرایرانهستند.بچههایزودباوریکهوقتی

مجریازآنهامیخواستکهچندقدمعقبتربنشینندوبهتلویزیوننگاهکنند،بهتصوراینکه

مجریآنهارامیبیند،عقبترمیرفتند؛تاجاییکهمجریبگوید»خوببسه!«.سایهسنگین

دههشصتیهابهحدیاستکهحتیدهههفتادیهارادرجامعهناشناختهباقیگذاشتند.

دهههشتادیهاهمباگسترشفناوریوب۲.۰ماننداینستاگراموتیکتاکبیشترشناخته

میشوندوبرایدههنودیهاکهپدرانومادرانشانازنسلدهههای۶۰و۷۰هستند،احتماالً

گسترشوب۳.۰،متاورس،توسعهبیوتکوزندگیدرفرازمین،مهمترینمباحثدردوران

بزرگسالیشانخواهدبود.ازاینکهوقتارزشمندتانرابهمطالعهاینکتاباختصاصدادهاید،

صمیمانهمتشکریمومشتاقشنیدننظراتتانهستیم.

mehdi.daryaei@Carleton.ca
Khamseh1349@gmail.com
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جک،روزیکهبرایاولینبارتبلیغکیکآناناسیرادیده،بهخوبیبهخاطرمیآورد.

صفحاتاینستاگرامراباالوپایینمیکردهکهویدئوییاززنیجوانبهچشمشخورده

کهنحــوهپختکیک»آناناســی«رانشــانمــیدادهاســت.رویتبلیغکلیــکمیکند

وویدئــورادریوتیــوبمیبینــد.میگویــد،آنقــدرجالــببودکــهدرچشــمبرهمزدنی

تعــدادزیــادیازویدئوهایخانــمکیکپزرارویگوشــیتماشــاکردم.»جــک«پساز

تماشایبیشاز۵۰ویدئوبرایپختناولینکیکشدستبهکارمیشود،اماشکست

میخورد.بــرایدومینبــارکیکپــزیراامتحانمیکندوبازشکســتمیخــورد.برای

سومینبارامتحانمیکندوبازهمشکستمیخورد.جکبارهاوبارهاتالشمیکند

وشکســتهایپیدرپیراتجربهمیکندتااینکهپسازدوماهتمرکــزبرپختکیکی

باظاهریخــوب،باالخرهکیکیمیپزدکهبــهنظرشمیآیدبرایبهاشــتراکگذاریدر

اینســتاگراممناســباســت.بالبخندپهنیبهیادمیآورد:»اولینعکســیبودکهدر

اینســتاگرامارســالکردموبیشــترازیکصدالیــکگرفتــم.«دوســتانشکامنتکرده

بودند:»وایخدا!چطوریادگرفتی؟«

جکعاشــقجنبههایهنریکیکپــزیوآزمــودنروشهایجدیــدتزئینکیکها

بود.هــرآخرهفتــهدوکیــکمیپخــتوعکسهــاوفیلمهایــشرااواســطهفتهبعد

دراینســتاگرامپســتمیکرد.مردمیکییکیصفحــهاشرادنبالمیکردنــدودرباره

کیکهایشنظرمیدادند:»سالمازبرزیل!«،»کیکتعالیهازبارسلونا!«.حتیکسی

کــهکارشتزئینکیکهابــودودراینســتاگرام۲۰۰ویدئوداشــت،حاالجــکرادنبال

میکردتانحوهپختوتزئینکیکهایاوراتماشاورویکیکهایخودشاجراکند.

وقتــیازجکپرســیدندچرابهجــایســرگرمیهایافعالیتهــایدیگــرکیکپزیرا

انتخابکرده،گفــت:»راســتشورزشراامتحانکــردم.درورزشخوبنبــودموازآن

بدتر،اگرشکســتمیخوردم،درمقابلانبوهیازتماشــاچیاناحساسسرخوردگی

میکردم.کیکپختناینطورنبود،اگردراینکارشکســتمیخوردم،درآشــپزخانه

خودمشکســتخوردهبودم.شکســتمیخــوردم،اماســرآخرادامهمــیدادم.«اواز

بهترینتجربههاییکهتاکنونداشته،میگوید:»برایمراسمعروسیمعلمانموبرای

جشنهایتعیینجنسیتجنینکیکپختهام.اینهابرایمجالببود؛چوناگردقت



کنید،میبینیدکهکیکهابخشــیازهمهاینوقایعبزرگزندگیاند،عروسی،تولدو

حتیخیلیبیشترازاینها.وحاالاینفرصتبرایمنایجادشدهبودکهبخشیازاین

اتفاقاتمهمباشم.مثالًدریکجشنتعیینجنسیتجنین،منتنهاکسیبودمکه

جنســیتکودکرامیدانســت،برایهمینبیرونکیکراصورتیوآبیوداخلآنرا

کامالًآبیطراحیکردهبودم.«

جکمیگویدتاکنونتقریباًهزارویدئودریوتیوبدرمــوردچگونگیپختوتزئین

کیکتماشاکردهاست.

اوبهنســلهایقدیمیترتوصیهمیکند:»بهبزرگترهایم،بــهآنهاییکهبایوتیوب

بزرگنشــدهاند،میگویمکهشــماگمانمیکنیدبرایانجامهــرکاریبایدکالسآنرا

گذرانــد.پدربزرگممیگفــتبایددرکالسهایآمــوزشکیکپزیشــرکتکنیتاماهر

شوی.امابهنظرمبزرگترهابایدبدانندکهنحوهیادگیرینسلمابانسلگذشتهبسیار

متفاوتاســت.اینروزهابراییادگرفتنریاضیکافیاســتســریبهیوتیــوببزنید.

نســلهایقدیمیگمانمیکنندشــبکههایاجتماعیچیزبدیهســتند.بلــه،البته

ممکناستشبکههایاجتماعیجنبههایمنفیهمداشتهباشند،امانسلقدیمی

همبایدبداندکهمیتوانمزایاییهمبرایاینشــبکههامتصوربود.نحوهیادگیریما

درحالتغییراستویوتیوبواسنپچتواینستاگرامهمانشیوههاینوینیادگیری

کارهایجدیدویافتنکارهایدلخواهماهستند.«

جکمیگوید:»میتوانستمکیکتهیهکنم،امااگرفیلمکیکپزیرادرشبکههای

اجتماعیارســالنمیکردم،انــگارهیــچکارینکردهبودم.پــسبایدچــهکارمیکردم؛

عکسهارابهمدرسهمیآوردم؟درعوض،عکسهاوفیلمهاراپستکردموبالفاصله

ازمردمدرسراسرجهاننظرخواهیکردم.ازطریقاینستاگراممیفهمیدمکهبسیاری

ازدنبالکنندگانمازاروپاهستندومردماروپاکیکهایمرامیشناسند.«

۱۸ماهپسازپختاولینکیک،شرکتهاازطریقحسابکاربریشاندرشبکههای

اجتماعیباجکارتباطگرفتندتابدانندآیامایلاستمحصوالتشانراتبلیغکندیا

خیر.جکمیخواهدبهدانشــگاهبرودوبعددرشبکهتلویزیونی»فودنتورک«برنامه

اجراکند.اومیگویددرحالحاضرمجبورشــدهکمیســرعتشراکمکندوفقطآخر
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هفتههایککیکبپزد:»حاالکهسنمبیشترشده،بهاندازهگذشتهوقتندارم.«

جک۱۵ســالدارد.اواز۱۲ســالگیباالهامازتبلیغاتویدئویییوتیوبکیکپزیرا

شروعکردهودرنشانیJackedUpCakes@دراینستاگرامبیشاز۱۱هزاردنبالکننده

)سال۲۰۲۰(دارد.

جکازنسلزداستونسلزددرآستانهآناستکهشکلآیندهکسبوکاررابرای

همیشهدگرگونکند.

جکیکیازهزاراننسلزدیاستکهبهمادرشکلدهیاینکتابکمککردهاند

وبهشمانیزکمکمیکنندتانسلشانرابهشیوهایجدیدومتفاوتدرککنید.

اووســایراعضایایننســلازجایجایجهانبهشــمانشــانمیدهنــدکهچگونه

همهچیزراتغییرمیدهند؛ازنحوهاستخدامکارکنانوکمکبهرشدوپیشرفتآنهادر

درونشرکتگرفتهتاراهبردهایغیرمنتظرهبازاریابیوفروشوهدایتتجاربجدید

مصرفکنندگانکهنسلزدآنرادوستدارد.

تیمماکــهمتشــکلازمحققاندارایدرجهعلمیدکتریومشــاوراننســلاســت،

حضوریوازطریقویدئوبانسلزدیهایسراسرجهانمصاحبهکردند.نسلزدیها

درحینخریدگروهییابهتنهاییازفروشگاهها،درزمانتماشایویدئوییوتیوبرهای

محبوبشــانبراییادگیریآرایشدلخواهشــانوهمچنینهنگامبــازیبافورتنایت

(Fortnite(ومطالعهبا»StudyWithMe«تحتنظارتمابودند.

مرکزسینتیکنسلی)CGK(یعنیهمانشرکتمطالعاتی،مشاورهایوسخنرانی

ما،بیــشاز۶۵مطالعــهتحقیقاتیکمّــیوکیفیرادرسراســرایاالتمتحــدهوجهان

هدایتکردهاست.اینمطالعاتدرسراسرآمریکایشمالیوهمچنیناروپایغربی،

هند،فیلیپینواسترالیاانجامشدهوبیشازیکهزارنفردرتحقیقاتکمّیماشرکت

کردند.

دادههایاینکتــابعمدتــاًازتحقیقاتمــادرایاالتمتحدهنشــئتمیگیــرد،اما

بهپشــتوانهمطالعاتمشــاورهایوبحثومذاکراتسالیانه،ازکشــورهایسنگاپورو

شیلیتاهندوپاریسوتعدادزیادیازســازمانهایبینالمللی؛تصمیمگرفتیمروی

یافتههاییتمرکزکنیمکهبیشترینکاربردرادرسراسرجهاندارد.



همهاینتعامالتبانســلزدبهیکنتیجهگیریکلیدیمنجرشدهاست؛آنروش

معمولیکهرهبرانبرایاستخدامومدیریتوبازاریابینسلگذشتهداشتند،دیگر

درموردنسلجدیدکارسازنیست.

امانگراننباشــید.نســلزدبــهکارکــردنعالقهمنداســت.آنهابهدنبــالبرندهایی

هستندکهدوستشــاندارند.ایننسلدرجایگاهکارمندازخودشــانانتظاردارندو

عالقهمندندتاارزشافزودهایجادکنندوکاالهاوخدماتموردپسندشانرابادیگران

بهاشــتراکبگذارند.اینانتظــاراتودیدگاههاینســلزددربارهنحوهبرقــراریارتباط

بابرندهــاوکارفرمایانبالقوهاصالًشــبیهبــهآنچیزینیســتکهدرنســلهایقبلی

مشاهدهمیکردیم.راهبردهایارتباطیوپلتفرمهاتغییرکردهاند.انتظاراتایننسل

درموردپیشنهادهاییکهکارفرمامیتواندبهآنهاارائهدهد،تغییرکردهاست؛تاوقتی

کهبهنسلزدیهاگوشدهید،آمادهشنیدنحرفهایشماهستند.

بسیاریازرهبرانمیدانندکهبایدبانسلزدسازگارشد،امااحساسمیکنندفلج

شــدهاند.اینرهبراننمیدانندچگونهیاچهچیزیرابایدتغییــردهندیاحتیازکجا

شروعکنند.درهرنقطهایکهایستادهاید،کتابحاضرابزارهاییرابرایانجاماینکار

بهشماپیشنهادمیدهد.

درCGKشــرکتهاییازسراســرجهــانمــارااســتخداممیکننــدتــاپاســخیبرای

سؤاالتشاندربارهنسلزدبیابند؛سؤاالتیماننداینکهنسلزدچهکسانیهستند؟

چهروشیبرایبازاریابیوفروشبرایننسلمؤثراستوآنهاراوامیدارددرموردآن

محصولبادوستانشانحرفبزنند؟برایاستخدام،نگهداریوبهکارگیریایننسل

درنقشکارمندچهبایدکرد؟نسلزدچگونهآیندهکسبوکارمارادستخوشتحول

میکند؟

تیمماپیوســتهبههدایتمطالعاتبرایدرکبهترنسلزدادامهمیدهدوآنچهرا

رهبرانبایدبدانندوروندیکهبایددرپیشگیرندتابرایایننسلجدیدومهیجآماده

شوند،آشکارمیکند.مامطالعاتیرادرچهارقارهبهزبانهایمختلفانجامدادهایم

وهمهچیزرا)ازجملهنحوهبازاریابیووفاداریمشتری،جستوجویکار،استخدام،

مسائلانگیزشیوبازنشســتگی(ازدیدنسلزدبهبرندها،بررســیکردهایمتابدانیم
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آنانجهاناطرافخودونسلهایقدیمیترراچگونهمیبینند.مابررسیهایعمیقی

انجامدادهایمتاحقایقنودربارهنسلزدونحوهخرید،فعالیتهایبانکی،هزینهها،

پسانداز،رانندگی،سرمایهگذاری،برقراریروابط،مدیریت،اعتماد،تأثیرگذاریوغیره

آنانراکشفکنیم.

همچنینمادرطولچهارســالگذشــته)۲۰۲۰-۲۰۱۶(،مطالعاتســاالنهبرنســل

زدراهدایتکردیم)StateofGenz.com(.اینمطالعاتعمیقبهبررســینســلزدو

محرکهایرفتاریپنهانآنهامیپردازدکهبا»چرا«ییِدرپسچشماندازها،اقدامات،

باورها،انگیزهها،ترسهاورؤیاهایشانمرتبطاست.

پسازدههامطالعهوبررســینســلزد،یکیافتهدرایننســلدرمقایســهباسایر

نسلهابرجستهتراست؛انتظاراتنسلزدبهسببویژگیهایشانبانسلهایدیگر

بسیارمتفاوتاست.آنهااولیننسلیبودندکهازابتدازندگیکامالًدیجیتالیداشته

وبهدســتوالدینیتربیتشــدهاندکهمتأثرازحوادثیمانند۱۱سپتامبر،رکودبزرگ

وهمچنینواقعیتهایعصرحاضر،ازهمهگیریکووید۱۹گرفتهتابازیهایآنالین،

برگزیتوسیاستهایریاستجمهوریبودهاند.

نسلزدبااستفادهازفناوریکههمیشهبرایشاندردسترسبوده،ازسراسرجهانو

قارههاوازهمهشهرهابهیکدیگرمتصلاند.درموردمسائلاجتماعیناشیازبدهی

وامدانشــجوییوسیاســتهایکنترلاســلحه،مســائلبرابریوتغییراتآبوهوایی

نظراتوصدایرساییدارندوبرایاولینباردرتاریخ،رسانههایدیجیتالبهنسلیتا

اینحدجوانقدرتدادهاندتابرندهایجهانیراتقویتکرده)یاازچشــمبیندازند(،

فعالاجتماعیشــوندوبرنحوهکســبوکارشــرکتهاتأثیربگذارند؛چهبــاتوییتیا

پُستیدرشبکههایاجتماعی،چهباتهیهویدئوباموبایل.

مااینهاراازنزدیکدیدهایمواحتماالًشــمانیز.جهاندرسپتامبر۲۰۱۹سخنرانی

»گرتاتونبــرگ«،فعــالآبوهوایــی۱۶ســالهرادرنشســتاقــدامآبوهواییســازمان

مللتماشــاکردکهرهبــرانجهــانرابهکاهشبیشــترانتشــارCO2ترغیــبمیکرد.

ماشــاهدطرفــدارانکنتــرلاســلحه؛»اِمــاگونزالــس«و»دیویدهــاگ«ازدبیرســتان

مارجوریاســتونمنداگالسبــاهمراهــیهمسنوساالنشــانبودهایمکــهاعتراضات



»مارچفوراورالیــوز«رادرســال۲۰۱۸ســازماندهیکردنــدومدافــعتصویــبقوانیــن

استفادهایمنازاسلحهبودند.

کریســتینای۲۱ســالهمیگوید:»ماقطعاًنســلوجنبشیهســتیمکهازصدایمان

بســیاراســتفادهمیکنیموازتواناییهایمانبرایبیاننظراتماندربارهآنچهاشتباه

میدانیمیامیپسندیم،بهرهمیگیریم.«

مابهنســلزدگوشفرادادهایم،وقتیبهجایخریدازفروشــگاه،بــرایصرفهجویی

به)G-Dub«)Goodwill«کهکاالیدســتدومدارد،مراجعهکردند.ماشاهدتمرکز

بســیارزیادآنهاهنگامتماشــایبازیکنــانمحبوبشــاندرایاســپرتدرپلتفرمهای

یوتیــوبوتوئیــچبودیــم.ماشــاهدبودیــمکهآنهــابــهطــرزباورنکردنیایســاعتهاو

ساعتها)وســاعتها(غرقدربازیفورتنایتبودندوبعدازآن۴۶عکسمیگیرند

تایــکعکسعالیازکفشنســخهمحدودشــانبــرایپســتکردندراکانتعمومی

اینســتاگرامانتخــابکننــد،امــانــهبــرایاکانتفینســتا)کــهفقــطبــراینزدیکترین

دوستانشاناستفادهمیشود(.

وقتینســلزددرموردتأثیــرکووید۱۹صحبتمیکــردیاازقرنطینهشــدندرخانه

بهجایرفتنبهمدرســهیامحلکارحرفمیزد،مــابادقتبهاوگــوشفرادادهایم.ما

اضطرابآنهاراازفشارمداومشــبکههایاجتماعیواحساسناامنیشانرادرمورد

کار،مسائلمالی،محیطوآیندهمستندکردهایم.

کیــت۱۶ســالهمیگویــد:»گمــانمیکنــمبســیاریازآدمهــاینســلهایقدیمــی

همســاالنمراضعیــفمیداننــدومیگوینداگرجایــزهحضــوردرمســابقهرانگیریم،

گریهمانمیگیرد.گماننمیکنمچنینچیزیدرســتباشــد.پــدرمجایزهگرفتنهای

اینطوریرامسخرهمیکند،امامنفکرمیکنمکه»نسلشمابودکهاینهارابهمایاد

داده«.«

ماباصدایبلندوواضحازنســلزدشــنیدهایمکهمیگفتندآنهانسلملنیالدوم

نیستند.

کریس۲۲سالهمیگوید:»بهنسلمادرمومادربزرگمنگاهمیکنمومیبینمکهاصالً

کوچکترینشــناختیازنســلماندارند.مــادرمومادربزرگــمچنینتصوراتــیدارند:
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»نسلشماافسارگسیختهودیوانهاســت.«آنهااصالًازکارهایمانسردرنمیآورند.

میدانمکههرنســلیمیتواندمتفاوتباشــدومیدانمبــرایمانیزهمیناســت،اما

تفاوتهاینسلمابهنحوهبزرگشدنمانوآنچهتجربهکردیم،برمیگردد.«

فقطکریسچنینحسیندارد.درمطالعاتیکهدرسال۲۰۱۹انجامشد،۷۹درصد

ازنسلزدگفتندکهحسمیکنندنسلهایدیگرآنهارابهدرستیدرکنمیکنند.

بــرخــالفآنچــهاکثــرمــردمتصــورمیکننــد،نســلزداکنــونسنوســالیداردو

بزرگترینشاندرسال۲۴،۲۰۲۰سالهاست.ایننسلبزرگ،متنوعومتصلازلحظه

تولد،بهزودیبهسریعتریننسلدرحالرشددرجایگاهنیرویکار)احتماالًدرمحل

کارخودتان(بدلمیشود.

زددرحــالحاضرمهمتریــننســلازمصرفکننــدگانپیشــگامومصمماســتتا

تأثیریبرکسبوکارتانداشتهباشد.اینکتابنشــانمیدهدکهبرایدرکآنهاباید

چهچیزهاییبدانید،چگونهبازاریابیواستخدامشانکنیدوچطورپابهپایآنهارشد

کنید.

براینوشتناینکتاب،نسلزدیهای۱۳تا۲۴سالهرابررسیکردیموآنهارابانسل

ملنیالونسلایکس)وحتیبابیبیبومرها(مقایســهوحتیبانسلزدیهای۹ساله

مصاحبهکردیم.کشــفمانبهدلیلتغییرشتابانفناوریشــگفتزدهمانکرد؛حتی

تفاوتهایموجودمیانیک۹سالهو۱۹سالهامروزی.

برایاینکهبفهمیمزاویهدیدنسلزدبهجهانچقدر،حتیبانسلملنیالمتفاوت

است،دومثالمیآوریم.

۱.نسلزد۱۱سپتامبررابهخاطرنمیآورد.واقعاًاینتفاوتبزرگیاستوارزشتأکید

دارد؛نسلزدهرآنچهمیداندازکالستاریخ،خاطراتوتجربهپدرومادریاویدئوهای

یوتیوباست.درنتیجه،نسلزدنمیتوانداحساسترسوسردرگمیحاصلازوقوع

اینرویدادرابهیادبیاوردواینموضوعدرواقعنقطهعطفتفاوتهاینسلیبانسل

ملنیال)بهخصوصدرایاالتمتحده(اســت.وقتیبانســلزدیهایخــارجازایاالت

متحدهمصاحبــهمیکنیم،اینتفاوتهابیشــترخــودرانمایانمیکننــد؛چراکهآنها

با۱۱ســپتامبرنهتنهادرکالستاریخ،بلکهازطریقیکلنــزجغرافیاییبومیمتفاوت



آشناشدهاند.

۲.نسلزدهمزمانباهمهگیریبیماریکووید۱۹کهباعثایجادترس،عدماطمینان،

آســیبپذیریوسردرگمیشــده،پابهسنگذاشــتهاســت.اینهمهگیریدرفعالیت

مدارس،کار،مسافرت،سیاست،خانوادهوبسیاریچیزهایدیگراختالالتیگسترده

ایجادکردهاست.درحالیکهپیامدهایطوالنیمدتهمهگیریکووید۱۹باقیخواهد

ماند،پرواضحاستکهایننقطهبراینسلزدتعیینکنندهخواهدبود.

کلوئی۱۴ســالهمیگوید:»وقتیجاییکمپمیزدیم،بســیاریازهمسنوساالنمرا

میدیدمکهشلوارکLululemonپوشیدهبودند.واقعاًعالیبهنظرمیرسیدند.برای

همین،پساندازکردمویکیازآنشلوارکهارابهقیمت۴۰دالرخریدم.خوببودند،

اماعالینه.«وبعدادامهمیدهد:»ســریبهوبســایتآمازونزدم.متوجهشــدمکه

میتوانستمهمانشلوارکراتقریباًبا۱۵دالربخرم.«

اینجوانانچهکســانیاند؟!درفصلهایپیشروقصدداریمبیشــتربهاینموارد

اشارهکنیموپاسخدهیم.

فرصت های نسل زد
همهشوروشوقماایناستکهیافتههایمانراباشمادرمیانبگذاریمواینیافتهها

بهکارشماوکســبوکارتانبیایند.مامحققان،مشاورانوســخنراناننسلهستیم؛

گیک)Geek(هایواقعینســل.مابینشهاوراهبردهاییرادنبالمیکنیمکهبرپایه

مطالعاتعلمیدربارهنســلزدوهرنســلیهســتندکهموجبتغییردرکســبوکار،

جوامعوجهانمامیشوند.مامطالعهروینسلزدراازلنزکارفرما،بازاریاب،عضویاز

خانوادهیاهمسایهشروعکردیمودرادامهبرایبررسیعمیقودرکدیدگاههاینسل

زداززاویهدیدمتفاوتبهرهجستیم.

زیکونومیبهتریندستاوردتحقیقاتیومشاورهایمابرایدرکنسلزداست.نسل

زدهنوزهمدرحالشکوفاییاست؛بنابراینماباوسواسزیادبهتعامالتمانبارهبران

وسازمانهادرسراسرجهانادامهمیدهیم.هرکتابیکهدربارهنسلهابنویسیم،فقط

تصویریکلیازیکلحظهکوتاهاززماناست؛چراکهنسلهاپیوستهبهرشدوسازگاری
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خودادامهمیدهند.البتهبهخصوصنسلزد؛باتوجهبهمرحلهزندگیودورهسنیای

کهدرآنبهسرمیبرد.نسلزدبهطورگستردهدرحالورودبهدورانبزرگسالیاست

وتابــهاینجابرایماگنجینــهایازبینش،داســتانهایفراموشنشــدنیوراهبردهای

غیرمنتظرهفراهمکردهاست.

تأثیرنسلزدبرجهانبسیارعظیمخواهدبود،امااینتازهاولراهاست.برایدرک

نسلزدقصدداریمباهمسفریراآغازکنیمکهنشانمیدهدآنهاچگونهمیتوانند

عاملتغییرماهیتکســبوکاردرآیندهباشندوشــماچگونهمیتوانیدازاستعداد،

نفوذ،انرژیوظرفیتهایایننسلبیشترینبهرهراببرید.

اگریکاپلیکیشــنجدیدبانکی،شلوارورزشی،خودرویامیلکشــیکرابازاریابی

میکنیــدیــااینکــهبهدنبــالاســتخدامکارمنــداننســلبعدبــرایرســتوران،شــرکت

حسابداریواســتارتاپفناوریهســتیدیااگریکیاز۵۰۰شــرکتبرترمجلهفورچون

هستید،بایدبهشمابگوییمفنونیکهبرایبهکارگیرینسلهایگذشتهعملکردهاند،

براینســلزدکارســازنخواهندبود.رهبرانممکناســتاینشــرایطراچالشیایک

فرصتبدانند.ممکناســتبخواهندحرفنســلزدرابشــنوندودرککنندوباآنها

پیشــرفتکنندیاترجیحبدهندبهوضعموجودبچســبندوامیدوارباشــندکهاســیر

توفاننشــوند)تقلب:چنیــناتفاقــینمیافتد؛ایــنیکرونــدطبیعیجدیداســتو

میتوانیدباآنسازگارشویدتاازپتانسیلهایفوقالعادهایننسلبهرهگیرید(.

درایــنکتــابدادههــا،تجــارب،داســتانهاودیدگاههــایدســتاولمــاراخواهید

خواندکهمستقیماًازنسلزدیهایسراســرجهانجمعآوریشدهاست.همچنین،

برایاســتفادهازهمــهتوانمندیهــایایننســلبهعنوانکارمنــدانومشــتریانخود

راهبردهاییجدیدکسبخواهیدکرد.

مانحوهدسترسینسلزدبهفناوریارزانموبایلراکهمعموالًمهمترینرابطهنسل

زدبایکسازمانراشــکلمیدهد،بررســیخواهیمکرد.اینپیوندمیتواندازجنس

رابطهکارمندومشترییاازنوعکارمندومشتریبالقوهباشد.»ارتباطات«چسبمیان

نسلهاست،اماانتظاراتازفناوریووابستگینسلزدبهفناوریکسبوکاررابهطور

چشمگیریدرجهانپساکرونادستخوشجهشروبهجلوخواهدکرد.



همچنینمــاپیشــرانهایرفتارینســلزدرابررســیخواهیمکــرد.اینپیشــرانها

»چرا«هاییراتوضیحمیدهندکهدرپسدیدگاهنسلزددرخصوصپول،تحصیالت،

هزینهها،کار،اشــتغالوموارددیگروجوددارد.اینعواملموجبشکلگیرینگرش

بهجهانونحوهتصمیمگیریآنهامیشودکهدرنتیجهبریکایکاقداماتوتعامالت

آنهااثرمیگذارد.

درنهایت،درکجدیدومشترکمانازنسلزدرادردوزمینهحیاتیبرایسازمانها

ورهبرانبهبحثمیگذاریموبررسیمیکنیم؛نســلزددرجایگاهمشتریونسلزد

درجایگاهکارمند.

خواهیــمدیــدکــهچــهعواملــیبیشــترینتأثیــررابــرنســلزددرجایــگاهمشــتری

خواهندداشــت،چگونهنســلزدبهخریدوخرجکــردنفکرمیکندونقطهمشــترک

خردهفروشیها،ابزارهایدیجیتالوموبایلکجاست.همچنین،بابررسیالگوینحوه

هزینهکردفعلیایننسلخواهیمدیدکهنسلزدچگونهشکلبازارراتغییرمیدهد

وچگونههمینطورکهبزرگوبزرگترمیشــوند،برگروهکاالهــایگرانقیمتترتأثیر

فزایندهایخواهندداشــت.چطورحتــیاگرنخواهیدچیزیبهایننســلبفروشــید،

اعتمادوآگاهیبهیکبرندرادرآنهاافزایشدهیدوچراایــنموضوعتااینحدمهم

است.

نسلزدیکنیرویقدرتمنددربازاراستونظراتشدرجایگاهمصرفکنندهبیشتر

اوقاتبهآنچهدرکارفرمایانمیجویندهمتسریمییابد.

دراینکتابنســلزدرااززاویهکارمند،آنچهآنهاازکارفرمایانشان،شغلوتجربه

کاریانتظــاردارنــد،بــهروایــتمطالعــاتونظراتنســلبررســیخواهیــمکــرد.مابر

مهمترینچالشهاییکهکارفرمایانبرایآنهاازCGKراهکارمیجویند،تمرکزخواهیم

کرد؛ازنحوهاســتخدام،حفظونگهداشــت،آمــوزشوایجادانگیزهبراینســلزدواز

لحظهایکهکارشراباگسترشاستعدادهاشروعمیکندتازمانیکهدرجایگاهمدیر

ورهبرقرارمیگیرد.حتیاگرامروزهمایننســلرااســتخدامنمیکنید،دانستناین

اصولبرایبرقراریارتباطباافرادنسلزد،زمانیکهبهبزرگسالیبرسند،بهشماراهبرد

طوالنیمدتیارائهخواهددادکهواقعاًبرنحوهکار،خرید،بازاریابیوبرقراریارتباطبا
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تکتکماتأثیرینماییخواهدداشت.

بیشازآن،امیدواریمکهاینکتاببرایشماالهامبخشباشدودرکیعالیازنسل

زدایجادکند.اگرآنچهایننســلبــهجهانیانعرضهمیکندبارویبازپذیرفتهشــود،

آنانچیزهایزیادیبرایارائهبهرهبراندارند.

کنکاش عمیق روی نسل زد
پیشازاینکهنسلزدرابهطورعمیقبررسیکنیم،الزممیدانیماطالعاتبیشتری

درمــوردفعالیتهایمــانارائــهدادهوتوضیحدهیــمکهچطوربــهایننتیجهرســیدیم

کهکتابحاضررابنویســیم.CGKدرآســتینتگزاسمســتقراســت.مایکشــرکت

تحقیقاتی،مشــاورهایوســخنرانیبنیاننهادیمتامأموریتیرادنبــالکنیم؛پاالیش

افسانههاازحقایقمحضیکهدربارهنسلهاوجودداردتابدینوسیلهرهبرانبتوانند

نتایجیسنجیدنیدراختیارداشتهباشند.

میخواستیمباتهیهدادههاوبینشهایگمشدهدرروندهاینوظهوروراهحلهای

عملیوسریعموردنیازرهبران،بفهمیمآیادرانبوهیازمطالبزردکهدرشبکههای

اجتماعــیدستبهدســتمیشــوند،حقیقتــینهفتــهاســتیــاخیــر.مــواردیمثل

اینکهنســلملنیالبهخاطــرعالقهزیادبهســاندویچآوکادوونانتُســتورشکســت

میشــود)!(یابیبیبومرهاهمیشــهدســتهچکهمراهشاناست،یانســلایکسیک

نسلفراموششدهاست.اینموضوعهیچگاهتابهایناندازهمهمنبوده،چراکهاکنون

میتوانپنجنســلازمصرفکنندگان،کارمندانوافرادتأثیرگذاریرابرشمردکهمولد

انواعمختلفیازچالشهاوهمچنینفرصتهابرایرهبرانهستندوبرایهررهبری

نحوهکارکــردنوپــلزدنمیانایننســلهاواحتمــاالًنیازبــهارزیابیهــایبعدییک

ضرورتفزایندهاست.

خوشبختانهبهموقعبهبحثنسلزدواردشدید.

درحالیکهنســلزدبهرشــدوتکاملخودادامهمیدهد،هماکنوندرمرحلهایاز

زندگیاستکهاقداماتشدرمحلکارودنیایدیجیتال،بهعنوانمصرفکنندهوسایر

رفتارهایشبهطورروزافزونقابلتبیینوســنجشاســت.اینلحظهبــرایمابهعنوان



محقق،سخنرانورفتارگراوبرایشمابهعنوانرهبراهمیتدارد.مانهتنهافعالیتهای

نســلزدرامطالعهخواهیمکرد،بلکهمیخواهیم»چرا«هایدرپساقداماتشرانیز

بدانیمودرنهایت،تعیینکنیمکهرهبرانهرنســلچگونهمیتوانندخودرابانســل

زدسازگارکنند.

درمــوردمحیطکاربــاتوجهبــهاینکهنســلزدچندســالاخیررادرجســتوجوی

مشــاغلدلخواهخودســپریکرده،ســرانجاممیتوانیمعواملیراکهباعثجذباین

نسلبهیکشغلمیشود،اندازهبگیریم.مامیتوانیمبفهمیمچهفاکتورهاییموجب

میشوندآنهاشغلیرابپذیرند)یانپذیرندیااینکهشــغلیرابپذیرندوبعدغیبشان

بزنــد(وچــهچیزهاییموجــبمیشــودتاآنهــادریکشــغلماندگارشــوندیــااینکه

مدتزمانطوالنیتریدرتعاملتنگاتنگبمانند.

مــامیتوانیمرفتارنســلزدرابــرایخریــدهمهچیز؛ازلبــاستاکارتهــایاعتباری

رصدکنیم،نحوهواکنشاورانســبتبــهپیامهاوکانالهایمختلــفبازاریابی،اعماز

اینفلوئنســرهاییوتیوبیاتبلیغاتدرســوپربولببینیمونظراتشرادرموردمسائل

مالی،نحوهخرجکردنوحتیبرنامهریزیهایمالیمانندپساندازبرایبازنشستگی

بدانیم.

بهعنوانمحققممکناستهمیشــهجوابهاییراکهبهدستمیآوریم،دوست

نداشتهباشیم،امابراییافتنپاســخهایصحیحبیصبرانهدرتالشیم.هرچهبیشتر

تحقیقاتنسلزدرابرایمشتریانمانپیشمیبریم،هرچهبیشتربررسیگروههای

مختلــفرابــرایبرندهــایتجــاریهدایــتومطالعــاتنســلزدرادرســطحجهانــی

تجزیهوتحلیلمیکنیم،بیشــترازآنچهایننســلبهجهانعرضــهخواهدکرد،الهام

میگیریموبیاندازهخوشبینمیشویمومشتاقیمبدانیمرهبرانچگونهمیتواننداز

انرژیونوآوریایننسلنهایتاستفادهراببرند.سوختیادداشتهاوسخنرانیهای

ماهمینهاست.

صادقانــهبگوییــم؛وقتــیمطالعــهنســلزدراآغــازمیکردیــم،نمیدانســتیمواقعاً

بهکجامیرســیم.فقطمیدانســتیمکــهدادههــایاندکیدرســطحملــیوجهانیدر

موردنســلهایمختلفوجوددارد؛بهویژهدربارهنســلِباانگیــزهودرعینحالکمتر
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شناختهشــدهایکــهآیندهســازاســت،امــادرحــالحاضربــرایرهبــرانیــکچالش

محسوبمیشوند.

داستان دنیس
مــنوجیســونبــرایپیشــبردتحقیقــات،مشــاورهوســخنرانیدرمــوردنســلهاو

حلکردنچالشهاینســلیاززمینههایبســیارمتفاوتیبهرهبردیم.مندانشجوی

نسلاولدانشگاهازیکخانوادهبزرگاسپانیاییتبارمو۵۲پسرعمودارم.

مندرخانوادهایبزرگشدمکهاسپانیاییزباناصلیوالدینمبود.بااینحال،پدر

ومادرمبامنوبــرادرمانگلیســیصحبتمیکردند.احســاسمیکردمپــلزدنمیان

فرهنگهایکــیازانبــوهتجاربماســت؛ازطرفیبهزبانانگلیســیصحبــتمیکنمو

درعینحال،میراثوفرهنگقویاســپانیاییدراطرافمجریاندارد.پولزیادیبرای

»خرجکــردن«نداشــتیم،امــاازدیدمنبهعنــوانکودککمبودیاحســاسنمیشــد.

همیشــهگمانمیکردمغذایکنسرویبرنداسپم»گوشــتواقعی«استونردههای

حفاظتــیرویپنجرههایکمشــخصهمعماریاســت.مــنحتیتصــورنمیکردمکه

زندگیامبادیگرانمتفاوتباشد.بهشــدتموردتوجهومحبتقرارداشتموهمیشه

احساسامنیتمیکردم.مادرم،الیدا،استادصرفهجوییبود...واینگونهاوضاعمان

پیشمیرفت.مادرمحتییکبارهمازساعاتکارطوالنیاششکایتنکرد،درعوض

هرروزدرمورداینکهچقدرسپاسگزاراست)وبایدهمباشد(باماحرفمیزد.

تحصیلدرکالجیدردانشگاهتگزاس)UT(درآستینموجبشددردرونمندایی

غیرمنتظرهدریافتکنم؛کمکبهجوانترهابرایغلبهبرچالشها.هرگزروزیراکهقرار

شدطیششهفتهبهمردینابیناوناشــنوابولینگیادبدهم،فراموشنمیکنم.این

مردجوانخودشرابرایالمپیکبعدیآمادهمیکردومسئولیتمناینبودکهبهاو

یادبدهمخودشراتاخطبولینگبرساند،هدفبگیردوتوپراپرتابکند.هیجاناو

براییادگیریمهارتیکهبسیاریازماهمیشهداشــتهایم،زندگیامراتغییرداد.پس

ازفارغالتحصیلیازآســتیندرمحلهایفقیرنشــینمعلمعلومدبیرســتانشــدم.۱۲ 

سالرابهآموزگاریگذراندمودرمدارسیکارکردمکهبه»سختبودن«شهرهبودند،



امااساساًسابقهایندانشآموزانبسیارشــبیهبهخودمبود.هردقیقهاشرادوست

داشتم،حتیآناوقاتدشواراجتنابناپذیررا.

پسازهشتسالتدریس،کارشناسیارشدمراگرفتمودرمقاممدیراداریمقطع

دبیرســتانوراهنماییدرمدارسبزرگیعهدهداروظیفهخدمترســانیشدمبهافراد

دارایتنوعوچالشهایجمعیتیشــدم.اینبرایمبهمعنایصبحهایزود،شبهای

دیروقتوجلساتبیپایانمعلمانووالدین)وکنفرانسهایخبریمحلیگاهوبیگاهدر

پارکینگمدرسه(بود،اماکاربسیارالهامبخشیبود.بهدانشآموزانماعتقادداشتم.

منعاشقکمکبهجوانترهاهستم؛بهاینکارعشقمیورزم.

همزمانباخدمتدرسمتمدیراداریمدرسه،بهتحصیالتمادامهدادموسرانجام

مدرکدکتریامراگرفتم.پسازآن،درحالیکهمشغولکمکبهبسیاریازجوانترها

بودم،مطالعاتمراباتجاربدســتاولمازادراکوتغییراترفتاریترکیبکردم.درآن

زماننمیدانستماینترکیببهندایدرونبعدیاممنجرمیشود.

۱۰ســالپیشباجیســوندربارهاینکهدادههایدقیقومطالعاتباکیفیتیازنسل

ملنیالونســلهایجوانتروجودنــدارد،بحثمیکردیم.اودرشــرکتهایمختلفی

درجایجایجهانسخنرانیمیکردومتوجهشدکهگفتوگوبامخاطبانشدرمورد

چالشهاینســلمعمــوالًبهســمتاتهــامزدنپیشمــیرود،اماهــربارکهخواســت

دادههایشــانراببیند،تقریباًهیچگاهباداســتانیکهتوســطمدیریتروایتمیشد،

مطابقتنداشت.

گفتوگوهایمشابهدرصنایعمختلفمانندخردهفروشیها،رستورانها،صنایع

خودرویی،فنــاوری،هوافضــا،نرمافزاروخدماتامورمالینیزجریانداشــتونشــان

میدادکهجیســونوســطمشــکلایســتادهاســت؛فقــداندادههــایدقیــقوبینش

تحقیقاتیدرموردنســلهاینوظهوریکهرهبران،مدیران،بازاریابانوتصمیمگیران

بتوانندرویآنهاحسابکنند،احساسمیشد.حتیوالدینهممیخواستندبدانند

واقعیتهایایننسلنوظهورچیست.

هرمدیریظاهراًبرایجیسونداستانیسرگرمکنندهاز»نسلملنیال«داشت.مثالً

اینکهیکهفتهبعدازاستخدام،درخواستارتقادادهیادوستنداشتهدرروزتولدش

 مقدمه                             29



30                         زیکونومی

کارکند.بااینحال،همانکارفرماممکنبودهزاراننیرویسختکوشازنسلملنیال

داشتهباشدکههرروزســختومرتبکارکردهبودند،بهکارشــان)وبهکارفرمایشان(

افتخارمیکردند،اماحرفیازآنهابهمیاننیامدهبودوهیچگاههمخبرســازنشــدند.

اگرچــهایــنداســتانهایمنفــیشــوخیشــبکههایاجتماعــیوجلســاتمدیریتــی

هستند،امابهواقعاینچیزهانمایندههمهنســلنیستندوبینشیازپیچیدگیهای

دروننسلیبهدستنمیدهند.

نســلملنیالبیشــتراوقاتتنبلوطبــقگفتههایاثباتنشــده»کارنکــن«معرفی

شد،درصورتیکهدرواقعبزرگتریننسلنیرویکاربود.ازطرفی،دربارهنسلایکس

نیزکمتربحثشــدهاســت)هنوزهمنمیشــود(،ولیماایننســلرابهعنوانچسبِ

دروننیرویکارمیبینیم.بهواقع،نســلایکس)تأکیدمیکنمنســلایکسونهنسل

ملنیال(فناوریداناست،زیراوقتیسختافزارونرمافزاردرکنارهمقرارگرفتند،آنها

حضورداشتند.آنهاازاتفاقاتدهه۸۰جانسالمبهدربردندوهنگامراهاندازیکانال

تلویزیونیMTVوآغازبهپخشموزیکویدئوحضورداشتند.

وقتــیناپیوســتگیمیــانباورهــایموجوددربــارهنســلهاوواقعیــتزنــدهرادیدیم

بهجیســونگفتمکهمیدانــمراهحلاینچالشچیســت.خوباســتکــهیکمرکز

تحقیقاتیایجــادکنیمکهافزونبرکشــفاقداماتنســلها،بهویژهبــه»چرا«ییاین

فعالیتهابپردازدوچشــماندازوذهنیتهایشانراعمیقاًبررســیکندوماراقادربه

درکآنهاسازدوموجباثرگذاریاقداماتآتیشود.ماCGKراباهمتأسیسکردیم

واکنونســالیانهبهبیشازیکصدمشــتریدرسراســرجهانخدمتارائهمیدهیم.

منمدیرعاملومسئولتماممطالعاتشرکتم.ماهماکنونبیشاز۶۵مطالعهمتنوع

را،ازخدماتبانکیومالیگرفتهتاخودرو،مسافرت،پوشــاک،فناوریوحتیکیکو

شیرینیهدایتمیکنیم.

داستان جیسون
همانطورکهدنیسگفت،زمینههایمامتفاوتاستوازدیدگاهومسیریبسیار

متفاوتبرحــلچالشهاینســلیتمرکــزکردهایم.چنیــنترکیبیاززمینــه،قومیت،



تحصیالت،نسل)اوازنسلایکسومنازنسلملنیال(،دانشگاهوجغرافیاماراقادر

ساختتابهمشکالتنسلیاززاویهایمتفاوتبنگریموآنهارابررسیکنیم.بههمین

سببموفقشدیمچنینتیمکارآمدیایجادکنیم.

مندرروستابزرگشدم،اماهیچگاهاحســاسنکردمکهبهآنجاتعلقدارمتااینکه

دبیرستانرازودترازموعدبهمقصددانشگاهترککردم.در۱۸سالگی،زمانیکهاولین

ایدههاینوشــتنکتابوکمکبهنســلم)نســلملنیال(وبهاشــتراکگذاشــتنآنچه

سختآموختم)اینکهچگونهمربیگریوکارآموزیکنموفرصتهایجدیدیبسازم(

بهمنالهامشد،ازکمسنوسالترینهایدانشگاهبودم.

کتابرانوشــتموباهزینهخودممنتشــرکــردم.کارمبــهخوابیــدندرپارکینگیک

آپارتمانرسید؛درنتیجهپدرومادرمارتباطشــانرابامنقطعکردند.دوستانمگمان

میکردنددارمزندگــیامراازبینمیبرم.۵۰هزاردالربدهیداشــتمودرکنارپنجهزار

کتابتازهچاپشدهدرپارکینگآپارتمانیزندگیمیکردم؛بدوناثاثیه.خبرنداشتمپا

درچهمسیریگذاشتهام.تنهارؤیایمکمکبههمنسالنمبود.تادوسالبانمونههای

رایگانیکهفروشــگاههایموادغذاییمحلهارائهمیدادند،زندگیکــردموقوتغالبم

نودلبود.

اوایــلکارکســیایــنکتــابرانمیخریــد،امامــنمصرانهپیــامکتــابوآنچــهراکه

بهســختیآموختهبودم،بهمردمتوضیحمــیدادم.پسازمدتیبهســخنرانیدعوت

شدم.ایناتفاقبهشنیدهشدنبیشترکتابواستقبالمردمازآنانجامیدکهبهنوبه

خود،ســخنرانیهاوحضورمرادررســانههابیشــترمیکرد.ازکتابیکهدر۱۸ســالگی

نوشــتهبودمبیشازیکصدهزارنسخهفروشرفتومنســخنرانیدرسراسرجهان

راآغازکردم.و)ســرانجام!(ازگاراژآپارتمانخارجشــدم.پسازسخنرانیدرچندصد

 رویداد،کتابهایبیشترینوشتمکهازبرنامههایتلویزیونیمعروفیمانند»تودی«،

»دویوتو۲۰/۲۰«و»دِارلیشو«سردرآورند.

درســال۲۰۰۷پسازسخنرانیدرسیکســتیمینِتزدربارهنســلملنیال،ایننسل

جدید)نســلخودم(واینکهچطوریکچالشبزرگ،ناامیــدیوهمزمانفرصتهای

پنهانیبرایکارفرمایانوکسبوکارهاایجادکردهبود؛تحولیدرمسیرشغلیامایجاد
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شد.درگذشــته،با۳۰۰هزارنفرازهمنســالنموتعدادبیشــماریازکارفرمایانشان،

رهبــرانبرندهاواینفلوئنســرهاصحبتکردهبــودم؛بنابرایندیدگاهیکامالًروشــنو

دستاولدراختیارداشتم.

درادامهشرکتهایبزرگترازمنمیخواستنددربارهنسلملنیالدرنقشکارمند،

مشــتریوروندســازصحبتکنم.بهســرعتدریافتمکــهاینموضوعــاتفقطخاص

نسلملنیالنیست،بلکههمهنسلهابهآننیازدارند.الزمبوددرموردهمهنسلهاو

نهفقطیکنسلگفتوگوکنیم.بحثنسلملنیالدرخألبیمعنابهنظرمیرسید،در

عوضراهکارحلچالشهایچندیننسلمطرحبودتاظرفیتهایموجوددرهرکدام

کشفشود.بهنظرمیرسیددادههاومطالعاتصحیحبرایدرک،اتخاذرویکردوحل

اینمسائلباروشهایکاربردیتر،حلقهمفقودهاست.

بهیادمــیآورمکهدربــارهتحقیقاتنســلی،بهویژهنســلهایجوانتر،بــادکترویال

عالقهمشــترکداشــتیم.ماهــردومیانآنچــهدرکمیشــدوآنچهبراســاسدادهها

واقعیتداشــت،خلئــیتحقیقاتیمشــاهدهکــردهبودیم.میدانســتماینمشــکلی

استکهفقطبامطالعاتخوبوباکیفیتحلمیشود.دنیسنیزاززاویهدیدفردی

متخصصبامنهمنظربود.باهمCGKراتأسیسکردیم،برایماشبیهبهاینبودکه

سوارموشکفضاپیماشدهایم.درموردپلزدنمیاننسلهاتوافقزیادیداریم،پس

ازدواجکردیمویکدخترنسلزدیداریم!

اجازه ندهیم باز هم چنین اشتباهی تکرار شود
بزرگترینتفاوتمابینآنچهماباظهورنســلملنیالدر۱۵سالگذشتهمشاهده

کردیموآنچهباظهورنســلزدمیبینیم،ایناســتکــهمدیرانامــروزینمیخواهند

اشتباهمدیرانســابقراتکرارکنندکهباورودنســلملنیالبهعنوانکارمندومشتری

غافلگیرشدند.

درچیزیکمتراز۱۰ســالگذشتهبســیاریازمدیرانمعتقدبودندکهنسلملنیال

»رشدخواهدکرد«)بههرعنوان(ورفتارشبهمانندهمهکارمندانیامصرفکنندگان

نسلهایقبلخواهدبود.واضحاستکهاینگونهنشدواینامردرسراسردنیاویرانی



وسیعیدرکسبوکارهاایجادکرد.

نســلزدهمانتغییــرات،چالشهاوفرصتهــایعظیمــیراایجادخواهــدکردکه

نسلملنیالنیزدرگذشتهیکبارمســببآنبود،اماتفاوتعمدهاینجاستکهدر

حالحاضر،مدیرانآمادهواکنشهســتند.آنهــانمیخواهنددوبارهغافلگیرشــوند.

میدانیمکهنسلزدیهادرحالحاضر۲۴سالهاندوبهعنوانکارمندومصرفکننده

همینحاالنیزپیشرانتغییراتهستندوبهزودیمدیران،رهبران،نوآورانوبازاریابان

حقیقتایننسلوآنچهرابرایآنهاوسازمانشانمفهومدارد،خواهندفهمیدوهر

چقدرزودتربفهمند،بهترمیتوانندازظرفیتهاینســلزدبهرهبگیرند.اگرمدیران

وکسبوکارهااکنونموفقبهانجامچنینکاریشوند،نوعیمزیترقابتینادروقابل

دفاعراکهبسیارســختهمبهدســتمیآید،خلقخواهندکرد.اینمزیترقابتیرا

»تمایزقابلدفاع«)DefensibleDifference(نامیدهایم.

تمایزقابلدفاعبرایشرکتهایپوشاکبهمعنایتغییرروشهاییاستکهموجب

ایجادارتباطعمیقبانسلزدمیشودتااعتمادووفاداریشانجلبشود.برایبانکها

ومؤسســاتخدماتمالیهمبهمعنیایجادکانالهایگفتوگوبانســلزداستتا

دربانکیامؤسسهآنهاحساببازکردهودوستانشــانرانیزبهاینکارتشویقکنند

وازهمینحاالبرایبازنشستگیخودبرنامهبریزند.برایصاحبانکسبوکار،چهدر

شــرکتهایفناوریبینالمللی،چهدرصنایعفناوریهایســطحپایینساختوساز،

سازگاریبانسلزدبهمعنایجذبکارجویاناست،درحالیکهسایررقبانمیتوانند

کارمنداننسلزدیشانراحفظکنندوعدهاینیزاسیرافزایشنرخریزشنیرویکار

شدهاند.

درعینحال،بهطوردقیقتأثیرکووید۱۹براعضایجوانترومســنترنســلزدرابا

دیدیمتفاوتمطالعهخواهیمکرد.درحالیکهبچهمدرسهایهاینسلزدبااستفاده

ازشــیوهیادگیریازراهدورورعایتفاصلهگذاریاجتماعی)کهموجبشــدهماههااز

دیدارباهمساالنشانبازبمانند(زندگیشانرامتحولشدهمیبینند،نسلزدیهای

بزرگتردردوراندبیرستان،رویدادهایمهمیمانندجشنفارغالتحصیلیراازدست

میدهند.بااینحال،نسلزدیهایبزرگترهمهگیریرادرروزهایاوجآنودراوایل
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ورودبــهدورانبزرگســالیتجربهکردهاند،بســیاریشغلشــانراازدســتدادنــدیااز

دانشگاهبهخانهرفتندوشاهدتضادافزایشاستقاللواختیاراتشانباواقعیتهای

جدیدعدماطمیناندرموردحالوآیندهشدند.

ازطرفی،نسلزدبهشدتتحتتأثیراعتراضاتعدالتنژادیسال۲۰۲۰قرارگرفته

است.برایاطالعازآخرینمطالعاتمادرموردتأثیررویدادهایسال۲۰۲۰روینسل

زدبهوبسایتGenHQ.comسریبزنید.

درواقعچالــشاصلی،دســتیابیبهمطالعــاتدقیقنســلزدوراهبردهاییاســت

کهبتوانــددادهها،جنبههــایانســانی،واقعیتوپیشــرانهاینهاندرپــسِرفتارهاو

ذهنیتهایایننســلراآشــکارکند.اینجاســتکهعالقهومطالعاتمــادرCGKبه

نوشتناینکتابوارائهبینشهاییمنجرشــدکهقصدداریمآنراباشمابهاشتراک

بگذاریم.
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