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استفاده نسل ِزد از  رسانه های اجتماعی1 

چکیده:

نسل Z بعنوان اولین نســــلی که فناوری اینترنت را به راحتی در دسترس داشته و به 
لطف انقالب وب در معرض میزان بی سابقه ای از فناوری قرار گرفته است در ادبیات 
بین الملل بعنوان نسل مهاجرین به شبکه های اجتماعی شناخته می شوند که در فضای 
دیجیتال متولد شده و رشــــد یافته اند. هدف مقاله پیش رو کشف نحوه استفاده این 
نسل از رسانه های اجتماعی و تأثرات فردی و سازمانی آنها از این رسانه ها و تفاوت 
بین نسلی منبعث از عوامل محیطی و شــــخصی بود که به روش اسنادی مورد بررسی 
قرار گرفت. بر مبنای چارچوب نظری ارائه شــــده، تالش شد عالوه بر ارائه سؤاالت 
پژوهشی در رابطه با اثرات استفاده از شــــبکه های اجتماعی توسط نسل Z، عوامل 
تأثیرگذاری که در تحقیقات پیشــــین به آنهاپرداخته نشده بود مورد توجه قرار گیرد و 
یک افق واقع گرایانه برای طیفی از تصمیم گیرندگان ایجاد کند. یافته های این پژوهش 
حاکی از هم افزایی ناچیزی است که در مورد ادبیات بین نسلی منتشر شده وجود دارد 
به طوری که در زمینه سابقه استفاده از رسانه های اجتماعی، خأل بررسی تأثیرات فردی 
اســــتفاده از پلتفرم ها توسط نسل Z بر نتایج سازمانی برجســــته به نظر می رسد چرا 
که نتایج تجمیعی تأثیرات ســــطح فردی باعث ایجاد نگرانی های عظیم با پیامدهای 

احتمالی اجتماعی می شود.
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مقدمه و بیان مسئله
غرب یک روایـــــت منظوم و متداولـــــی در طبقه بندی نســـــل ها دارد که با 
نامگذاری هایی مانند »نسل X، نســـــل Y و در حال حاضر نسل Z«1 یا نسل 
آینده توجه بسیاری از تصمیم گیرندگان بازاریابی و دانشگاهیان مختلف سراسر 
دنیا را جلب نموده اســـــت. این نکته که نسل Z یک گروه جمعیتی پس از نسل 
X، و نسلY اســـــت، رایج و مصطلح شده اســـــت. آگاهی از الگوی استفاده 
فعاالنه و شدید این نسل از بسترهای رســـــانه های اجتماعی می تواند چگونگی 
رفتار نســـــل آینده را پیش بینی کند. برخی از نوشته های منتشر شده درباره نسل 
Z بر الگوی استفاده از رســـــانه های اجتماعی توسط جوانان در عصر امروزی 
Z از بستر اقتصادی- تأکید کرده اند. می توان مشـــــاهده کرد که این نســـــل 

اجتماعی خوبی برخوردار است و در اقتصادهای کاماًل شهری و در حال توسعه 
زندگی می کند که دسترسی آسان و با محدودیت کمتری به فناوری اطالعات و 
ارتباطات  دارد. با این حال ، کاماًل واضح است که به دلیل بنیان های فرهنگی و 
فناوری ، استفاده از شبکه های اجتماعی توسط نسل Z در هند کاماًل متفاوت از 

سایر کشورها است.
هدف این مقاله، کشـــــف و آگاهی از چگونگی اســـــتفاده نسل Z فعلی از 
افراد، سازمان و  به عنوان  آن ها  بر  این رســـــانه ها  تأثیر  رسانه های اجتماعی و 
 Z جامعه به مثابه یک سیستم است. استفاده از رسانه های اجتماعی توسط نسل
باعث ایجاد عالقه زیادی در محققان ، تصمیم گیران و سازمان های بازاریابی و 
خدماتی شده زیرا آن ها معتقدند که این موضوع، پیامدهای مطلوب و نامطلوب 
رفتاری چه در سطح فردی و چه در سطح سازمانی بر روی افراد و بخصوص 

جوانان دارد.

ادبیات پژوهش
نسل Z چه کسانی هستند؟

»بروجال و کارپنتر«2 )2011(؛ طبقه بندی نســـــل ها با توجه به سال تولد را 

1 Gen X, Gen Y, Gen Z
2 Brosdahl & Carpenter
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 1990( Y نسل ،)1980 – 1961( X برای هر گروه مشخص کرده اند: نسل
– 1981( و نسل Z )1991 و بعد از آن(.

 نسل Z اولین نسلی است که فناوری اینترنت را به راحتی در دسترس داشته 
و به لطف انقالب وب که در دهه 1990میالدی اتفاق افتاده است در معرض 

میزان بی سابقه ای از فناوری قرار گرفته است.
به طور طبیعی تصور این است که افراد نسل Z بســـــیار با فناوری همساز 
هستند، به طوری که تعامل در وب ســـــایت های رسانه های اجتماعی بخش قابل 
توجهی از رفتارهای اجتماعی آن ها را شـــــامل می شـــــود. نسل Z یک »پیوند 
مجازی« قوی دارد که به جوانان کمک می کند تا از چالش های عاطفی و روانی 
جدا شوند که به صورت آفالین با آن ها روبرو می شوند. مواجهه زودرس، منظم 
و تأثیرگذار نسل Z با فناوری، از نظر پیامدهای منطقی، احساسی و اجتماعی 

دارای مزایا و معایبی است.

شکاف نسلی 
در مقایسه با گروه بندی های سنتی براساس طبقه اقتصادی اجتماعی، فرهنگ 
و مکان های جغرافیایی، »مراحل مختلف دوره زندگی« در اغلب موارد به عنوان 
افق مشترک در گردآوری و تفســـــیر اقدامات و تجربیات مختلف مقاطع نسلی 
عمل کرده است. همه نســـــل ها به طور پایدار از دیدگاه مشابهی برخوردارند و 
همزمان با بلوغ، تفاوت خاصی ایجاد می کنند که آن ها را از نســـــل های قدیمی 
و  یادگیری  توانایی  نگـــــرش،  اخالق کار،  رفتاری،  ویژگی های  می کند:  متمایز 

مهارت های انگیزشی.

رسانه های اجتماعی
ابتدایی ترین تعریف برای رســـــانه اجتماعی عبارت اســـــت از هر سرویس 
را  از آن طریق می توانند محتـــــوای متنوعی  اینترنـــــت  الکترونیکی که کاربران 
در اینترنت ایجاد و به اشـــــتراک بگذارند. این ســـــرویس ها شـــــامل خدمات 
 ،)Online Journalism( آنالین  روزنامه های  مانند  توســـــعه یافته ی کاربری 
بازی  اتاق های   ،)Social Network( اجتماعی  شـــــبکه های  وب سایت های 
آنالین )Online Game Rooms(، ســـــایت های اشتراک صوت و تصویر 
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)Video on demand(، انجمن های آنالین )Online Clubs( و گروه های 
آنالین )Online ChatRooms( است؛ به عبارت دیگر، رسانه های اجتماعی 
شامل همه بسترهایی اســـــت که کاربران به تولید، طراحی، استخراج یا بازبینی 
و بررســـــی محتوا و اطالعات می پردازند. به طور کلی، فعالیت های کاربران در 
به دو دســـــته ی مصرف کننده و مشارکت کننده طبقه بندی  رسانه های اجتماعی 
می شود که عمومًا اکثر کاربران مصرف کننده اند تا مشارکت کننده. رفتار کاربر 
در رسانه های اجتماعی با سرعت زیادی در حال تغییر است، با توجه به همین 
از بهره مندی دائمی نسل  نتایج حاصل  اولیه،  نکته، چارچوب نظری تحقیقات 
این دسته بندی ها شرح می دهد: اشتراک  از رسانه های اجتماعی را در قالب   Z
محتوا و اطالعات، اســـــتفاده اطالعاتی، جستجوی حقایق و داده ها، مشارکت 

آنالین و قابلیت سرگرمی.
جدول 1، مقایسه رفتاری نسل Z با نسل پیشین )نسل هزاره، موسوم به نسل Y( در مواجهه با شبکه های اجتماعی

Z نسل هزارهنسل

فناوری درونی
ارتباطات تصویری
سازنده و همکار

آینده نگر
واقع  بین

تالش برای موفقیت
متکی به خود/ آگاه
محق )دارای حق(

ادراک فناوری
ارتباطات متنی

انباشت و انتشار
حال نگر

خوش بین
در پی کشف شدن
وابسته / خود محور
دارای عنوان و لقب

نسل Z و رسانه های اجتماعی
این نسل های شبکه های اجتماعی در بهترین حالت از دانش آموزان در ُشُرف 
ورود به دانشگاه یا نیروی انسانی تازه وارد سازمان ها هستند که همواره به عنوان 
به  نیاز  از نسل های قبل معرفی می شوند.  گاه تر  آ انسان های ذاتًا روشی و بسیار 
گاهی از دیگران و ارتباط با آن ها، دلیل اصلی استفاده ی نسل Z از معاشرت ها  آ
و ارتباطات آنالین اســـــت. اعضای نسل Z، 14تا 25 ســـــاله هایی هستند که 
نسبت به نسل های گذشته آگاه ترند و تمایالت بیشـــــتری برای ارتباط و تعامل 
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از طریق ســـــایت های اجتماعی آنالین با مردم دارند. این نسل از طرفی ایجاد 
نشان های تجاری، خدمات و مسائل  پیرامون  فعاالنه  اظهار نظرهای  و  بازخورد 

مبتالبه را اساسی تلقی کرده و از دیگر سو به نظرات دیگران اهمیت می دهند.
 بیشـــــتر مطالعات، پیرامون فعالیت های نسلZ در رســـــانه های اجتماعی 
و تأثیرات رفتاری رسانه ها بر آن هاســـــت. این نسل یک مشارکت کننده قوی و 
مصرف کننده خالق و خبره است. آن ها پیوندی قوی با ارتباطات آنالین دارند 
چرا که ترجیح می دهند به تکنولوژی هایی که با سر انگشتان کار می کنند متصل 

مانده و در این ارتباط مشارکت کنند. 

چارچوب مرجع: طراحی و تحلیل
پیشـــــگامان مطالعه استفاده نســـــل Z  از رســـــانه های اجتماعی نسبت به 
شباهت های موجود بین نســـــل های مختلف بی اعتنا بوده و صرفًا بر جنبه های 
تأثیرات عوامل  به  این بخش  تأکید کرده اند.  اجتماعی  رســـــانه های  اثرگذاری 

محیطی و شخصی بر روی استفاده نسل Z  از رسانه های اجتماعی پرداخته اند:
عوامل محیطی؛ عوامل خارجی مانند عوامل سیاسی، اقتصادی، فناورانه،   
فرهنگی و قانونی )آنالیزهای PETCL( که در کشـــــور های مختلف متفاوت 
اســـــت بر رســـــانه های اجتماعی تأثیر می  گذارد. عواملی که با تأثیر بر عوامل 
از   Z نسل  بهره مندی  بر  و...(  آموزشی، شغلی  )اجتماعی-اقتصادی،  شخصی 

رسانه های اجتماعی تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم می گذارد.
در برخی مواقع، این جنبه ها در کشـــــورهای مختلف، مسیر را برای تشویق 
یا در نقطه مقابل آن برای مهار  از رسانه های اجتماعی هموار می کنند  استفاده 

استفاده اند. آن چنان که پس از این در ادامه خواهیم دید.
عوامل شخصی؛ عوامل شخصی مانند طبقه اجتماعی و اقتصادی، اخالق، 
انتخاب ها، مرحله چرخه عمر، بلوغ ِســـــنی و فرهنگ،خرده فرهنگ که نقشی 
بازی می کند. مواردی   Zآنالین نسل الگوی دسترسی  اساسی را در قالب سازی 
همچون تعلیم، درآمد خانواده، دارایی های مـــــادی در هر منطقه جغرافیایی بر 
وضعیت اقتصادی-اجتماعی نسل Z اثرگذار است. این عوامل، خود نیز تحت 
تأثیر عوامل محیطی و سیاست های حاکمیتی دولت هستند. عالوه بر وضعیت 
اقتصادی و اجتماعی، عوامل ثابت شـــــخصی نیز، تأثیر پایداری بر استفاده از 
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شبکه های اجتماعی نســـــل Z دارند. این عوامل ثابت شامل اهداف شخصی، 
هیجانات و هنجارها، شخصیت و فردیت هستند که می توانند به راحتی رفتار 

آنالین این نسل را به موقع تحت تأثیر قرار دهند. 
ما خارج است.  از حیطه مطالعه  از عوامل شـــــخصی  این مجموعه وسیع 
عوامل شخصی ماهیتًا پویا هستند. تشخیص شخصیت منحصر به فرد برای نسل 
Z سخت است. زیرا شـــــبکه های اجتماعی با ماهیت مشابه در مراحل مختلف 
سنی حضور دارند. اگرچه برای این نســـــل، دوره های مختلف زندگی می تواند 
یک عنصر اصلی برای تغییر در کیفیت اســـــتفاده از شبکه های اجتماعی باشد، 
اما در عین حال ممکن است سن به عنوان شاخص دقیق مرحله چرخه زندگی 
عمل نکند. به عبارت دیگر، تأثیر شبکه های اجتماعی بر سنین مختلف می تواند 
یکسان باشد. شاید بتوان گفت متغیری که اثرگذاری بیشتری نسبت به سن دارد، 
از همان بدو تولد  سرعت تغییر است. رشد کودک نوپای شبکه های اجتماعی 
خود چنان سریع است که تشـــــخیص جایگاه پیر یا جوان یا حتی کودک در این 

تغییر سریع بسیار دشوار می نماید.
عناصری که در این تغییر دخالت دارند شـــــامل ماهیت فناوری، سیســـــتم 
آموزش آسان در دسترس، درآمد قابل استفاده و خانواده های بسیار حامی است 
که باعث شـــــده عملکردهای ذاتِی فنی مجریان این شبکه ها از انعطاف پذیری 

بیشتری برخوردار باشد که متنوع تر، پایدارتر و وظیفه محور است.
نامطلوب شـــــبکه های  و  احتمالی مطلوب  اثرات  مقاله،  این  اثرات فردی؛ 
اجتماعی بر نسل Z در سطح فردی، اجتماعی و سازمانی را مورد بررسی قرار 

می دهد. نخست به بررسی اثرات این شبکه ها در سطح فردی می پردازیم:

 Z اثرات مطلوب شبکه های اجتماعی بر نسل
نسل Z مایل اســـــت جامعه اجتماعی مجازی را کشف و تجربه کند و برای 
همین از بستر شـــــبکه اجتماعی برای معاشرت اســـــتفاده می کند. شبکه های 
اجتماعی مانند فیسبوک، واتساپ، تامبلر، اینستاگرام و توییتر می توانند منجر به 
شناسایی، شکل گیری تصویر، نگهداری و تقویت سرمایه های اجتماعی اعضای 
جوان شوند، زیرا شـــــخصیت آن ها از طریق همه آنچه که آن ها در مورد خود به 
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صورت آنالین ارسال می کنند و در عوض آنچه دیگران ارسال می کنند و درباره 
آن ها ارزیابی می کنند، شکل می گیرد. 

استفاده از رسانه های اجتماعی، باعث افزایش آرامش روانی شده که این امر 
خود نیز به تقویت پیوندهای خانوادگی و دوســـــتی و مراقبت از سایر نیازهای 
 Z جانبی اجتماعی منجر می شـــــود. همچنین باعث افزایش عزت نفس نسل
بهداشت و  آگاهی بخشـــــی مؤثر در مورد  با  اجتماعی  این بسترهای  می شود. 
تغذیه، معنویـــــت و دغدغه های اجتماعی به جمعیـــــت جوان تر جهان به ویژه 
کشورهای در حال توســـــعه زمینه ای را برای گسترش سالمت جسمی و روحی 

فراهم می کنند.
برخی پیامدهای رفتاری مشـــــخص نیز به عنوان نتایج استفاده از شبکه های 
اجتماعی مانند ماهیت ماجراجویانه، افشای اطالعات آنالین، امنیت، رازداری، 

ارتباط دهان به دهان، کد آنالین، اخالقیات و دیگر موارد نیز وجود دارند.

 Z اثرات نامطلوب )دیدگاه بدبینانه( شبکه های اجتماعی بر نسل
اســـــتفاده بیش از حد از پلتفرم های اجتماعی به طرز مشـــــکوکی بر تمام 
مانند رفاه روانی، هیجانی و جسمی و پیشرفت جامعه  جنبه های اساسی فردی 

تأثیر می گذارد.
افزایش اعتماد به فناوری رســـــانه های اجتماعی برای سرگرمی، ارتباطات و 
حتی رضایت عاطفی و رهنمودها، منجر به استفاده بیش از حد از این رسانه ها 

و در نتیجه تغییرات روان شناختی پایدار بر روی نسل Z می شود.
نسل  Z معتقد به سرمایه گذاری در دارایی های اجتماعی یا مخاطبان آنالین 
اســـــت، اگر چه حفظ آن به آنالین بودن وابسته بوده و در عین حال تأثیر منفی 
و جدی در بر دارد. اشـــــتراک بیش از حد اطالعات شخصی در دنیای مجازی 
و تشکیل گروه های اجتماعی، پیامدهای ناخواســـــته ای برای آن ها می تواند در 
پی داشته باشد. تمایل نســـــل جوان به محبوبیت در شبکه های اجتماعی منجر 
به صرف زمان بیشتری در اینترنت می شـــــود و تمایل به آشکارسازی اطالعات 

بیشتری دارد که می تواند تعریف نادرستی از روابط نزدیک را معرفی کند.
پیگیری  مانند  از شـــــبکه های اجتماعی  اســـــتفاده  گرچه خطرات احتمالی 
سایبری، سرقت هویت، آزار و اذیت سایبری و غیره وجود دارد، با این وجود، 
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افراد کنترل و دسترسی بسیار کمی به اطالعات اصلی در سایت های شبکه های 
اجتماعی دارند.

گاهی اوقات از بین رفتن رازداری افراد به پیامدهای منفی در سطح سازمانی 
منجر می شود. مانند شـــــرکت هایی که در فرایند اســـــتخدام نیروی انسانی به 

اطالعات متقاضیان در سایت های شبکه های اجتماعی دسترسی پیدا می کنند.
اعتیاد به اینترنت نگرانی دیگری اســـــت و مجموعه ای از آثار منفی خود را 
دارد. مشاهده شده است که نوجوانان به طور خودجوش به بررسی مشخصات 
و به روزرسانی های شبکه های اجتماعی خود ادامه می دهند. فعالیت های پیوسته 
آنالین قطعًا تأثیر مضر بر فعالیت های آموزشی و الگوی استراحت ذهن جوان 
می گذارد و آن ها را به سمت کاهش فعالیت های مهم دنیای واقعی سوق می دهد 

که این امر منجر به انزجار، تنهایی و دلهره اجتماعی می شود.

 Z اثرات سازمانی شبکه های اجتماعی بر نسل
 Hot( هایدیزاین ،)Versace( ورساچه ،)Apple( اپل شرکت هایی چون 
Design( و... پلتفرم شبکه های اجتماعی را به عنوان منبع احتمالی هوشمندی 
بازار به کار می گیرند و فعالیت های مختلـــــف پلتفرم اجتماعی مانند صفحات 
طرفداری و مجالت آنالین را برای جمـــــع آوری اطالعات مهم مربوط به تبلیغ 

محصوالت خود مشاهده می کنند.
رســـــانه های اجتماعی امروزه از طریق وعده دادن به مشتریان برای ثبت نام 
در محصوالت خود، ارتباط با سایر کاربران و تشویق ارتباط آنالین با گروه ها و 
صفحات نشان، مدیریت ارتباط با مشتری را بهبود بخشیده  در نتیجه با افزایش 

ارزش ویژه نشان خود، ارزش مشتری را نیز افزایش می دهند.
از آن ها  از رســـــانه های اجتماعی و استفاده  با این وجود، استقبال گسترده 
با ایجاد روابط و ارزش متقابل برای  Z سبب می شود هر سازمان  توسط نسل 

مشتریان خود، همزمان با اثبات تعهد خود، سود قابل توجهی نیز کسب کند.
در كشـــــورهای در حال توســـــعه مانند هند با مهارت فراوان در كارآفرینی، 
استفاده از بســـــتر اجتماعی می تواند منجر به نوآوری در نمونه های کاری جدید 
انتصاب،  و کارمند، چگونگی  ارتباط مصرف کننده  مفاهیمی همچون  شـــــود. 
مدیریت و انگیزش در ســـــازمان برای کارمندان در فرایند خدمات نقش حیاتی 
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را ایفا می کنند. با ورود کارمندان تازه نفس، دو نســـــل در کنار یکدیگر قرار 
می گیرند؛ کارمندان قبلی و کارمندان جدید که در نوع نگرش و روش ها نسبت 
به اهداف شغلی متفاوتند. این امر یعنی ارتباط این دونسل با یکدیگر در فضای 
از  بسیاری  امروزه  قرار می دهد.  فراروی مدیران موفق  را  بزرگی  شغلی، چالش 
ســـــازمان ها، برای کســـــب اطالعات از متقاضیان کار و همچنین کنارگذاشتن 
به سراغ  نادرســـــت می کنند،  استفاده  اجتماعی  از شـــــبکه های  کارمندانی که 
از  اطالعات محرمانه ای  از چنین  استفاده  اگرچه  اجتماعی می روند.  رسانه های 
کارمندان ممکن اســـــت به منزله نقض حریم خصوصی آنالین فرد باشد و به 

شدت بر تولید، رفاه و رفتار آن ها تأثیر بگذارد.

 Z اثرات اجتماعی شبکه های اجتماعی بر نسل
مشابه عواقب مثبت و منفی در سطح فردی و ســـــازمانی، تأثیر رسانه های 
اجتماعی در سطح اجتماعی نیز گسترده اســـــت. امروزه بسیاری از پلتفرم های 
شبکه اجتماعی مثل یوتیوب )Youtube(، فیسبوک )Facebook(، واتساپ 
)Whatsapp( و توییتر )Twitter( به طور مؤثـــــر جنبه های حیاتی مثبتی از 
اطالعات مانند سالمتی، تحصیالت دختران، آگاهی مشتری و دیگر موضوعات 
حساس اجتماعی را به اشتراک می گذارند. این اطالعات به طور گسترده باعث 

به وجود آمدن هوشیاری در جامعه به خصوص در بین جوان ها می شود.
در مقابل، افراد تمایل دارند با احساســـــات منفی مانند خصومت، خشم و 
کینه برخورد کنند که حاصـــــل آن به ترتیب واکنش آنالین و آفالین اســـــت. 
بنابراین، رفتار نامناسب از جانب پلتفرم های اجتماعی در سطح فردی می تواند 

باعث ایجاد حمایت های قانونی برای صیانت از امنیت عمومی شود.
بنابراین استفاده این نســـــل از فعالیت های شبکه های اجتماعی نیاز به ایجاد 
تعهدات عمومی و سیاسی، حریم خصوصی و امنیت عمومی  دارد. در تعهدات 
عمومی یا مدنی، مشـــــارکت در برخی گروه ها و اجتماعات )مانند هند بهتر و 

غیره( نوعی از شهروندی اجتماعی را ایجاد می کند.
شواهد رسانه ای وجود دارد که نشان می دهد استفاده از یک پلتفرم اجتماعی  
در موضوعات دولتی/ قانون اساسی، اثر مثبتی به دنبال داشته است. نمونه ای از 
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این موضوع را می توان در فیلم »بی اس اف جاوا«1 مشاهده کرد. این فیلم نشان 
می دهد که فیسبوک مشکل رژیم غذایی را مطرح می کند و از وجود یک بیماری 
جدی خبر می دهد. همزمان با اکران این فیلم، گروهی از جوانان و افراد مســـــن 
در شبکه های اجتماعی با یکدیگر متحد شـــــدند که از این طریق خشم و بحث 

وسیعی را در مورد وضعیت جسمی و روحی سربازان مطرح کنند.
این نسل انتظار دارد که عوامل بیرونی به حریم شخصی شان احترام بگذارند 
و آن ها را بر اساس هویت رســـــانه های اجتماعی قضاوت نکنند. با این حال، 
این  طریق  از  اجتماعی کارمندان  شـــــخصیت  بررسی  نوین،  سازمان های  برای 
رسانه ها و استفاده از محتوای موجود در آنجا در حال تبدیل شدن به یک روال 
معمول اســـــت، مگر اینکه مقررات دقیق آن ها را محدود کند. متأسفانه، قانون 

هنوز نمی تواند با سرعت آنالین، خود را تطبیق دهد.

  Z  نمودار 1، پیش درآمدها و نتایج استفاده از رسانه اجتماعی به وسیله نسل

1 BSF Jawa )2017(
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پیشنهادها
• پیشینه تاریخی بســـــیار کمی در رابطه با نسل Z و فعالیت های شبکه های 
اجتماعی آن ها وجود دارد و همین امر پرسش های خاصی را در پی دارد. چند 
تحقیق منتشر شـــــده در این حیطه عمدتًا بر ایاالت متحده و انگلستان متمرکز 
است که کشورهای دیگر با جامعه بزرگ نسل Zها را نادیده می گیرند، جایی که 
عناصر و کیفیت استفاده از رسانه های اجتماعی می توانند تفاوت زیادی داشته 

باشند.
• پژوهش های پیشین عمدتًا دانش آموزان )دبیرســـــتان و کالج ها( را مورد 
مطالعه قرار می دهد که با گذر از مراحل مختلف چرخه زندگی، رفتارهای آن ها 

در حال تغییر است.
• در بررسی نتایج  و ســـــابقه پژوهش هایی استفاده از رسانه های اجتماعی 

مواردی  به چشم می خورد که از قلم افتاده است
نتایج  پیشین و همچنین  از مدل های  مدل نظری که تشریح شد، خالصه ای 
استفاده نسل Z از رسانه های اجتماعی است و دیدگاه های جامع در خصوص 

رئوس مدل پیشنهادی را برای مطالعه بعدی معرفی می کند. 

مدل های پیشین: دسترسی نسل Z به رسانه اجتماعی

سطح محیطی
در  المللی  بین  و  فرهنگی  بین  و شـــــباهت های  تفاوت ها  برای شـــــناخت 
نسل های مختلف و نحوه استفاده آن ها از رسانه های اجتماعی، همیشه نیاز به 
یک تحقیق مناسب احساس می شد. مدل نظری ارائه شده، تعدادی از جنبه های 
بر  اثر مستقیمی  را فرض می کند که می توانند   PCETL زیست محیطی مانند 

کالس و شدت استفاده از پلتفرم اجتماعی داشته باشند.
ما باید درباره برخی از سؤاالت که ذهن را به چالش می کشد فکر کنیم. 

در چه جنبه هایی استفاده از شـــــبکه های اجتماعی در سراسر جهان تفاوت 
دارد؟ آیا می توانیم ویژگی های این تفاوت ها را درک کنیم؟ آیا این جنبه ها قابل 
 Z تغییر نیســـــتند و آیا می توانند مرزهای بین المللی را کنار بگذارند؟ آیا نسل
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باوجود عوامل  در شبکه های اجتماعی کشورهای مختلف شباهت هایی دارند؟ 
مختلف محیطی، دالیل این شباهت ها چیست؟

برای درک الگوی استفاده از رسانه های اجتماعی در نسل Z، مجموعه ای از 
این پرسش ها الزم است. همانطور که گفته شد، عوامل محیطی  برای  پاسخ ها 
تأثیر ضمنی بر استفاده از رســـــانه های اجتماعی و در نتیجه بر عوامل شخصی 
دارند. بنابراین گفته، متغیر یاد شده نقشی اساسی در پیوند اخالق و گزینه های 

مربوط به دنیای ارتباطات مجازی دارد.
بنابراین یک مطالعه بین المللی با عنوان سطح تأثیر عوامل محیطی بر قابلیت 
استفاده از رسانه های اجتماعی می تواند نشـــــان دهد که چگونه این عوامل بر 

سطح شخصی و کیفیت استفاده آن ها از رسانه های اجتماعی اثر می گذارد.

سطح شخصی
در  مقایسه کرده اند.  یکدیگر  با  را  برخی مطالعات خاص نسل های مختلف 
این مطالعات، اثر عوامل شخصی بر اســـــتفاده نسل Z از رسانه های اجتماعی 

نشان داده شده است:
در  دانشجویان و جویندگان کار  را  پیشین  جامعه مورد مطالعه در مطالعات 
نسل Z تشکیل می دهد که ممکن است به دلیل تفاوت سنی، اولویت آن ها در 

استفاده از رسانه های اجتماعی متفاوت باشد.
ویژگی خاص نســـــل Z که آن را از نســـــل های قدیمی متمایز می کند، تأثیر 
عمیق رفتاری آن ها از فناوری اســـــت. اگرچه اطالعات بســـــیار کمی در مورد 
اخالق پایدار، ارزش ها و گزینه های استفاده از شبکه های اجتماعی در دسترس 
است، برای کشف کیفیت استفاده نسل Z از شبکه های اجتماعی باید مطالعاتی 

انجام شود.
تأثیرگـــــذاری جنبه های گذرا در   همچنین پژوهش هایی در مورد چگونگی 
این نسل مانند اهداف، هیجانات، عواطف و اخالق و تأثیر آن ها بر استفاده از 

شبکه های اجتماعی الزم است.
به تصمیم گیرندگان و محققان  این موارد سرانجام  بر روی  بیشتر  مطالعات 
کمک خواهد کرد تا دریابند که چگونه ارتباط عاطفی نسل Z با محصوالت، 

نام های تجاری یا شرکت ها با استفاده از شبکه های اجتماعی آن ها وجود دارد.
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کیفیت نسل Z در استفاده از شبکه های اجتماعی
Z و رســـــانه اجتماعی، بر حوزه مهم  به نسل  با احترام  پژوهش های اخیر 
دیگری تمرکز می کند که کنجکاوی گذشـــــته، طبقه و شدت تفاوت استفاده از 

رسانه های اجتماعی است.
کاربران  اســـــت که حداکثر  بدیهی  نظری  شـــــواهد  و  پیشین  مطالعات  از 
تا  بینندگان یا مصرف کنندگان غیرفعال داده ها هستند  شبکه های اجتماعی فقط 

مشارکت کننده های فعال و تولیدکننده داده.
با این حال، توجه به برخی از موارد الزم است:

• مدل نظری، طبقه و شدت استفاده از رســـــانه های اجتماعی توسط نسل 
Z را بیان می کند که هنوز تحقیقات زیادی برای آن الزم اســـــت. آیا محققان 
در میان زیرگروه ها و فرهنگ هایی که در هر نوع استفاده دخیل هستند تفاوت 

آشکاری می بینند؟
• بررسی تبادل بین نسلی اســـــتفاده از پلتفرم اجتماعی نسل Z با مشاهده 
از رسانه های  اندازه استفاده  تا چه  اینکه نســـــل ها  نیاز است و  شرایط موجود 
اجتماعی را با نسل های دیگر به اشتراک می گذارند؟ آیا در خانه این فناوری با 

والدین و مادربزرگ ها به اشتراک گذاشته می شود؟
• همچنین این سؤال مطرح می شـــــود که این نسل به کدام طبقه از فرزندان 

تعلق دارد؟
• و نیز دامنه و میزان وابســـــتگی بین طبقه و شـــــدت پذیرش شبکه های 

اجتماعی نسل Z نیاز به بررسی دارد.
 بررسی عمیقی الزم است تا متوجه تنوع در فعالیت های شبکه های اجتماعی 
که بین مجموعه های مختلفی از بخش های نسلZ رخ می دهد شویم و در این 
فرایند، دو گروه انسانی یعنی گروهی که کاربر فعال هستند و گروهی که میزان 

کمتری از فعالیت ها را انجام می هند، تشخیص داده شوند.
 همچنین دامنه ارتباط بین طبقه و شـــــدت اســـــتفاده از دو یا چند پلتفرم 

اجتماعی مانند توییتر و اینستاگرام نیاز به مطالعه دارد.
یافتن پاسخ های پژوهشـــــی برای سؤاالت مشـــــابه می تواند تا حدودی از 
عملکرد استفاده از رســـــانه های اجتماعی برای ســـــاخت و تکامل متغیرهای 
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اندازه گیری آن را فراهـــــم کند. این اقدامات برای پیمایش تجربی یکســـــان از 
طبقات مختلف استفاده از رســـــانه های اجتماعی و نتایج آن ها بر روی افراد ، 

سازمان ها و بشریت بسیار حیاتی است.

یافته های پژوهش
توجه کافی پژوهش ها به تأثیر استفاده نســـــل Z از شبکه های اجتماعی بر 
شـــــخصیت اجتماعی اعضای آن ها، تأثیر روان پریشی، رفاه کلی، رفتار خرید و 
مصرف مرتبط با بازار در داخل و بیرون پلتفرم اجتماعی، بازاریابی شـــــفاهی، 
ایجاد نام تجاری و ارتباط با مصرف کننده اختصاص داده نشـــــده است. یک 
تحقیق مناسب در مورد خصوصیات و میزان تأثیر سطح فردی قطعًا به پیشینه 
تحقیق فعلی خواهد افزود. این تحقیق همچنین برای پرداختن به اهمیت واقعی 
سازمان هایی است که در جستجوی درک و تالش برای بهره گیری از تعامالت 
رسانه های اجتماعی نســـــل Z هستند. برخی از پرســـــش های مطرح شده در 
بخش های مختلف این مقاله مربوط به نتایج مختلف در مورد سازمان ها ، فرد و 

کل جامعه است.
• کشـــــف میزان ســـــازگاری در رفتار آنالین و آفالین، فردیت، سلیقه و 
ویژگی های نسل Z نیاز است. بخش مشـــــتریان نسل Z که در پلتفرم اجتماعی 
نام های تجاری/ ایده هایی را قبول یا رد می کنند، در واقع در خرید یا حمایت از 

آن ها یا تحریم این نام های تجاری/ ایده ها مشارکت دارند.
• تأثیر واقعی و بلند مدت بازایابی شفاهی و گسترش آن بر روی پلتفرم های 
اجتماعی توسط این نســـــل بر روی اعضای آن یا رفتار خرید هر بخش دیگر از 

نسل ها، به یک درک صحیح نیازمند است.
• آیا رفتار نسل Z با توجه به تأثیر رســـــانه های اجتماعی بر آن ها ماهیت 

تعریف یا جایگزین دارد؟
 Z آیا فروشـــــنده ها می توانند از عناصر تفریح برای ایجاد ارتباط با نسل •

استفاده کنند؟
• روش های کافی برای شروع ســـــازمان ها و کمک به ایجاد جوامع پلتفرم 
اجتماعی با نام تجـــــاری که می توانند ارزش تجاری نشـــــان را افزایش دهند و 

همچنین به ارزش ویژه مشتری اضافه کنند را ذکر کنید.
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• آیا فروشـــــنده ها اطالعات خصوصی را از پلتفرم های اجتماعی برای ارائه 
پیشنهادهای سفارشی تر جمع می کنند؟

فروشـــــنده هایی  برای  را  تهدیدها«1  و  لیســـــت »فرصت ها  • ســـــرانجام 
 Z که نشـــــان های تجاری خود را از طریق پلتفرم های اجتماعی برای نســـــل

هدف گذاری می کنند.
صرف نظر از نقش نســـــل Z به عنوان مشـــــتری، جنبه مهـــــم دیگر برای 
سازمان ها، نقش آن ها به عنوان نیروی کار است. مدیریت مشتری در درجه اول 
در بسیاری از سازمان ها توسط اعضای این نســـــل جدید فرماندهی می شوند. 
بنابراین، دولت به یک بینش عملی نیاز دارد که چگونه بهترین درک را در مورد 

استفاده از پلتفرم اجتماعی نسل Z در برنامه و سیاست ها داشته باشد. 
اگرچه شانس های مشابهت بین نسلی در انواع رویکردهای کاری ، فعالیت ها 
و ارزش ها / اخالقیات مانند موارد مشـــــابه وجود دارد. اما گزارش سرشماری 
2011 نشـــــان می دهد که 50٪ از جمعیت هند در جمعیت نسل Z قرار دارند 
و این نشان می دهد که در آینده نزدیک شرکت ها برای استفاده از ظرفیت ها و 

استعدادهای نسل Z نیاز به رقابت دارند.
 ســـــازمان های مختلفی برای کمک به ارتباطات و مشارکت های بین المللی 
شروع به استفاده از پلتفرم های شـــــبکه های اجتماعی و برای تکامل یک نیروی 
Z در دوره  کار درگیر و فداکار توســـــعه پیدا کرده اند. این نیروهای کار نسل 
دیجیتالی شدن بزرگ شـــــده اند، بیشتر مشتاق اســـــتفاده از بستر شبکه های 
اجتماعی برای به اشتراک گذاشتن افکار، حقایق و درگیر کردن آن ها بصورت 

فردی و ماهرانه به صورت آنالین هستند.
از این رو، تحقیقاتی الزم است تا بر روی پرسش های مطرح شده در اینجا 

متمرکز شوند:
• چگونه ســـــازمان ها از پلتفرم های اجتماعی برای حمایت از همکاری های 

بین نیروی کار و تقویت هم افزایی خود با مشتریان استفاده می کنند؟
• پذیرش یا ممنوعیت استفاده نیروی کار از بستر رسانه های اجتماعی برای 

منافع شخصی در طول زمان کار چه تأثیراتی دارد؟

1 Strength, Weakness, Opportunity, and Threat )SWOT(
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• آیا تعامل کاربران نسل Z و مشـــــتریان با تعامل مشتریان و کارکنان دیگر 
نسل ها متفاوت است؟

انسانی و  منابع  انســـــانی، شـــــیوه های  منابع  آموزش  پیامدهای فوق در   •
همچنین کدهای مربوط به دسترسی به پلتفرم های شبکه های اجتماعی در محل 

کار چیست؟
در مورد ادبیات بین نسلی منتشر شده هم افزایی کمی وجود دارد به طوری که 
در زمینه سابقه استفاده از رسانه های اجتماعی، تمرکز روی این پرسش ها برای 

پایه گذاری تحقیقات کمی، نیازمند تحقیق کیفی است. 
 تأثیرات فردی استفاده از پلتفرم رســـــانه های اجتماعی توسط نسل Z، بر 
نتایج سازمانی نیز تأثیرگذار اســـــت. به همین ترتیب ، نتایج تجمیعی تأثیرات 
احتمالی  پیامدهای  با  اجتماعی  بزرگ  نگرانی های  ایجاد  باعث  فردی  ســـــطح 
اجتماعی می شود یعنی دیدگاه بدبینانه به نســـــل Z و استفاده پلتفرم اجتماعی 
آن ها منطبق بر خواسته های اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین الزم 

است مطالعات بلند مدت در پی کشف پاسخ برای این پرسشات باشند:
آیا در طوالنی مدت پلتفرم هـــــای اجتماعی بر رفاه عمومی نســـــل Z تأثیر 
می گذارند؟ چه شـــــگرد هایی در کاهش انتفاع از پلتفر هـــــای اجتماعی تأثیر 
گذارند؟ چگونـــــه هنجارهای اجتماعی در برابر محرمانگی قابل تغییر اســـــت 
با   Z اینترنت درکم رنگ جلوه دادن آن چیســـــت؟ عکس العمل نسل  و نقش 
عنوان »خارج از زندان« و داشـــــتن هویت فردی ایجاد شده توسط دوستان در 
شبکه های اجتماعی چگونه است؟ کدام مقررات مجاز فنی و رسمی برای کاهش 
تأثیر منفی »دیدگاه بدبینانه« در نســـــل Z ضروری است ؟ و در نهایت اینکه آیا 
هر موج آنالین می تواند در آموزش نســـــل بعدی برای استفاده کارآمد، ایمن و 

مسئوالنه از شبکه های اجتماعی کمک کند؟

نتیجه گیری پژوهش
این تحلیل ، تشویق تصمیم گیرندگان و سیاست گذاران  نویسندگان  پیش بینی 
برای به رسمیت شـــــناختن و تکامل محصول و خدمات جدیدی است که برای 
افراد، ســـــازمان ها و جامعه مطلوب باشد. در حال حاضر اســـــتفاده فعال از 
پلتفرم رســـــانه های اجتماعی، بازار ها، محل کار و جامعه را تغییر داده است که 
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این به تدریج راه را برای توســـــعه تجارت نوآورانه اعم از مدل ها، محصوالت 
Z و  با این حال هنوز پرســـــش هایی در مورد نسل  و روش ها هموار می کند. 
چگونگی استفاده آن ها از رسانه های اجتماعی وجود دارد که در شرایط مختلف 
برای افراد، ســـــازمان ها و جامعه نتایج مختلفی را شکل می دهد. همچنین از 
تحلیلگران بازاریابی دعوت می شـــــود تا در جســـــتجوی پاسخ به پرسش هایی  
باشند که نویسندگان مقاله تالش در مشخص کردن آن داشتند، چرا که پاسخ ها 
می توانند به مشـــــتریان، تصمیم گیرندگان و تدوین کنندگان خط مشی شهروندی 

مساعدت نماید.
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