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 وتحديات نظرية ومنهجية جديدة : شريحة اجتماعية جديدة بخصائص جديدةZالجيل 
 :المستخلص

من حيث االنتشار والتوزيع والخصائص  Zسعت هذه الورقة الى التعريف بالجيل 
على  والسمات واالهتمامات االجتماعية والسمات في مكان العمل.  من أجل التعرف الصحيح

هذا الجيل باعتباره شريحة اجتماعية مهمة في مجتمعات اليوم اقترحت الورقة أطر نظرية 
 ومنهجية محددة عند دراسته تتناسب مع خصائص هذا الجيل وسماته.

Abstract: 

This paper sought to define generation Z in terms of prevalence, 

distribution, characteristics, social interests, and traits in the workplace. 

In order to properly identify this generation as an important social 

segment in today's societies, the paper proposes specific theoretical and 

methodological frameworks when studying it, commensurate with the 

characteristics of this generation. 
 أ/ مقدمة:

وتسعي الى تحديد أهم خصائص هذا الجيل  Zتتناول هذه الورقة ما يعرف بالجيل 
من حيث التعريف والخصائص واالهتمامات. كما تسعى الورقة الى الدعوة الى تطوير أدوات 

ة الورقمفهومية ونظرية ومنهجية مبتكرة لدراسة هذا الجيل  وتأثيره على المجتمعات العربية. و 
 اطارا نظريا ومنهجيا لدراسات ميدانية  الحقة عن هذا الجيل.قد تصلح 

 ب/ ما هو الجيل؟
يشير علماء السكان أن الجيل يعني جميع األشخاص الذين ولدوا وعاشوا في نفس 

 و Howe ( الى أن بحث األجيال الذي أجراه (Csobanka,2016الوقت. أشارت 
Strauss (2000حدد ثالثة معايير، من خاللها يم ) كن أن نتحدث عن جيل. المعيار األول

هو "العضوية المتصورة "مما يعني أن الشخص يشعر ويرى نفسه جزًءا من مجموعة، وأنه 
عضو فيها. المعيار الثاني هو "المعتقدات المشتركة واشكال السلوكيات المشتركة"، وتشمل 

رأي السياسي. المعيار المعتقدات وأشكال السلوك الشائعة، حول األسرة والوظائف والدين وال
الثالث، "التاريخ المشترك" والذي يحتوي على جميع ملفات األحداث التاريخية التي حدثت 
خالل طفولتهم وسن المراهقة والتي كان لها تأثير كبير في الحياة الخاصة لمعظم أعضاء 

 .المجموعة. يرى الباحثان أن التاريخ يغير األجيال كما ان األجيال تغير التاريخ
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يقسم علماء السكان المجتمعات المعاصرة الى عدة أجيال وفقا للوقت الذي وصل 
 المولود بين  X( سنة. من هذه االجيال  مثال: الجيل 22-18فيه ذلك الجيل مرحلة العمر )

عاما. تاله جيل  57و 42ما بين  2022والذي بلغت اعمار افراده في   1908 – 1965
 41و 26ما بين  2022والذي بلغت اعمار افراده في  1996-1981االلفية المولود بين 

ما بين  2022راده في والذي بلغت اعمار اف 2012-1997المولود بين   Zعاما ثم الجيل 
 .عاما 25و 10

 ؟Z (Gen Z)ج/ ما هو الجيل 
حالي هو االسم الذي يطلقه العديد من الباحثين الديموغرافيين على الجيل ال Zالجيل 

مي من األشخاص الذين ولدوا بين عا Zب. ووفًقا لمركز بيو لألبحاث، يتكون الجيل من الشبا
عاًما، والعديد منهم اآلن اكملوا دراستهم  25. يبلغ عمر أكبرهم سًنا 2012و 1997

  .جامعية، ومنهم من تزوج وكون أسرةال
 بين المجتمعات Zد/ توزيع الجيل 

 & McKinseyا. ووفًقا لتحليل شركة حالًيا غالبية سكان إفريقي Zيشكل الجيل 
Company  فإن الجيل  ،2020لعامZ  سيشكل ربع سكان منطقة آسيا والمحيط الهادئ
 2025بحلول عام 

 2017كما أظهرت البيانات الصادرة عن هيئة اإلحصاء الكندية المنشورة في عام 
يشكل  ،ألمريكي٪ من السكان الكنديين. ووفًقا لمكتب اإلحصاء ا17.6يشكل  Zأن الجيل 

 .2015اعتباًرا من عام  ،حوالي ربع سكان الواليات المتحدة Zالجيل 
يوجد في كل المجتمعات بنسب متفاوتة نسبة  Zعلى الرغم من أن الجيل 

للخصائص السكانية لكل مجمتع، نجد أن أفراد هذا الجيل يتميز بخصائص تختلف جذريا عن 
 لجيل أنه ولد في عصر االنترنت ووسائل التواصلاالجيال السابقة له. أهم ما يميز هذا ا

االجتماعي وما أحدثته من ثورة رقمية غيرت وجه العالم. فيما يلي نعرض لبعض الخصائص 
 .Zاالساسية للجيل 
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 Zهـ/ الخصائص األساسية للجيل 
 روادا رقميين  Zيعتبر أفراد الجيل  /1

. في حين كان جيل األلفية حيث أن من أهم سماته االستخدام الفطري للتكنولوجيا
د الجيل ُول ،الذين شهدوا انفجار التكنولوجيا ووسائل التواصل االجتماعي ،ُيعتبر "رواًدا رقمًيين"

Z  حيث يمكن الوصول إلى المعلومات على الفور  -في عالم من ذروة االبتكار التكنولوجي
 وانتشرت وسائل التواصل االجتماعي في كل مكان بشكل متزايد.

نب . على الجاZن لهذه التطورات التكنولوجية تأثيرات إيجابية وسلبية على الجيل كا
اإليجابي: توجد وفرة من المعلومات في متناول أيديهم، مما يسمح للجيل الجديد بتوسيع 

يمكن أن يؤدي قضاء الكثير من الوقت أمام الشاشات إلى تفاقم  ،معارفه. من ناحية أخرى 
 إلى تدني مهاراته االجتماعية. الشعور بالعزلة ويؤدي 

 عملي ويتميز بعقلية مالية. Z الجيل /2
. بعد أن شهدوا معاناة Zالعقلية المالية هي سمة أساسية أخرى من سمات الجيل 

 آبائهم، فإن هذا الجيل مدفوع بالبراغماتية واألمن.
 Zالعديد من العوامل تساهم في تحديات الصحة النفسية للجيل  /3

 ، والذي أشار إليه البعضZت الصحة العقلية من السمات المحزنة للجيل تعد تحديا
ت حيث أن الساعات الالمتناهية التي يقضونها على اإلنترن ،على أنه "الجيل األكثر وحدة"

يمكن أن تعزز مشاعر العزلة واالكتئاب. قضاء المزيد من الوقت على الهواتف الذكية أو 
أقل في تكوين عالقات هادفة. باإلضافة إلى ذلك، يقع يعني قضاء وقت  Netflixمشاهدة 

 العديد من الشباب فريسة "المقارنة واليأس" التي تقدمها وسائل التواصل االجتماعي.
ايد أيًضا أن صحتهم العقلية تتأثر بالحالة المضطربة في العالم. مع تز  Zيجد أفراد الجيل 

االضطرابات المحيطة  Zأفراد الجيل استوعب العديد من  ،Zالنشاط السياسي بين الجيل 
مما أدى إلى زيادة  -بقضايا مثل السيطرة على األسلحة ووحشية الشرطة وتغير المناخ 

 مستويات التوتر.
 مستهلكين أذكياء Z أفراد الجيل  /4

وتأثير العالم الرقمي المتزايد. يمكن  -قيمه  Zكمستهلكين، يعكس سلوك الجيل 
على شبكات التواصل االجتماعي الواسعة والدهاء التكنولوجي التخاذ  االعتماد Zألفراد الجيل 

قرارات شراء مستنيرة. تقودهم البراغماتية إلى استكشاف وتقييم مجموعة من الخيارات قبل 
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االستقرار على منتج. باإلضافة إلى ذلك، من المرجح أن يتأثروا بتوصيات المستخدمين 
 اهير.الواقعيين أكثر من التأييد من المش

 تقدمي سياسيا    Zالجيل  /5
ليس  Zتميل معظم األجيال إلى الميل إلى اليسار أكثر من الجيل السابق، وجيل 

يشبه إلى حد كبير جيل األلفية في العديد من القضايا  Z استثناًء. في حين أن الجيل 
 . نالرئيسية، إال أنهم يمثلون الجيل األكثر تقدًمية سياسًية حتى اآل

 بما يلي: Z الى الخصائص السابقة يتميز الجيل اضافة 
من األجيال األولى التي عاصرت في بداية ظهورها شبكة اإلنترنت، ومنصات  Zالجيل 

 التواصل االجتماعي، نشأوا مع بداية ظهور األجهزة المحمولة، وشاشات اللمس، يعتبر جيل
Z وجي لم تعاصر التطور التكنول أكثر تنوعا وذكاء بالمقارنة مع األجيال التي سبقته والتي

متأثر بشكل  Zوالتقدم التقني في منصات التواصل االجتماعي والهواتف الذكية. نشأ جيل 
 كبير بألعاب الهواتف الذكية، يفضل أفراد هذا الجيل األلعاب اإللكترونية عن غيرها من

في  راده بالمرونةاألفكار الجديدة التي تظهر، حيث يتمتع أف Zاأللعاب األخرى، يتقبل جيل 
والوسيلة  إلى الوظيفة والعمل على أنها الغاية Zالتعامل مع التغيرات الجديدة، ينظر أفراد جيل 

 عاتهمالمثالية لتحقيق المال، لذا يقومون برفض الوظيفة التي ال تلبي أهدافهم المالية وتطل
م ال هو بمثابة صديق مهالهاتف الذكي على العائلة والتجمعات، ف Zالمستقبلية.  يفضل الجيل 

يد من على قدر كبير من التجانس واالتفاق، يوجد بينهم العد Zيمكن مفارقته. األفراد في جيل 
 .األمور المشتركة فيما يخص التصرفات واألفكار

هذه الخصائص والخصائص والتي سبقتها  ال توجد بنفس الدرجة من التركيز بين أفراد 
د هذه الخصائص يعتمد على درجة التطور االجتماعي في كل المجتمعات. وجو  Zالجيل 

تتفاوت من حيث التركيز  Zواالقتصادي والتقني للمجتمع المعين. لذلك نجد خصائص الجيل 
 ها.انتاجواالنتشار وفقا للتفاوت في تطور المجتمعات وتمكنها من  التقنية الحديثة و توطينها و 
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 :  Zاالهتمامات االجتماعية للجيل و/ 
 بالعديد من القضايا االجتماعية أهمها:  Zالجيل  يهتم

  حيث إنهم يفضلون التطبيب عن بعد على الزيارات الشخصية التقليدية. الرعاية الصحية:
 التعليم العالي:

هم األقل احتمااًل للتسرب من المدرسة الثانوية واألكثر احتمااًل  Zفأعضاء الجيل   
هم مهتمون باكتساب المهارات المهنية. إن Zفراد جيل لاللتحاق بالجامعة، كمتعلمين، فإن أ

طالب مبدعون وعمليون ومتمرسون في التكنولوجيا ويفضلون الخبرات التعليمية الغامرة 
 والفعالة على الجلوس بشكل سلبي واالستماع إلى محاضرات األساتذة لساعات.

 األمان االقتصادي: 
في الحصول على وظائف مستقرة يظهر في رغبتهم   Zاألمان االقتصادي للجيل 

وذات رواتب جيدة وتجنب الديون المعوقة. تعتبر التكاليف المرتفعة للحصول على درجة 
جامعية واألعباء المالية طويلة األجل المرتبطة بالحصول على قروض تعليمية مصدر قلق 

 خاص.
 .متحمسون للدفاع عن التغيير االجتماعي Zأعضاء الجيل  المشاركة المدنية:

 البيئة:
وفًقا لتقرير  ،Zإن تهديد تغير المناخ هو كارثة أخرى تؤثر على حياة الجيل 

 10000ناشيونال جيوغرافيك. في فترة ما قبل الجائحة، طلبت منظمة العفو الدولية من 
دولة تحديد القضايا األكثر إلحاًحا في  22عاًما في  25و 18شخص تتراوح أعمارهم بين 

٪ من المستطلعين وأغلب األصوات 41اس الحراري على أعلى األصوات العالم. حصل االحتب
بأنهم قلقون  Zمن الجيل  -٪ 87 -بشكل عام. في أمريكا وحدها، أفادت الغالبية العظمى 

 / Porter Novella على البيئة والكوكب، وفًقا لدراسة أجرتها شركة االتصاالت 
Cone(7.) 

ال قضايا البيئة  والعدالة االجتماعية  وأعميمثل االهتمام بالقضايا العامة مثل 
. ومن المالحظ مشاركة أفراده الواسعة في معظم حركات Zالتطوع جانبا مهما للجيل 

 االحتجاج االجتماعي في مختلف المجتمعات.
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 في مكان العمل: Zز/ سمات الجيل 
 التعرف دخلوا سوق العمل لذلك من المهم  Zكما أشير  سابقا أن بعض أفراد الجيل 

 على السمات التي تميزهم في مكان العمل من االجيال السابقة. أهم هذه السمات هي: 
 . تفضيل االتصال التقليدي:1

تظهر  ،نشأ مع الرسائل النصية والرسائل الفورية Zعلى الرغم من أن الجيل 
ن م يجدو الدراسات أن أفراده يفضلون التحدث وجًها لوجه في مكان العمل. قد يكون هذا ألنه

صعوبة في تفسير الفروق الدقيقة في االتصال الكتابي ويفضلون الحصول على الطمأنينة 
 التي تأتي مع التفاعل الشخصي.

 . الرغبة في العمل الفردي:2
لكن العديد من الموظفين الشباب يفضلون  ،Zبيئات الفريق ليست مشكلة للجيل 

يستطيعون عرض  ،ل العمل بشكل مستقلالعمل في المشاريع الفردية قدر اإلمكان. من خال
 مهاراتهم وقدراتهم كطريقة إلثبات أنفسهم ألصحاب العمل.

 . المحمول أواًل:3
الهواتف الذكية ويعتمد بشكل كبير على تطبيقات اإلنتاجية في  Zيستخدم الجيل 

ة ولكن تطوير تقنيات األوامر الصوتية جعل الهاتف الذكي أدا  ،مكان العمل. ليس هذا فقط
. يجب على أصحاب العمل الذين يدركون ذلك Zمساعدة ال غنى عنها في العمل للجيل 

 استخدام التطبيقات التي تعمل بشكل أفضل على األجهزة المحمولة.
 . الدافعية لالستقرار:4

طرة نشأ في زمن الركود االقتصادي الخطير، فإنهم يتجنبون المخا Zنظًرا ألن الجيل 
يفة وبالتالي، فإنهم يقدرون االستقرار الذي يأتي من الحصول على وظ أكثر من جيل األلفية.

 يمكن التنبؤ بها مع حزمة تعويض محددة بوضوح.
 . التنافسية بشكل طبيعي:5

ر بالمنافسة ويستمتع بالتحدي المتمثل في وضع أنفسهم تحت االختبا Zيتميز الجيل 
لمنافسة في مكان عملك، ال ضد شخص آخر. إذا كان بإمكانك تشجيع الشعور الصحي با

على  سيما أثناء مرحلة التدريب، يمكنك الحفاظ على تحفيز الموظفين الشباب ومساعدتهم
 .القيام بعملهم على أكمل وجه
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 ح/ النظريات المقترحة:
 بالعديد من الخصائص والسمات واالهتمامات التي Zكما اسلفنا سابقا يتمز الجيل 

ت ل السابقة. من الميزات المهمة لهذا الجيل وفرة المعلوماجعلته جيال مختلفا عن االجيا
عي وسهولة الوصول اليها عن طريق شبكة االنترنت. ومن ميزاته أيضا كثافة التفاعل االجتما
حتاج االفتراضي عبر وسائل التواصل االجتماعي وما يتيحه من تبادل لآلراء والخبرات. لذلك ن

دام أطر نظرية تناسب خصائصه. من هذه األطر التي لمعرفة هذا الجيل معرفة علمية استخ
هذه  نمت أخيرا نظرية شبكة الفاعلين وهي أهم نظرية في دراسات العلوم والتكنولوجيا. تتمتع

ى النظرية بمجموعة متنوعة من التوجهات الفريدة منها مفهومها عن الفاعل والذي يحتوي عل
ة ومجوعة واسعة من الجهات الفاعلة غير عدد من التضمينات الواضحة مثل العوامل البشري

زايد البشرية مثل االنترنت، أجهزة الصراف اآللي، أجهزة الرد على الهاتف. هذا يعني أنه تت
مشاركتنا في الشبكات التي تشمل كال من العناصر البشرية وغير البشرية على حد سواء 

 (.2021،106)ريتزر وستينبنسكي،
ين يمكن اإلفادة من النظريات االجتماعية ذات اضافة الى نظرية شبكة الفاعل

 المستوى األصغر والتي تحتوي على العديد من المقوالت النظرية التي تناسب خصائص الجيل
Zل . من هذه النظريات نظرية االختيار العقالني، نظرية االثنوميثودولوجي، نظرية التباد

 االجتماعي والنظرية التفاعلية الرمزية.
 لمقترحة:ط/ المناهج ا

 تقترح الورقة استخدام المنهج المختلط الذي هو منهج لالستقصاء Zلدراسة الجيل 
 يتضمن جمع كل من البيانات الكمية والكيفية، ودمج نتائج البيانات المتكررة. االفتراض
ر األساسي لهذا الشكل من االستقصاء هو أن دمج البيانات الكيفية والكمية ينتج عنه منظو 

 وجيه وز المعلومات المقدمة إما عن طريق البيانات الكمية أو الكيفية )جون دبليوإضافي يتجا
 (. 2022:14ديفيد كرسويل،

 أدوات جمع البيانات: 
يمكن استخدام وسائل جمع البيانات الكيفية  Zلجمع البيانات في دراسات الجيل 

 – تبيانية( والكمية )االس)المالحظة بأنواعها، مجموعات المناقشة، دراسة الحالة، السير الذات
 المقابلة(
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تمد عند اختيارنا ألي من هذه األدوات يجب االستفادة من التقنيات الحديثة التي تع
 على الحاسب اآللي واالنترنت في التصميم والتوزيع والتحليل.

 ى/ خاتمة:
واهم خصائصه وسماته وموقعه من  Zسعت هذه الورقة الى التعريف بالجيل 

يل. سبقته. كما سعت الى اقتراح أطر نظرية ومنهجية جديدة تتناسب مع هذا الج االجيال التي
تبين أن هذا الجيل يشكل نسبة كبيرة من سكان العالم وأصبح يشكل شريحة اجتماعية مهمة 
ا في مجتمعات اليوم. ونسبة لخصائصه وسماته المختلفة من تلك االجيال السابقة أصبح واجب

م االجتماعية عامة البحث عن أدوات نظرية ومنهجية تناسب على المتخصصين في العلو 
 دراسة وفهم وتحليل هذا الجيل والتنبؤ بما هو متوقع منه في صيرورة حياته.
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