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قبـل 614 عــام توفــي عبدالرحمـن بـن خلـدون أشهـر عالـم    

اجتمـاع عربـي الذي كتـب في مقدمته عن مفهوم الجيل سواء 

من زاوية معرفيـة أو اجتمـاعيـة أو سياسية أو قيمية، أن تعـاقب 

األجيال يعكس في المحصلة حاالت مختلفة يّمر بهـا المجتمـع..

والجيــل هــو مرحلــة التعــاقب الطبيعيـة مـن أب إلـى ابن، 

ويعـّرف تقليديـًا على أنه متوسط الفترة الزمنية بين والدة اآلباء 

ووالدة أبنائهم، ومدة الجيل من 30-23 سنة وهو ما يمثل حقبة 

زمنية مّرت بأحداث عالمية مهمة.

ومــع تعـاقــب األجيـــال التــي تعيشهــا المملكــة العربيــة    

السعودية سوف نشهد دخول جيل جديد إلى سوق العمل خالل 

السنــوات القــادمـة .. جيل يتمتع بديناميكية عالية وتوافق عال 

وسريـع مع المتغيـرات التـي أصـابـت العمل وخاصة في مسألة 

العمـل عـن بعـد. 

مـا ميز هذا الجيـل الذي سـوف ُيمسـك بزمـام األمـور خالل    

الفتـرة القـادمـة أنه جيـل نشـأ بشكـل مختلف عن سابقيه فمثًال 

حضـر اإلنترنـت من الوالدة.. وتعرف على الجوال الذكي وتقنياته 

المتطـورة .. ولـم يعـرف شريـط الكـاسيت أو الفيديو وحتى البث 

األرضي واألقراص المرنة لتخزين البيانات.

ضـمن ذلك قـرر فريـق العمـل تقديم تصور معاكس لما يدور    

فـي الغـالب وهو أن يدرس الجيل الصاعد الذي يشكل نحو 60% 

التي  األنماط  علـى  التركيــز  مــع  السعــودي،  المجتمــع  مـن 

تمثلهــا.
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Traditional or Silent generation جيل
ولدوا خالل الفترة من 1926-1944 وصفوا بالجيل الصامت 

لعدم التعبير بصراحة عن آرائهم في األحداث

Baby Boomers جيل
ولدوا خالل الفترة من 1945-1965 تزامنت والدتهم مع بداية 

الحرب العالمية الثانية

X جيل
ولدلوا خالل الفترة من 1966-1980 لم يشهد عصرهم حدث 

يتم تسميتهم به

Y جيل
ولدلــوا خــالل الفتــرة مـن 1981–1995 أحفــاد جيـــل الحــــرب 

العالمية الثانية

Z جيل
ولدلــوا خــالل الفتــرة مـن 1996–2015 الحيـــاة االجتمــاعيــة 

والتعامل مع التكنولوجيا
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جيل
Traditional or Silent 

generation

1.1%
جيل

Baby Boomers

7.8%

Xجيل
21.8%

Yجيل
30%

Zجيل
30.7%

ملحوظة : تمت اإلشارة لكل جيل باللون المحدد له في الخانة أعاله على مدار التقرير

نظرة الجيل القديم لألبناء نظرة الجيل الجديد لألباء

أكثــر شــدة فــي مـراحـل 
التغيــر السريــع وتبــديـل 

السلــوك والقيــم

السطحية وارتداء مالبس 
غـريبـــــة أو االسـتـمـــــاع 
للموسيقــى وأغـان غيـر 

أصيلــة

يتمسـكــــون بثقــــافــــة 
"متخلفة" وعدم التعايش 

مـع متغيـرات العصـر

متمرد ومتهور وغير قادر 
على تحمل المسؤولية

2.7 ســــاعــــة يـــوميــــًا 
استخــــدام الهواتـــــف 
الذكية ألغراض العمـــل

1.9 ســــاعـــة يـــوميـــًا  
الستخــــدام الهواتـف 

الذكية ألغراض العمـــل
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72%
مـن الجيـل Z يستخـدم 
الهاتـف الذكي عندما 

يشعر بالوحدة

51%
مـن الجيـل Y وZ يـرون 
الصعـــوبــــة التخلـــي 

عـن الهاتف الذكي

42%
مـن الجيـل Y يستخـدم 
الهـاتـف الذكـي بــدًال 
مـــن الجلــــوس مــــع 

المقربيـــن

68%
من جيل ما بعد الحرب 
يطلبـــون  العـــالميــة 
مـــن اآلخريــــن غلــــق 

هواتفهم الذكية

44%
مـن الجيـل Z يفضلون 
وظائـف العمل المرن

74%
مـن الجيــل Y قـادريـن 
علـى علميــة الشـــراء 

عبــر اإلنترنــت

يفضل الجيل Y المنصات التاليةيفضل الجيل Z المنصات التالية

المتسوقين عالميًا

71%Y من الجيل

يشـاهـد فيديـو يوميـًا 
من مختلف المنصات

68Y من الجيل



43
30
22
15
7

المحتويات

سمات األجيال

هل لكل جيل نمط تفكير مختلف

األجيال واستخدام الهواتف

54
Yو X الفرق بين جيل

56
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5 أجيال ُتشكل العالـم 

الجيل Z واستخدام الهاتف الذكي

الجيل Z واستخدام منصات التواصل 
االجتماعي عالميًا



أجيال 5
ُتشكل العالم
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مــا هــو

 مرحلــة التعــاقــب الطبيعيــة منالجيــــــل
 أب إلـى ابـن، يعـّرف بأنه متوسـط
 الفتــرة الزمنيـــة بيـن والدة اآلبــاء

ووالدة أبنــائهــم

الجيل 33 سنة

تساعـد دراسة 
األجيـال علـى 

معــرفــــة

األطر العامة لكل جيل

 آلية التفكير وتوقعات
وتفضيــالت كـل جيــل

 المعايير العامـة التـي
 تحكم اختيارات الجيــل
في مختلف المجاالت

 التوجه العام لكل جيل
 علـى المـدى القريـب

والبعيــــد
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7,794,798,739 
عدد السكان عالميًا

34,218,169
عدد السكان سعوديًا

ذكــــور
 3,929,973,953

إنــــاث
 3,864,824,776

ذكــــور
19,739,056

إنــــاث
14,479,113
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نسمـــة 264,578,000

ذكــــور
38.65%

إنــــــاث
61.35%

عدد السكان عالميًا 

نسمـــة 377,323

ذكــــور
51.4%

إنــــــاث
48.6%

عدد السكان سعوديًا 

Traditional or Silent generation 01

ُولدوا خالل الفترة 1926-1944م

وصفوا بالجيل الصامت لعدم التعبير بصراحة عن
آرائهم في األحداث

 أجيـــال رئيسيـــة
تشكــل المجتمعـــات

جيل



نسمـــة 1,168,311,769

Baby Boomers جيل 02

ُولدوا خالل الفترة 1945-1965م

تزامنت والدتهم مع بداية الحرب العالمية الثانية

عدد السكان عالميًا 

نسمـــة 2,684,186
عدد السكان سعوديًا 

ذكــــور
48.4%

إنــــــاث
51.6%

ذكــــور
61.8%

إنــــــاث
38.2%
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X جيل 03
ُولدوا خالل الفترة 1966-1980م

لم يشهد عصرهم حدث يتم تسميتهم به

1,418,927,696نسمـــة
عدد السكان عالميًا 

نسمـــة 7,491,705

ذكــــور
50.3%

إنــــــاث
49.7%

ذكــــور
65.7%

إنــــــاث
34.3%

عدد السكان سعوديًا 



ُولدوا خالل الفترة 1981-1995م

من تسمياته

04Y جيل

جيل األلفية

Gen Y.1 Gen Y.2 ينقسم الجيل إلى

بسبب االختالف على المستوى الثقافي واالقتصادي

ME الجيــل

أحفاد جيل الحرب العالميـة الثانية

WE الجيــل

نسمـــة 1,745,041,676
عدد السكان عالميًا 

نسمـــة 10,287,317
عدد السكان سعوديًا 

ذكــــور
59.1%

إنــــــاث
40.9%

ذكــــور
51.1%

إنــــــاث
48.9%
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05

ُولدوا خالل الفترة 1996-2015م

من صفاتهم

Z جيل

النمط االستهالكي 

التعبير عن آرائهم وتوجهاتهم

الحياة االجتماعية

الحياة الصحية

االدخار واالستثمار

التعـامـل مع التكنولـوجيـــــــــا

نسمـــة 2,515,290,494
عدد السكان عالميًا 

نسمـــة 10,533,137
عدد السكان سعوديًا 

ذكــــور
51.5%

إنــــــاث
48.5%

ذكــــور
51.7%

إنــــــاث
48.3%



سمات
األجـيال
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 يمثـــل االســـم عالمــة
مميــــــزة

 يتضمن ما مّر به الجيـل
      من أحــداث

 ُتستخــــدم السـمـــــات
      ألغراض تسويقيـــة

 تتباين سمات كل جيـل
الختــــالف

 الظروف االقتصادية
والسياسيـة

الموقع الجغرافي



 ظهر بالمملكـة المتحدة، والواليــات المتحــدة األمريكيــــة
      ودول حلفاء الحرب العالمية الثانية

ضم شخصيات قوية لمشاركتهم بالحرب

شهدوا التحول السريع للطبقة الوسطى اقتصادًيا

االنتماء للمنظمات الناجحة

تقدير السلطة الحاكمة

الحفاظ على تقاليد العائلة

Traditional or Silent generation سمات
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 المطالبة بالحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية

 الدعوة إلى السالم العالمي

المعاداة لجميع أشكال السلطة

       تباين الفرص التعليمية عالميًا 

Baby Boomers سمات جيل

18



 المطالبة بالحقوق السياسية واالقتصادية

المعاناة من الركود االقتصادي

هدم جدار  برلين وتفكك االتحاد السوفيتي

عدم االعتماد على مؤسسات الضمان االجتماعي

توسع صناعات االتصاالت السلكية والالسلكية

توسع برامج علوم الفضاء

نشأة قطاع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات 

انتشار ثقافة البوب األمريكية والسينما 

    انتشار العالمات التجارية 

X سمات جيل

19



وعي جماعي بفضل التكنولوجيا

التواصل بينهم قوي 

تحقيق النجاح المالي بسرعة 

التحفظ الديني 

الحداثــــة

الثقة بالقائمين على السلطة 

     مؤثرين في صنع القرار 

Y سمات جيل
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يخشون من اإلرهاب والحرب وخاصة بعد أحداث 11 سبتمبر

العيش والعمل في جميع أنحاء العالم

أكثر تقبًال لألخرين

يتمتعون بالوعي الصحي

لديهم أعمالهم الخاصة

شديدوا القلق بشأن مستقبلهم

نشأوا بدون أمان مالي

يطمحون لتأسيس العالمات التجارية الخاصة

يفضلون الحياة باستقاللية

يتأثرون بالمؤثرين على مواقع التواصل االجتماعي

ال يتخلون عن هواتفهم المحمولة  

فهم عـال للفرق بين المنشورات العامـة والخاصـة
على اإلنتــرنت 

Z سمات جيل



هل لكل جيل
نمط تفكير

مختلف
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 مـــن خــالل البحــث تــوصــل
 الفريــــق العلمــــي أن حــّدة
 الصــراع تختلـف بيـن األجيـال
 باختـالف المجتمع وباختـالف
 المراحـــل التـــي يمــــر بهــــا
 فالجيل الجديد أكثر شدة في
 مراحل التغيير السريع وتبـدل
 أنمـــاط القيــــم والسلـــوك،
 وفيمـــا يلــــي االختـالفــــات

العـامة بين األجيال
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الحديث القديم

يتهـم جيـل اآلبـاء األبنـاء 
بالسطحية في ممارسة 
عــادات اجتمـاعيــة مثـل 
ارتـــداء مالبــــس غربيـــة 
واالستمــاع لموسيقــى 

وأغاٍن غير أصيلة

مهتمـــون بكـل مــا هــو 
تقليدي وموروث

متجــانـس فـي الثقــافــة 
والعــــادات والتقــــاليــــد 

واالتجـــاهـــات

القيم والفكر والسلوك

يتهـم جيـل األبنـاء اآلبـاء 
بتمسكـــــه بثقـــــافـــــة 
”متخلفة“ وعدم قـــدرتـه 
علـــى التعـايـــــش مـــع 

المتغيرات الحديثـــة

يتمـــاشــــى مــــع الحيــــاة 
المعـــاصـــرة

يتشكلون وفق متغيرات 
العصـــر
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القديم
لكـل عصــر  تفكيـره الخاص وقناعاته وأسلوبه

بقـــدر مـــا يبتعـــد جيـــل األبنـاء -زمنيـــًا- عن جيـل اآلبــاء
تتســـع الفجــوات األخـــرى

الحديث

الفجوة العمرية

الحديث
يــــرى أن عصــــره أكثــــر 

حســاسيــة مــن غيــره

القديم
لكــل عصـر تفكيـره 

وقنــاعــاتــه

الفجوة الفكرية



الحديث القديم
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العادات والتقاليد

تغيـر الحيـاة بشكـل دائـم، 
وتبــدلــهـــــا، ودخـــــــول 
معطيـات جديـدة وخـروج 

أخــــرى

يظهــر بشكـل واضـــــح 
اختــــالف العــادات 

والتقـاليـد بيـن جيــل 
اآلبــاء واألبنــاء

س التــراث وحضـارة  ُتقــد¹
اآلبـاء واألجـداد، وتسعـى 
للمحـافظــة عليهــا فـي 

كــل المـواقــف

غيــر مهتـــم فـــي تــراث 
وحضـارة اآلبـاء واألجـداد
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المسؤولية

القديم
أكثر قدرة وأكثر معرفة ومسؤولية

الجيل الجديد متمرد ومتهور وغير قادر على تحمل 
المسؤولية

الحديث
المسؤولية صفة فردية، وال يمكن أن نطلقها 

على كل الجيل

غير قادر على مجاراة جيلهم حتى في التفكير

غير قادر على التكيف مع األفكار الجديدة
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الحديث القديم

التطور التكنولوجي 
ليس سمة وميزة 

عندهم

يتعاملون مع 
التكنولوجيا بالحد الذي 

يخدمهم

التكنولوجيا

األكثر استخدامًا 
للتكنولوجيا واألكثر 

معرفة بها

يتواصلون فيما بينهم 
بشكل جيد جدًا عن طريق 

الوسائل التقنية



الحديث القديم
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األسرة

بعـــض األبنــاء يتسمــون 
بأنانية كبيرة في حياتهم 

ال يهتمــــون بمشــاكـل 
األســـرة

كـل اهتمـامهــم منحصـر 
بأنفسهـم فليس لديهم 
روح المشــــاركـــة وحـــب 

الحيـــاة األسريـــة

بين األب وابنه 15-20 
عامًا كحد أقصى

بـات الزواج في سن أكبر، 
بسبــــب اتســـاع المــدن 
وتنـوع المصـالـح وتبـاعـد 

المنـــازل

كان الزواج غالبًا في سن 
مبكـــرة

ال يمكـن تنـاسـي اختالف 
الظـــــــروف واختــــــالف 

األجيـــال

علــى الشــاب أن يـؤمـن 
منــزًال وعمــًال، ما ســاعـد 

فـي تأخر سـن الزواج



األجيال
واستخدام
الهواتف 

30



31

 تناولـت دراسـة "تـأثير استخدام الهواتف الذكية على العالقات
 اإلنسـانية وعالقة األفراد بغيـرهم"، قامت بها شركـة

 بالشراكــة مـع ”د. نــانســي إتكــوف“ خبيـرة بالسلوك الذهنـي
 وعلــوم السعــادة بجـامعـــة هــارفـــرد، وطبيبــة نفسيـة فــي
 مستشفــــى مــاســاشوسـتــــس العــــام، تبيــــن مـــن خـــالل

الدراســـة مــا يلــي

Motorola 

4,418
مستخدم

إجمـالــي العينــة

16 - 65
عام

دول العينــــةالفئــات العمريــة

استخــدام الهواتــف الذكيــة ألغــراض شخصيـــة

 جيل ما بعد الحرب
العالمية

ســاعــة1.9
Z الجيـــل

ســاعــة3.8
Yالجيـــل

ســاعــة3.6
Xالجيـــل

ســاعــة2.5

استخــدام الهواتــف الذكيــة ألغراض العمل أو الدراسة

 جيل ما بعد الحرب
العالمية

ســاعــة1.9
Z الجيـــل

ســاعــة2.7
Yالجيـــل

ســاعــة3.0
Xالجيـــل

ســاعــة2.5
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”يومًيا“استخدام الحاسوب أو الحاسوب المحمول

 جيل ما بعد الحرب
العالمية

ســاعــة3.9
Z الجيـــل

ســاعــة3.8
Yالجيـــل

ســاعــة4.4
Xالجيـــل

ســاعــة4.1

قراءة المجالت والكتب والصحف الورقية

 جيل ما بعد الحرب
العالمية

ســاعــة1.1
Z الجيـــل

ســاعــة1.6
Yالجيـــل

ســاعــة1.7
Xالجيـــل

ســاعــة1.1

مشاهدة التلفاز

 جيل ما بعد الحرب
العالمية

ســاعــة3.5
Z الجيـــل

ســاعــة2.5
Yالجيـــل

ســاعــة2.9
Xالجيـــل

ســاعــة2.9
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النظر إلى الهاتف الذكي

صديـــق مقـــرب

 جيل ما بعد الحرب
العالمية

27%
Xالجيـــل
32%

Yالجيـــل
41%

Z الجيـــل
53%

جـزء مـن الفريـق

 جيل ما بعد الحرب
العالمية

36%
Xالجيـــل
33%

Yالجيـــل
24%

Z الجيـــل
23%

موظـــــف

 جيل ما بعد الحرب
العالمية

17%
Xالجيـــل
17%

Yالجيـــل
14%

Z الجيـــل
11%

زوج

 جيل ما بعد الحرب
العالمية

6%
Xالجيـــل
13%

Yالجيـــل
18%

Z الجيـــل
12%

معلـــــم

 جيل ما بعد الحرب
العالمية

13%
Xالجيـــل
13%

Yالجيـــل
14%

Z الجيـــل
14%
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متوسط استخدام الهاتف
”يومًيا“الذكي 20 مرة وأكثر

استخدام منصات التواصل االجتماعي

 جيل ما بعد الحرب
العالمية

14%
Xالجيـــل
25%

Yالجيـــل
38%

Z الجيـــل
43%

تصفــح اإلنترنـت

 جيل ما بعد الحرب
العالمية

15%
Xالجيـــل
26%

Yالجيـــل
37%

Z الجيـــل
37%

 إرسال وقراءة الرسائل النصية

 جيل ما بعد الحرب
العالمية

12%
Xالجيـــل
19%

Yالجيـــل
28%

Z الجيـــل
37%

متابعة إشعارات منصات التواصل االجتماعي

 جيل ما بعد الحرب
العالمية

11%
Xالجيـــل
18%

Yالجيـــل
27%

Z الجيـــل
31%

متابعة مواقع وتطبيقات التواصل االجتماعي

 جيل ما بعد الحرب
العالمية

10%
Xالجيـــل
18%

Yالجيـــل
27%

Z الجيـــل
33%
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تواصل مع المقربين

 جيل ما بعد الحرب
العالمية

67%
Xالجيـــل
59%

Yالجيـــل
55%

Z الجيـــل
61%

حصول على المعلومات

 جيل ما بعد الحرب
العالمية

56%
Xالجيـــل
54%

Yالجيـــل
56%

Z الجيـــل
59%

تواصل مع العالم

 جيل ما بعد الحرب
العالمية

45%
Xالجيـــل
49%

Yالجيـــل
52%

Z الجيـــل
56%

تسليـــة

 جيل ما بعد الحرب
العالمية

35%
Xالجيـــل
44%

Yالجيـــل
56%

Z الجيـــل
62%

تمضية الوقت بالمواصالت واالنتظار

 جيل ما بعد الحرب
العالمية

37%
Xالجيـــل
40%

Yالجيـــل
47%

Z الجيـــل
50%

مساعدة الهاتف الذكي
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 جيل ما بعد الحرب
العالمية

53%
Xالجيـــل
59%

Yالجيـــل
71%

Z الجيـــل
76%

 جيل ما بعد الحرب
العالمية

47%
Xالجيـــل
57%

Yالجيـــل
68%

Z الجيـــل
68%

 أشعـر بالهلـع عندما أفقد
هـاتفـي الذكـي

 يبقى هاتفي الذكي في
متناولي أثناء النوم

 استخـدم هـاتفـي الذكـي
عندما أشعر بالوحدة

 جيل ما بعد الحرب
العالمية

38%
Xالجيـــل
53%

Yالجيـــل
69%

Z الجيـــل
72%
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 نــادًرا مـا يكــون هــاتفــي
الذكــي بعيــًدا عنــي

 جيل ما بعد الحرب
العالمية

54%
Xالجيـــل
57%

Yالجيـــل
59%

Z الجيـــل
60%

 جيل ما بعد الحرب
العالمية

37%
Xالجيـــل
45%

Yالجيـــل
56%

Z الجيـــل
59%

 أشعـر بالقلـق عندمـا تفرغ
بطـاريـة هـاتفـي الذكـي

 مـن الصعــب التخلـي عـن
هـاتفـي الذكـي

 جيل ما بعد الحرب
العالمية

31%
Xالجيـــل
37%

Yالجيـــل
51%

Z الجيـــل
51%
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 استخدم هاتفي الذكي حتى
لو كان المفترض النوم

 أحياًنا استخدم هاتفي الذكي
 حتى لو كان المفترض إنهاء

العمل

 أحياًنا أقضي الكثير من الوقت
 باستخدام هاتفي الذكي بدًال

 من الجلوس مع المقربين

 جيل ما بعد الحرب
العالمية

20%
Xالجيـــل
34%

Yالجيـــل
53%

Z الجيـــل
55%

 جيل ما بعد الحرب
العالمية

19%
Xالجيـــل
26%

Yالجيـــل
50%

Z الجيـــل
53%

 جيل ما بعد الحرب
العالمية

17%
Xالجيـــل
27%

Yالجيـــل
42%

Z الجيـــل
40%
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 يمنعني استخدام هاتفي من
قضاء األمور الهامة بحياتي

 استخدم هاتفي الذكي إلجراء
المكالمات الهاتفية

 أطلــب مـن اآلخريـن غلـق
هــواتفهــم الذكيــة

 جيل ما بعد الحرب
العالمية

17%
Xالجيـــل
23%

Yالجيـــل
38%

Z الجيـــل
40%

 جيل ما بعد الحرب
العالمية

65%
Xالجيـــل
66%

Yالجيـــل
63%

Z الجيـــل
58%

 جيل ما بعد الحرب
العالمية

15%
Xالجيـــل
18%

Yالجيـــل
23%

Z الجيـــل
20%
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 أتسلل من التجمعات لمتابعة
 المستجــدات علــى هــاتفــي

الذكـــي

 تشكو عائلتي من استخدامي
المستمر لهاتفي الذكي

 يتشتـت انتبـاهـي بسبـب
هــاتفــي الذكــي

 جيل ما بعد الحرب
العالمية

5%
Xالجيـــل
10%

Yالجيـــل
18%

Z الجيـــل
17%

 جيل ما بعد الحرب
العالمية

4%
Xالجيـــل
7%

Yالجيـــل
19%

Z الجيـــل
23%

 جيل ما بعد الحرب
العالمية

3%
Xالجيـــل
8%

Yالجيـــل
18%

Z الجيـــل
19%
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 أقوم بتعديل هاتفي الذكي
بما يتناسب مع احتياجاتي

 أريد االستفادة القصوى من
هاتفي الذكي أثناء استخدامه

 أطلــب مـن اآلخريـن غلـق
هواتفهــم الذكيــة

 جيل ما بعد الحرب
العالمية

50%
Xالجيـــل
62%

Yالجيـــل
68%

Z الجيـــل
70%

 جيل ما بعد الحرب
العالمية

59%
Xالجيـــل
58%

Yالجيـــل
63%

Z الجيـــل
65%

 جيل ما بعد الحرب
العالمية

68%
Xالجيـــل
56%

Yالجيـــل
60%

Z الجيـــل
55%



الكلمــات المعبــرة لعــدم استخــدام الهــاتــف الذكــي

الســلبــيـــــةاإليجـــابيـــــة

متحكم

راحـــــة

هادئ سعيد

مضغوط

حزيـــن

عصبي محبط

 جيل ما بعد الحرب
العالمية

81%

Xالجيـــل
79%

Yالجيـــل
75%

Z الجيـــل
74%

 جيل ما بعد الحرب
العالمية

20%

Xالجيـــل
26%

Yالجيـــل
42%

Z الجيـــل
41%
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الفرق بين

Y و X جيل

43



ُتنظم الشركــات التسويقيـــة حمالتها التسويقيــة للجيليـــن 
معتقدين أن نفس الحملة تناسب الجيلين،

Y والجيل Z وفيما يلي عوامل االختالفات بين الجيل

العمل والتوظيف

 Z جيل

التواصل مرتفع

حل المشاكـــــل

القدرة على الخطابة

%44 يفضلون وظائف العمل المرن

44

 Y جيل
٪36 يفضلـون جــدول العمل المرن



 Y جيل
اإلنفـاق ألجـل تعليـم 

جـامعـي أفضـل

 Z جيل
اإلنفــاق ألجــل تعليـــم 

جـامعـي أفضـل

شـراء المنتجـات العمليـة 
واالدخار بصورة أكبر

تــأميـــن مستقبلهــــم 
المـادي واتخــاذ قرارات 

عمليـــة

تتمــاشـــى العــالمــات 
التجارية مع احتياجاتهم 

اليومية

شـراء المنتجـات التـي 
تشعرهــم بالراحـة

طلب العالمة التجاريــة 
التــي تمنحهــم شعـور 

مريـــح

45

االقتصــــاد
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التكنولوجيا

 Z جيل

يتسم بوعي اجتماعــي غير مسبوق

وعــي للصحــة الجسديـــة والعقليــــة

ُيحارب التنمر عبر شبكــات التواصــل
االجتماعـــــي

أطلق عليه الخبراء "جيل الوحدة"

نشأ وحوله التقدم التكنولوجي

 iPad أجهزة

 Wi-Fi شبكات

الهواتف الذكية

المراحل األولى من المنازل الذكيـة

 Y جيل
نشأ على أجهزة األقراص المدمجـــة

استعمل الهواتف المحمولة ذات 
الشاشات الصغيرة
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 Y جيل  Z جيل

ينفقون بصورة أقـل من 
األجيال السابقة 

%49 قادرين على إتمام 
عمليــــات الشـــراء عبــــر 

اإلنتــــرنت 

%80 مـن المتسـوقيــــن 
ُيًقدرون التوصيل المجاني

%74 يفضلون العالمـــات 
التـجاريـــــة التــي تقـــــدم 

خصومــــــات 

اإلنفـاق المالي

ينفقون بصورة أقـل من 
األجيال السابقة

%74 قادرين على إتمام 
عمليــــات الشـــراء عبــــر 

اإلنتــــرنت

%36 ينفقـون أموالهم 
على المنتجــات



اإلنفاق والتسوق

 Y جيل
مقتصــد في االنـفـــــاق 

على المنتجـــــات

 Z جيل
انفـــاق المزيـــــد 
على المنتجـــــات

%48 الحصــــــول علــى 
تقييمــــات قبـل عمليــة 

الشـــــراء

%30 الحصـــــول علـــى 
معلومــات حـول عالمــة 
تجارية من عميل حقيقي 

%19 الحصـــــــول علـــى 
معلومـــــــات مــن أحـــد 

المؤثريـن عبر اإلنتـرنت

%30 يــرون إعـالنـــــــات
YouTube أكثــــر أنــــــواع 
اإلعالنات الجديـرة بالثقة

%44 يحصلـون على آراء 
وتقييمـــات قبل عمليــة 

الشــــــراء

%39 الحصــــــول علـــى 
معلومــات حـول عالمــة 
تجارية من عميل حقيقي 

%19 يبحثــــــون عــن آراء 
المؤثريــــن

مهتميــــن في إعالنــات 
التلفزيون والمطبوعـات 
واإلذاعـــــة ووسـائــــــــل 

التواصل االجتماعــي

48
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 Y جيل  Z جيل

مهتم بشراء الهواتف 
الذكية

10 ساعات يومًيا 
الستخدام اإلنترنت 

%71 يستخدمـــــون 
الهواتف لمشاهدة 

مقاطع الفيديو

%51 يستخدمون نفس 
األجهزة لتصفح اإلنترنت

3.4 ساعة لمشاهدة 
مقاطع الفيديو بشكل 

يومي 

الهواتف المحمولة 
أساسية للوصول إلى 

اإلنترنت

7.5 ساعة يومًيا الستخدام 
اإلنترنت

%71 من المتسوقين 
عبر اإلنترنت

2.4 ساعة لمشاهدة 
مقاطع الفيديو بشكل 

يومي

التقنيات الحديثة



 Y جيل  Z جيل
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مواقع التواصل االجتماعي

2:55 ساعة المعـدل 
اليومـي للتصفح

2:38 ساعة المعـدل 
اليومـي للتصفح

8 ثـوان معــدل االنتبـــاه 
لإلعــــــــالن

12 ثـوان معـدل االنتبــاه
لإلعــــــــالن 

يفضلـــون المقاطـــع 
القصيــــــرة 

يميلـــون إلــى مقــاطــع 
الفيديــو ذات المحتــوى 

الطويــــــــل

يفضلون 
 YouTube    Snapchat
Instagram       TikTok

يفضلون 
Facebook       Twitter
Instagram    LinkedIn



51

 Z جيل
التعرف على مزايا العالمات التجارية من منصات 

التواصل االجتماعي وإعالناتها

التعرف على مزايا العالمات التجارية من إعالنات 
اإلنترنت والنشرات

%87 يشاهدون مقاطع فيديو ألفراد يستخدمون 
العالمات التجارية

%84 يتخطون مشاهدة مقاطع اإلعالنات عبر 
اإلنترنت

%65 منهم يستخدمون تطبيقات تمنع ظهور 
اإلعالنات لديهم

 Y جيل

%37 يشاهدون مقاطع فيديو حول جودة 
العالمة التجارية

العالمات التجارية
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 Y جيل  Z جيل

%52 يخططـــــــون 
الستخدام المدخرات 

الشخصية للتقـاعـد

%28 يخططون للعمل 
بشكل ما بعد التقاعد

%12 يوفرون للتقاعد

%59 يخططـــــــون 
الستخدام المدخرات 

الشخصية للتقاعد

%34 يوفرون للتقاعد

التقاعد

%35 مــع بــدء االدخـــار 
للتقاعد في العشرينات 

مـــن عمرهـــم

%12 بدء االدخار للتقاعد 
فـــي العشرينـــات مــن 

عمرهـــم
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 Z جيل

التعليـــم

أهمية كبرى للتعليم واكتساب مهارات جديدة

يدخرون األموال لاللتحــاق بالتعليــم الجـامعـي

يتقدمون بطلبات العمل أكثر 

االستثمار في اكتساب مهارات جديدة

البحث عن وظـــائف وبنــاء مستقبـــل مهنـي

%65 العائد المادي من العمل أهم المميـزات

%10 بدأوا العمل بعد اإلنتهاء من التعليم الجامعي

 Y جيل
أهمية كبرى للتعليم واكتساب مهارات جديدة 

يستثمرون مبالغ أكثر في تعليم أبنائهم



Z الجيل
واستخدام

الهاتف
الذكي
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49%

53%
 وصفوا هواتفهم
 الذكيــــة بـــأنهــــا
أصدقــاء مقربيــن

61%
 استخـــــــــــــــــدام
 الهواتــف الذكيــة
لالستفــــادة مـــن
المساعدة والدعم

61%
 وضــع خــط فـاصل
 بين الحياة اليومية
 واستخـــــــــــــــدام
الهواتــف الذكيــة

33%
 اهتمــام ملحــوظ
 التفــــاعــــل مـــعبهواتفهم الذكية

المقربيـــن
 قضـــــاء الـوقـــت

معهـــم

االعتمـاد العاطفـي قضـاء أوقـات زائـدة

 يستخدمـــــــون
 الهاتف الذكي
 بصــورة قهرية
 علـــــى مــــدار

اليــــــوم

65%
 تنتـابهم نوبات
 هلـع فـي حـال
 فقدهــــــــــــــم
لهواتفهــــــــم

6-10
مـــرات يـومًيـــا

44%
 يستخدمـــــــون
 الهواتـــــــــــف
 الذكيــة بصـورة

مبــالــغ بهــا

34%
 أكثـــر سعــــادة
 إن توقـف عــن
 االستخـــــــــدام

الزائـــــد

االستخدام القهري



 Z الجيل

واستخدام منصات

التواصل االجتماعي

عـالميــًا
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استخدام الجمهور السعودي لمواقع التواصــل االجتماعي 

للفئة العمرية 18 - 24 عامًا للفئة العمرية 13 - 17 عامًا

إنــــــاث
1%

ذكــــور
1%

إنــــــاث
7%

ذكــــور
14%

جيل "Y" األلفية للفئة العمرية 25 - 34 عامًا

ذكــــورإنــــــاث
37% 14%

يشاهدون 68 فيديو يوميًا منها 

 16
فيديو 
يومياً 

 13
فيديو 
يوميًا 

 39
فيديو من

منصــــات 
أخــرى

"Z" جيل
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للفئة العمرية 18 - 24 عامًا للفئة العمرية 13 - 17 عامًا

للفئة العمرية 18 - 24 عامًا للفئة العمرية 13 - 17 عامًا

إنــــــاث
2.6%

ذكــــور
3.2%

إنــــــاث
10%

ذكــــور
15%

ذكــــورإنــــــاث
19% 13%

جيل "Y" األلفية للفئة العمرية 25 - 34 عامًا

جيل "Y" األلفية للفئة العمرية 25 - 34 عامًا

ذكــــور
16%
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إنــــــاث
3.2%

ذكــــور
3%

إنــــــاث
14%

ذكــــورإنــــــاث
18% 17%

جمهور إعالنات 

جمهور إعالنات 

"Z" جيل

"Z" جيل
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إنــــــاث
4%

ذكــــور
5.2%

إنــــــاث
10%

ذكــــور
14%

ذكــــورإنــــــاث
21% 8.6%

إنــــــاث
12%

ذكــــور
6.6%

إنــــــاث
10%

ذكــــور
7.9%

ذكــــورإنــــــاث
10% 14%

جمهور إعالنات 

جمهور إعالنات 

"Z" جيل

"Z" جيل

للفئة العمرية 18 - 24 عامًا للفئة العمرية 13 - 17 عامًا

جيل "Y" األلفية للفئة العمرية 25 - 34 عامًا

للفئة العمرية 18 - 24 عامًا للفئة العمرية 13 - 17 عامًا

جيل "Y" األلفية للفئة العمرية 25 - 34 عامًا
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للفئة العمرية 18 - 24 عامًا

إنــــــاث
9%

ذكــــور
12%

ذكــــورإنــــــاث
34% 26%

جيل "Y" األلفية للفئة العمرية 25 - 34 عامًا

جمهور إعالنات 

"Z" جيل
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تــوجـهـــــات

لسوق العمل

Zالجيــــل
 هم أحدث من التحق بسوق العمل وهــم
 في المراحل األولى من حياتهم المهنية
 سـواء كـانـت وظيفــة بـدوام جـزئـــــي أو
 تدريـب داخلـي أو وظيفـــة بـدوام كـامل.
 وحسـب اإلحصــــاءات العـالميــة يتطلــع
 الجيل للعمل في المجـــال التكنولوجـي،
 حيـث تصـدرت طلبات التقدم للوظائــف
 فـــي الواليــــات المتحــــدة األمريكيــــــة
 لشركــات الصنــــاعــــات التكنولوجيــــــة

قـــائمـــة الطلبـــــات

Software Engineer

لألعمالتوجهات الجيل Z

Zالشركات األعلى تقييمًا عند الجيل

19%

Software Developer
& Sales Associate

2%
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العمل لدى الشركات

مـن أكثـر الكلمـات المستخدمـة فـي وصـف إيجـابيـات العمـل 
الكلمـات التاليـــة، والتـي تسـاعـد المؤسســـــات التـي تبحث 

عن موظفين من الجيل Z لفهـم نمط تفكيرهم.

اإليجـابيــــات

السلبـيـــــات

 بيئــــة
العمــل

 ساعات العمل
المرنة

 الرواتــــب
الجيـــدة

 وظيفــــة
سهلـــة

 فرص الترقيالقيــــمالثقافة
في الوظيفة

 ساعات العمل
الطويلة

 العمالء مثيريتدني األجور
المشاكل

اإلدارة العليا

 الثقة في القيادة العليا
للوصول إلى رضا العاملين

 أسلــــــوب اإلدارة
 الســــــيء
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Zاستهداف الجيل

 مستهلكين : يمتلكـون رادارًا
 تم ضبطـه بعنـاية مع نطـاق
 محدود من الوقت والطاقة

التخــاذ القــرار

 موظفيـــن : وظيفتــان فــي
 المـجـــال التقــنـــي ضـمــــن
 قــائمــة الوظــائـــف األكثـــر
 شعبيــــة لدى أفـــراد الجيــل
 وهمــا  مهنــدس حاسبـــات،

ومبرمــــج

ممــا يزيــد رضــا الموظفيــن

 ينتقي المحتوى الذي
يتفـاعـل معـه

الثقـــافـــة
القيـــم

الثقة في القيادة العليا
 فـــرص العمـــل علـــى

المــدى البعيـــد
بيئـــة العمـــل

ساعات العمل المرنة
األجـــر الجيـــد

 كشـف اإلعالنـات غيـر 
الصادقـة فـي ثـواٍن

 يتوقعـون المزيـد مـن
العالمـات التجـاريـة

 خيارات العالمات التجارية
 إلبــــــراز القيــــــم فــــــي

األماكـــن العــامــة

 انتهـى زمن اإلعالنـات
وبـدأ زمـن المؤثـريــن

 مساحة التسويق المحتملة من خالل
المؤثرين 15 مليار دوالر عام 2022

يـــــقـــــدرون

الثقـــافـــة
الفـــرص الوظيفيـــة

الثقة في القيادة العليا
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 فــي النهـــايــــة
 دعنـا نوضـح عدة

نقــاط مهمــة

 حتى تفهم الجيل عليك أن
 تفك رموز سلوكيات الجيل
 اآلخـــــر، وتتكيــــــف مــــــع
 عقليتهـــم، ولغتهــم قــدر

المستطـــــاع

 لكــــل جيــــل نقـــاط قـــوة
 وضعـف تتعلق بالسياقات
 السيــاسيــة واالقتصــاديـة
 التـــي أحـــاطـــت بــه، جيل
 الحــرب يختلــف عـــن جيــل
 الســـالم، وجيـــل اإلنترنــت
 يختلــف عــن جيــل الكتــب

والصحــف الورقيـــة

 ابنـك مـن سيعّلمك كيفية
 التعـامل مـع الهاتـف ومع
 الويندوز ومع الطابعة ومع
 التلفزيـــون الذكـــي، بينمـا
د اآلبـاء أنهـم هـم َمـن Ðتعـو 

ُيعّلمون أبناءهم كل جديد

 الفـــــروق بيـــــن األجيـــــال
 موجـــودة، لكنهـــا ليســت

كبيــرة أو جذريــة

 الجــــدل العلمــــي ال يـــزال
 قــــائمــــا حـــول طبـــائــــع
 وسلوكيــات مجتمــع جيــل
 األلفيــة، واألجيـال الحديثـة
 كــذلك مـن المواليــد بعــد

العــام 2000

 المؤسف في هذا اإلطار هو
 أننــــا ال نجـــــد الكثيـــــر مـــن
 الدراســـات التـــي تنــاقــش
 التغيــــرات الواضحــــة فـــي
 شخصيـة شبـاب جيل األلفية
 العـــربـــــي، خـــــاصــــة مــــع
 التـحـــــوالت السيـــــاسيـــــة
 واالقتصادية التي هـي ربمـا
 األعنـــف فـــي تـــاريــخ تــلك

المنطقـــة والعــالـــم
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https://bit.ly/30YFoh2 

https://bit.ly/3hI0wyN 

https://bit.ly/3g7HmlJ 

https://bit.ly/3f8P8dQ 

https://bit.ly/3fbJveF 

https://bit.ly/3f82jf0 

https://bit.ly/3hIkrOb 

https://bit.ly/2CYdbip 

https://bit.ly/3hJUVIy 

https://bit.ly/3gaTO40 

https://bit.ly/3f5zyzx 

https://bit.ly/331KTyd 

https://bit.ly/32XEfcm 

https://bit.ly/3g9GlcH 

https://bit.ly/2CYRfUi 

https://bit.ly/39Cl7Sg 

https://bit.ly/39BGoMg 

https://bit.ly/2Ekbdcu 

https://bit.ly/306KKYs 

https://bit.ly/39Hmdwo 

https://bit.ly/39ziq45

المـصـــادر

https://bit.ly/30YFoh2
https://bit.ly/3hI0wyN
https://bit.ly/3g7HmlJ
https://bit.ly/3f8P8dQ
https://bit.ly/3fbJveF
https://bit.ly/3f82jf0
https://bit.ly/3hIkrOb
https://bit.ly/2CYdbip
https://bit.ly/3hJUVIy
https://bit.ly/3gaTO40
https://bit.ly/3f5zyzx
https://bit.ly/331KTyd
https://bit.ly/32XEfcm
https://bit.ly/3g9GlcH
https://bit.ly/2CYRfUi
https://bit.ly/39BGoMg
https://bit.ly/39BGoMg
https://bit.ly/2Ekbdcu
https://bit.ly/306KKYs
https://bit.ly/39Hmdwo
https://bit.ly/39ziq45
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https://bit.ly/3jJdI8J 

https://bit.ly/30912jI 

https://bit.ly/305XZse 

https://bit.ly/2DgT8vG 

https://bit.ly/3jNGkxC 

https://bit.ly/3g8Du3Y 

https://bbc.in/2X25EWG 

https://bit.ly/331Mynr 

https://shutterstock.com

https://www.wikipedia.org

المـصـــادر

https://bit.ly/3jJdI8J
https://bit.ly/30912jI
https://bit.ly/305XZse
https://bit.ly/2DgT8vG
https://bit.ly/3jNGkxC
https://bit.ly/3jNGkxC
https://bbc.in/2X25EWG%20
shutterstock.com
wikipedia.org
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