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امللخص:
تناولت الدراسة الحالية موضوع هام للمسوقين عبر االنترنت وهو "تعزيز التكيف اإللكتروني للعالمات التجارية عبر االنترنت حتى تتوافق مع
احتياجات جيل األلفية لجذبهم للشراء منها بالدول العربية في الشرق األوسط" .واهتمت الدراسة بجذب جيل األلفية وهو األكبر في العالم جيل
الـمليارى نسمة ،الجيل املرتبط باإلنترنت والشراء منه.
وتوصلت الدراسة الى أن أهم الطرق التي تستطيع من خاللها العالمات التجارية جذب هذا الجيل هي تكيف العالمات التجارية للتقديم من
خالل الهواتف الذكية حيث أنه جيل شديد االرتباط بها ويفضل دخول االنترنت والشراء من خاللها ،ولتفاعل عمالء جيل األلفية مع العالمات التجارية
دور كبير في تسويقها والذى أصبح أكثر إتاحة من خالل تطبيقات  .Web 2.0كما أنه جيل يفضل ويحترم العالمة التجارية التي تقوم بمسئوليتها
ً
االجتماعية ،وعليه فعلى العالمة التجارية االهتمام بالقيام بدورها املجتمعي واالهتمام بالقضايا املجتمعية النبيلة .كما أنه جيل يهتم كثيرا باملشاركة
الرقمية للعالمات التجارية كتخصيص املوقع وإضفاء الطابع الشخص ي فيه ،وإعطائه هوية مميزة وسهولة استخدامه.
الكلمات املفتاحية :جيل األلفية ،العالمة التجارية ،املشاركة الرقمية ،الهواتف الذكية ،تطبيقات  ،Web 2.0املسئولية االجتماعية.

املقدمة:

ً
جيل ال يستطيع أي مسوق إهماله ،فهو الجيل ذو املليارى نسمة واألكثر ارتباطا باإلنترنت ويفضل دائما التسوق من خالله ،أول جيل ولد في
عصر االنترنت ودخل مجال العمل وأصبح له دخل مستقل يستطيع من خالله الشراء ،الجيل الذى ولد في الفترة ما بين عام  : 1977عام  ،2000هو أهم
قطاع سوقي في هذه الفترة ملسوقي املنتجات عبر االنترنت ،ذلك هو جيل األلفية ،والذى يرتبط باإلنترنت ويفضل الشراء من خالله خاصة عبر الهواتف
الذكية واملرتبط بها بشكل كبير خاصة بدول الشرق األوسط على وجه التحديد حيث أن نسبة  %100من هذا الجيل يمتلك هواتف ذكية ومرتبط بها
بشكل كبير في جميع معامالته ( .)alarab.co.uk/,2017ويفضل الوصول الى االنترنت من خاللها ) .)Nusair, et al, 2016كما أنه جيل يفضل املواقع
التي تتفاعل معه من خالل تطبيقات  Web 2.0والتي لها أثر كبير في الطريقة التي تتفاعل بها األنشطة التجارية مع املستهلكين ،فمن خاللها أصبح العمالء
عبر االنترنت أكثر قدرة على أن يعبروا عن آرائهم وأفكارهم وحتى نصائحهم حول العالمات التجارية )Wigand,et al, 2017( .وفي سبيل زيادة مبيعاتها
ً
عبر االنترنت تبحث شركات التسويق اإللكتروني دائما عن طرق وعمالء لتحقيق ذلك .ولكون جيل األلفية يفضل التسوق عبر االنترنت فأصبح السبيل
أمام شركات التسويق اإللكتروني لزيادة مبيعاتها .وأصبح التسويق اإللكتروني الطريقة األكثر فعالية للوصول الى هذا الجيل واالنترنت هو املكان الواعد
الذى يستحق من املسوقين توجيه سياستهم التسويقية اليه لجذب هذا الجيل املرتبط باإلنترنت والتسوق من خالله خاصة عبر قنوات التواصل
االجتماعي عبر الهواتف الذكية )Bilgihan,et al, 2016( .وألنه جيل ال يشترى إال املنتجات ذات القيمة العالية ويهتم بما تقدمه له العالمات التجارية
املختلفة ويقارن بين هذه العالمات وال يشترى أي عالمة تقدم له عبر االنترنت بل يقوم بالبحث واملقارنة لشراء األفضل ( ،)Jensen,2017فعلى املسوق
االهتمام بالعالمة التجارية عبر االنترنت وتقديمها له بالشكل املالئم والجذاب ،والتي تحولت في جيل األلفية الى عالمة رقمية.

مشكلة الدراسة:
ال تزال العالمات التجارية عبر االنترنت في الدول العربية بالشرق األوسط تئن من عدم االقبال والشراء منها ،فهي مواقع ال تحترف كيفية جذب
املستهلكين اليها وال تقوم بالدور الكبير الذى يقع على عاتقها ،فسوق التجارة اإللكترونية بها أصبح سوق واردات يستنذف االقتصاد أكثر مما يفيده ،ومن
أهم أسباب ذلك هي العالمات التجارية الكثيرة التي ال تحترف كيفية جذب املستهلكين وتتركهم فريسة سهلة لتجذبهم العالمات التجارية األجنبية ،رغم
العدد الهائل منهم املرتبط بالشراء عبر االنترنت ،حيث أن العدد األكبر من املشتريين عبر االنترنت بهذه الدول هو من جيل األلفية ،مثله مثل باقي دول
ً
العالم ولكنه يفوقهم بارتباطه الكبير باإلنترنت وتفضيله الشراء منه ،وارتباطه أيضا بمواقع التواصل االجتماعي أكثر من جيل األلفية حول العالم .وهذه
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خاصية تصب في صالح أصحاب العالمات التجارية عبر االنترنت لهذه الدول والذين لم يستطيعون استغاللها الى اآلن ولم يستطيعوا جذب هذا الجيل
الذى دخل سوق العمل وأصبح له دخل يستطيع إنفاقه على الشراء .والذى يفوق خمسة مرات أقرانه في العالم (.)http://www.alittihad.ae,2017
ً
ورغم هذا فال تزال العالمات التجارية بهذه الدول غير قادرة على تعزيز تكيف العالمة التجارية الكترونيا حتى تتالءم مع احتياجات جيل األلفية املرتبط
بالتسوق اإللكتروني.
ومن هذا تنشأ مشكلة الدراسة والتي يمكن تلخيصها في التساؤل الرئيس ي التالي :
هل يعمل تعزيز التكيف اإللكتروني للعالمة التجارية مع احتياجات عمالء جيل األلفية على جذبهم ملواقع الدول العربية في الشرق األوسط للتسوق عبر
االنترنت؟
ومن هذا التساؤل يتفرع عدد من األسئلة الفرعية وهي :
.1
.2
.3
.4

هل تكيف العالمة التجارية للتسوق عبر الهواتف الذكية سيعمل على جذب عمالء جيل األلفية ملواقع الدول العربية في الشرق األوسط للتسوق
عبر االنترنت؟
هل تفاعل العالمة التجارية مع العمالء عبر  web 2.0سيعمل على جذب عمالء جيل األلفية ملواقع الدول العربية في الشرق األوسط للتسوق عبر
االنترنت؟
هل املشاركة الرقمية للعالمة التجارية ستعمل على جذب عمالء جيل األلفية ملواقع الدول العربية في الشرق األوسط للتسوق عبر االنترنت؟
هل استخدام املشاركة الرقمية للعالمة التجارية ستعمل على جذب عمالء جيل األلفية ملواقع الدول العربية في الشرق األوسط للتسوق عبر
االنترنت؟

أهمية الدراسة:
ترجع أهمية الدراسة الى :
ُ
األهمية العلمية للدراسة :ترجع األهمية العلمية للدراسة في كون الدراسة تعد إضافة للمكتبة العربية حول موضوع هام وهو محاولة جذب جيل
األلفية للشراء عبر االنترنت والذى ُيعد أهم قطاع سوقي في هذه الفترة لكبر حجمه وارتباطه باإلنترنت والشراء من خالله.
األهمية العملية للدراسة :تتمثل أهمية الدراسة العلمية في إمكانية استفادة أصحاب العالمات التجارية بالدول العربية بالشرق األوسط من زيادة
مبيعاتهم وأرباحهم الناتجة عن بيع منتجاتهم عبر االنترنت من خالل التعرف على كيفية وطرق جذب عمالء جيل األلفية الى عالمتهم التجارية .والذى
ً
بدوره يساهم في تنمية اقتصاد هذه الدول ،نظرا لكونه الخاسر األول من عدم استطاعة العالمات التجارية عبر االنترنت بهذه الدول من جذب القطاع
السوقي األكبر وهو جيل األلفية وتركهم فريسه للمواقع األجنبية والتي تسنفذ أموالهم وتضر باالقتصاد ككل.

الدراسات السابقة:
تناولت عدة دراسات موضوع الدراسة والتي منها دراسة ( )Zhou, et al, 2016والتي حاولت التعرف على اتجاه جيل األلفية نحو تفضالتهم
للوصول الى االنترنت ،وتوصلت الى أن جيل األلفية يفضل الوصول الى االنترنت من خالل الهواتف الذكية حيث يقل اعتماده على الحاسب اآللي ،وذلك
على عكس األجيال السابقة التي تعتمد بشكل كبير على الحاسب اآللي للوصول الى االنترنت .كما توصلت دراسة ( )Kumar,2016الى أن منطقة الشرق
األوسط ذات معدل مرتفع الستخدام الهواتف الذكية والذى يصل في جيل األلفية الى  ، %100كما أن ما يقرب من %90منهم يستخدمون الهواتف
الذكية في االتصال باإلنترنت.
أما دراسات ( Gefen,et al, 2013,Sriram,et al,2014,Leask, et al,2015,Mandel,et al,2015, Valentine, et al, 2015, Gregg,et
al, 2015, Gabisch,2015, Sillence, al, 2016, Cyr,et al, 2016, Lin,et al, 2016, http://www.albayan.ae, 2017, Teng et

 )al,2017, Taylor,2017فقد حاولت التعرف على أهمية التفاعل مع جيل األلفية عبر االنترنت ،وتوصلت الى أن  %68من جيل األلفية يفضلون
رسائل البريد اإللكتروني عند الترويج عن املنتجات ،حيث أن تأثيرها أقوى عليهم ،فهذا الجيل يشاهد التلفاز بمعدل ( )%43أقل من األجيال التي
تسبقه ،ويستمع الى اإلذاعة بمعدل ( )%60أقل من األجيال التي تسبقه .كما توصلت الدراسات الى أنه يفخر بالنشر في مختلف مواقع التواصل
ً
االجتماعي وأيضا عبر املواقع اإللكترونية ،فما يقرب من  %75من جيل األلفية على مستوى العالم قاموا بإنشاء صفحات عبر مواقع التواصل
االجتماعي ،بينما في أغلب دول الشرق األوسط مثل السعودية واالمارات وصلت هذه النسبة الى  .%100فجيل األلفية مولع بتقييم ومراجعة املنتجات
وكذلك التفاعل املستمر مع أقرانهم من خالل االنترنت ،ومن خالل األفكار واملقترحات املنشورة للعمالء يمكن لتجار التجزئة عبر االنترنت االستفادة
منها في إجراء تعديالت وتحسينات على منتجاتهم .وغالبا ما تفتقر متاجر التجزئة عبر االنترنت الى التفاعل ،وهذا ما يحبط العمالء خاصة عندما يتم
االجابة على استفساراتهم بعد فترة طويلة نتيجة عدم وجود التفاعل ،فالتواصل الثنائي االتجاه بين املواقع التجارية والعمالء ُيشعر العمالء باهتمام
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تجار التجزئة لهم وأن هذه املواقع يمكن الوصول اليها ،كما أنها تفيد تجار التجزئة عبر االنترنت في إنشاء عالقة مستدامة مع العمالء والحفاظ عليها،
فالحوار مع العمالء يمكن أن يوفر للشركة أفكار ومقترحات ذات قيمة للمتجر.
كما تتفق دراسات ( Hsu,et al,2014, Haigh,et al, 2014, Leung,et al, 2015, Lingelbach,et al, 2016, Junco,et al, 2016,
 )Brian,et al,2017على أهمية التفاعل بين العالمة التجارية وجيل األلفية عبر االنترنت ،حيث توصلت الى أن شبكات التواصل االجتماعي تلعب دور
أساس ى في تعامالت جيل األلفية ،فالعالمات التجارية املرموقة تقوم بإخبار عمالئها بأحدث األخبار واالستثمارات عبر شبكات التواصل االجتماعي .حيث
يفضل جيل األلفية أن يكون التواصل مع العالمة التجارية أكثر إنسانية عن طريق التفاعالت مثل االستجابة لرسائل البريد اإللكتروني من أجل خدمة
العمالء وكذلك الرد على تعليقات مواقع التواصل االجتماعي.
كما أن دراسات ( Yeap,et al,2015, Cai, et al,2016, Lester,et al, 2016, Nam,et al, 2016, Barnes,2016, Yang,et al, 2016,
 )Bolton,,et al, 2017حاولت الوصول الى أهم ما يجذب جيل األلفية للمواقع اإللكترونية والتي توصلت الى أنه يجب على أصحاب العالمات التجارية
ً
ً
العمل على ضمان وجودها الرقمي تقنيا وتشغيليا .فجيل األلفية ال يقوم بشراء املنتج عبر االنترنت فقط ألنه اقتنع به بل يركز بشكل أكبر على قيمة
املنتج .كما توصلت الدراسات أن من عوامل جذب هذا الجيل هو املحتوى املقدم ،فنسبة ( )%50منهم يثقون في هذه الوسيلة.
كما أضافت دراسات ( Coombes,,et al, 2014,Kansra,2014,Ashwini,et al,2015, Solnet,et al,2015, Anil, 2016, Flanigan,et
 )al,2016; Valentine,2016, Jadhav, et al, 2016, Kim,2016, Sullivan,,2018,أن جيل األلفية يفضل االعالنات املبدعة على أال تكون
منمقة بشكل يصعب معه فهم فوائد العالمة التجارية التي يتم االعالن عنها ،وال يفضلون االعالنات املزعجة واملتطفلة والتي تدخل بشكل مفاجئ أثناء
املتابعة عبر االنترنت ،ويفضلون االعالنات التي تشعرهم بالتخصيص ،والتي يمكنها استهدافه بشكل خاص.
خالصة الدراسات السابقة:
يوجد عدد قليل من األبحاث األجنبية في هذا املوضوع ومعظمها لم يتناوله بشكل مباشر أو بشكل مكتمل حيث تناولت التعرف على كيفية
جذب جيل األلفية للتسويق اإللكتروني من خالل استعراض جزئية بسيطة مثل البريد اإللكتروني ،أو حتى تناولت التعرف على صفات جيل األلفية
فقط .ولم تحصل الباحثة على أي دراسة عربية تناولت جيل األلفية وكيفية جذبهم لشراء املنتجات املحلية عبر االنترنت ،رغم حيوية قطاع بات في غاية
األهمية والذى ُيعد القوة الضاربة للشراء عبر االنترنت .وهذا ما يعتبر فجوة علمية واضحة في الدراسات العربية ،وهو ما سوف تحاول هذه الدراسة
تناوله ،حيث ستقوم الدراسة الحالية على التعرف على كيفية جذب هذا الجيل في الدول العربية بالشرق األوسط للشراء من العالمات التجارية املحلية.

منهجية الدراسة :
املنهج املستخدم في الدراسة :تم االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي ،حيث قامت الدراسة بالتعرف على مجموعة من الدراسات السابقة ومن ثم
التعرف على النقاط التي لم تتناولها هذه الدراسات وبالتالي تحديد فروض الدراسة .وبعد ذلك قامت الباحثة بعمل دراسة ميدانية تم من خاللها تجميع
البيانات األولية باستخدام استمارة استقصاء للتعرف على مدى صحة أو خطأ فروض الدراسة ومن ثم التوصل الى نتائج وتوصيات الدراسة.
مجتمع الدراسة :تمثل مجتمع الدراسة في جميع املشتريين عبر االنترنت من جميع الدول العربية بالشرق األوسط.
ً
عينة الدراسة :تم االعتماد في أخذ العينة على الدول العربية فقط من دول الشرق األوسط (كما هو موضح بحدود الدراسة والتي سيأتي ذكرها الحقا).
ً
وكانت هذه الدول بالترتيب ،وفقا لتقرير  Payfortلعام : )Payfort, 2018( 2017
ً
جدول ( )1يوضح ترتيب الدول العربية من دول الشرق األوسط األكبرحجما للتجارة اإللكترونية
الترتيب
1
2
3
4
5
6

الدولة
دولة االمارات العربية
اململكة العربية السعودية
جمهورية مصر العربية
دولة الكويت
جمهورية لبنان
اململكة األردنية الهاشمية

حجم التجارة اإللكترونية باملليار دوالر
2.3
1.5
1.4
0.56
0.28
0.21

كما ذكر التقرير ترتيب دول الشرق األوسط لعدد املشترين عبر االنترنت كما بالجدول التالي.
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جدول ( )2يوضح ترتيب الدول العربية من دول الشرق األوسط األكثرفي عدد املشترين عبر االنترنت
الترتيب
1
2
3
4
5
6

الدولة
جمهورية مصر العربية
اململكة العربية السعودية
دولة االمارات العربية
جمهورية لبنان
دولة الكويت
اململكة األردنية الهاشمية

عدد املشترين عبر االنترنت باملليون نسمة
15.2
10.6
6.8
2.6
2.4
1.6

ً
ً
ويالحظ أن الدول األكثر حجما في التجارة اإللكترونية هي نفسها ذات عدد املشترين األكبر عبر االنترنت .وتم تحديد حجم العينة وفقا لجدول مورجان
) ،(Morgan,1970حيث أن العدد املناسب للمجتمع الغير معلوم هو  379مفردة .وألن الدراسة سيتم أخذها من  6دول مختلفة فقد رأت الباحثة
مضاعفة عدد مفردات العينة لتكون أكثر مصداقية ،حيث بلغ حجم العينة  760مفردة .
حدود الدراسة :تأتى حدود الدراسة من:
 الحدود املوضوعية :يركز البحث فقط على دراسة كيفية جذب عمالء جيل األلفية من خالل أربعة عناصر فقط وهي تكيف العالمات التجارية
للعمل عبر الهواتف الذكية ،التفاعل مع العالمات التجارية عبر تطبيقات  ،Web 2.0املشاركة الرقمية ،قيام العالمة التجارية باملسئولية
ً
ً
حجما على نتائج الدراسة بالسلب لكونها دول
االجتماعية .كما تم االقتصار على الدول األكثر حجما للتجارة اإللكترونية حتى ال تؤثر الدول األقل
ً
ليس لديها إال القليل من املواقع عبر االنترنت نظرا لظروفها االقتصادية أو السياسية ،مما سيعمل على دخول عوامل أخرى غير الجانب التسويقي
وهذا ليس اهتمام الدراسة الحالية والتي تركز فقط على الجانب التسويقي.
 الحدود املكانية :تم االقتصار على الدول العربية لدول الشرق األوسط وذلك ألن االستبيان تم توجيهه باللغة العربية.

املبحث األول
املطلب األول :فروض الدراسة:
أصبحت الهواتف الذكية هي أكثر األدوات التكنولوجية استخداما من قبل جيل األلفية ،وخاصة بالدول العربية في الشرق األوسط حيث
يمتلكون على األقل هاتف ذكى واحد )http://www.iclick.sa.com;2017) ،والذى يعتمدون عليه بشكل كبير في الوصول الى االنترنتFlavian,et ،
) )al,2015ومن خالله يقومون بالتواصل االجتماعي من خالل مواقع التواصل االجتماعي )Lynch,et al,2014( .وهذا ما يمكن استغالله بشكل كبير
من قبل أصحاب العالمات التجارية وعرض عالماتهم عبر مواقع يتم تهيئتها وتكيفها للعمل عبر الهواتف الذكية ،وهذا ما سوف تحاول الدراسة التعرف
على مدى صحته أو خطأه من الفرض التالي.
الفرض األول :يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تكيف العالمة التجارية للتسوق عبر الهواتف الذكية وبين جذب عمالء جيل األلفية ملواقع الدول
العربية الشرق األوسط للتسوق عبر االنترنت.
يرغب جيل األلفية دائما في التواصل مع أقرانهم من خالل االنترنت وعبر مواقع التواصل االجتماعي ،بل ويستخدمونها في التعرف على أحدث األخبار
واملعلومات )Hassenzahl, et al, 2014( ،كما أنهم يعبرون عن آرائهم حول املنتجات عبر هذه الوسائل )Huang,2015( ،كما أن هذا الجيل يحترم آراء
اآلخرين )Koufaris,et al,2014( ،حيث يؤثر فيه آراء املستهلكين عن العالمات التجارية املعروضة عبر االنترنت )Lowry,et al,2015(.فشبكة االنترنت
والتكنولوجيا املتطورة التي ساهمت في إحداثها أفرزت العديد من التطبيقات ومن أهمها تطبيقات  )Malikhao,,2016) ،Web 2.0والتي ُتحدث
التفاعل الشديد بين رواد االنترنت )Sullivan,et al,2018( .وألن جيل األلفية مولع بهذا التفاعل عبر االنترنت فيفترض الفرض التالي إمكانية إستغالل
تطبيقات  Web 2.0في تفاعل العالمات التجارية عبر االنترنت بعمالء جيل األلفية والتي من خاللها يمكن جذبهم وبالتالي زيادة املبيعات وفاعلية مواقع
هذه العالمات التجارية بالدول العربية في الشرق األوسط .وهذا ما يحاول الفرض التالي التعرف على مدى صحته من عدمه.
الفرض الثاني :يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تفاعل العالمة التجارية مع العمالء عبر  web 2.0وبين جذب عمالء جيل األلفية ملواقع الدول
العربية في الشرق األوسط للتسوق عبر االنترنت.
ولدى جيل األلفية قناعة تامة باملسئولية االجتماعية )Chang,n,2016( ،ويفضلون قيام املنتجين بأعمال اجتماعية للمجتمع الذى يسوقون فيه.
( )Liu,,et al,2016فهذا يلقى احترام كبير من جيل األلفية ،وعلى هذا سيتم التعرف من خالل الفرض التالي على مدى جدوى قيام العالمات التجارية
بمسئوليتها االجتماعية في زيادة املبيعات عبر االنترنت بالدول العربية في الشرق األوسط.
الفرض الثالث :يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين قيام العالمة التجارية بمسئوليتها االجتماعية وبين جذب عمالء جيل األلفية ملواقع الدول العربية
في الشرق األوسط للتسوق عبر االنترنت.
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كما يفضل جيل األلفية املواقع اإللكترونية الجذابة )Smith,2015( ،ويسعى دائما الى التخصيص ( )Ozretic,et al,2015حيث يفضل املواقع
اإللكترونية الخاصة والتي تخاطبه ويشعر خاللها أنه الوحيد املوجهة اليه محتويات هذه املواقع )Venkatesh,et al,2014( .والفرض التالي يختبر مدى
امكانية استخدام هذه املشاركة في مواقع الشراء عبر االنترنت ،وعليه يكون الفرض كما يلى:
الفرض الرابع :يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين املشاركة الرقمية للعالمة التجارية وبين جذب عمالء جيل األلفية ملواقع الدول العربية في الشرق
األوسط للتسوق عبر االنترنت.
املطلب الثاني :متغيرات الدراسة:
من الفروض السابقة يمكن استنتاج متغيرات الدراسة كاالتي:
أ .املتغيرات املستقلة :تكيف العالمة التجارية للتسوق عبر الهواتف الذكية  -تفاعل العالمة التجارية مع العمالء عبر  - web 2.0قيام العالمة
التجارية بمسئوليتها االجتماعية -املشاركة الرقمية للعالمة التجارية.
ب .املتغير التابع :يوجد متغير تابع وحيد وهو :جذب عمالء جيل األلفية ملواقع الدول العربية في الشرق األوسط للتسوق عبر االنترنت.

شكل ( )1يوضح نموذج الدراسة لتوضيح املتغيرات مع الفرضيات

املطلب الثالث :نوع ومصادرجمع البيانات:
تم االعتماد على نوعين من البيانات وهما :
أ .البيانات الثانوية :اعتمدت الدراسة على األبحاث والكتب واملراجع التي تناولت هذا املوضوع ،لتكوين خلفية نظرية سليمة عن موضوع البحث .
ب .البيانات األولية :تم االعتماد على توزيع استبيان الكرتوني على مفردات البحث عبر املواقع اإللكترونية .حيث أن االستمارة اإللكترونية هي األنسب
في جمع معلومات تخص التجارة والتسويق اإللكتروني خاصة مع االنتشار الواسع ملجتمع الدراسة والذى ال يمكن تغطيته إال من خالل االستبيان
اإللكتروني .وتم إرشاد املستقص ي منهم أن الفئة املستهدفة من االستبيان هي جيل األلفية الذين ولدوا بين عامي  1977و  ، 2000وبناء عليه تم استبعاد
أي استبيان بخالف ذلك ،كما تم إرشادهم حول الدول املستهدفة ،ومن ثم تم استبعاد أي استبيان بخالف هذه الدول .وتم من خالل االستبيان التعرف
على كيفية جذب جيل األلفية لهذه املواقع من خالل املشاركة الرقمية واملسئولية االجتماعية للعالمات التجارية وكذلك من خالل تكيف العالمات
التجارية للتقديم عبر الهواتف الذكية والتفاعل عبر تطبيقات .Web 2.0
املطلب الرابع :املقاييس املستخدمة لقياس املتغيرات:
تم استخدام مقياس ليكرت الخماس ي لقياس آراء مفردات العينة تجاه متغيرات الدراسة واملكون من  5درجات (حيث يشير الرقم  5الى املوافقة
التامة والوزن صفر الى عدم املوافقة على االطالق) وتم االعتماد على مجموعة من العبارات لقياس كل متغير على حدة والتي تم الحصول عليها من واقع
الدراسات السابقة.

املبحث الثاني :نتائج تحليل البيانات:
تم االعتماد على بعض األساليب االحصائية في برنامج (.)SPSS
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املطلب األول :مؤشرات الصدق والثبات:
أ .صدق قياس األداة  :واملعنية بدقة البحث في قياس الغرض املصمم من أجله .وللتأكد من هذا تم عرض االستبيان على عدد من أساتذة التسويق،
وتم إجراء التعديالت التي ذكروها.
ب .ثبات أداة القياس :واملعنية بالتأكد من إمكانية الحصول على نتائج صحيحة يمكن االعتماد عليها .وفي سبيل التأكد من ذلك قامت الباحثة
بإجراء تحليل  ،Alpha Cronbachوفيه يتم قبول عبارات السؤال التي تزيد نسبتها عن  .%60وكانت النتائج هي:
جدول ( )3يوضح تحليل  Alpha Cronbachالختبارثبات أداة القياس
محور السؤال
تكيف العالمات التجارية للتقديم عبر الهواتف الذكية

عدد الفقرات
5

الفا كروناخ
%84

املشاركة الرقمية للعالمات التجارية
القيام باملسئولية االجتماعية

22
8

%81
%75

التفاعل بين العمالء والعالمة التجارية

12

%83

املطلب الثاني :التحليل الوصفي للبيانات:
تشير نتائج الدراسة امليدانية الى أن  %100من جيل األلفية يمتلك هواتف ذكية ،كما أن  %86منهم يدخلون على مواقع التواصل االجتماعي
ولديهم حسابات بها ،وأشارت النتائج الى أن ما يقرب من  %72منهم يقومون بالشراء من املواقع عبر االنترنت %54 ،يستخدمون الهواتف الذكية في
الشراء عبر االنترنت ،وأقل من  %5فقط يشترون من املواقع الخاصة املحلية ببالدهم.
املطلب الثالث :تحليل فروض البحث:
الفرض األول :يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تكيف العالمة التجارية للتسوق عبر الهواتف الذكية وبين جذب عمالء جيل األلفية ملواقع الدول
العربية بالشرق األوسط للتسوق عبر االنترنت.
استخدمت الدراسة تحليل االنحدار املتعدد الختبار هذا الفرض ،والذى يتضح بالجدول رقم (.)4
جدول ( )4يوضح تحليل االنحداراملتعدد للفرض األول
R

R2

Beta

0.797

0.710

1.91

F

 Fاملحسوبة
153.907

T

 Tاملحسوبة
56.201

Sing F
0.000

Sing T

0.005

املصدر :الجدول من إعداد الباحثة من واقع مخرجات التحليل اإلحصائي.

يتضح من الجدول رقم ( )4وجود عالقة ارتباط قوية بين املتغير التابع واملتمثل في جذب عمالء جيل األلفية ملواقع الدول العربية بالشرق األوسط
للتسوق عبر االنترنت وبين املتغير املستقل املتمثل في تكيف العالمة التجارية للتسوق عبر الهواتف الذكية والذى اتضح من قيمة  .)%80( Rكما أن
جذب عمالء جيل األلفية ملواقع الدول العربية بالشرق األوسط للتسوق عبر االنترنت يتوقف بنسبة  %71على في تكيف العالمة التجارية للتسوق عبر
ً
الهواتف الذكية والنسبة الباقية ( )%29ترجع لعوامل أخرى .ويتضح أيضا من قيمة  Fاملحسوبة بالجدول وجود عالقة معنوية بين املتغير التابع واملتغير
املستقل ،حيث تزيد عن قيمتها الجدولية ،كما أن النموذج معنوي بداللة  Tوالتي تزيد قيمتها املحسوبة عن الجدولية .ومن خالل هذه النتائج يتم رفض
فرض العدم وقبول الفرض البديل بوجود عالقة بين تكيف العالمة التجارية للتسوق عبر الهواتف الذكية وبين جذب عمالء جيل األلفية ملواقع الدول
العربية بالشرق األوسط للتسوق عبر االنترنت.
الفرض الثاني :يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تفاعل العالمة التجارية مع العمالء عبر  web 2.0وبين جذب عمالء جيل األلفية ملواقع الدول
العربية بالشرق األوسط للتسوق عبر االنترنت.
تم استخدام تحليل االنحدار املتعدد الختبار هذا الفرض ،والذى يتضح بالجدول رقم (.)5
جدول ( )5يوضح تحليل االنحداراملتعدد للفرض الثاني
R

R2

Beta

0.948

0.867

1.76

F

 Fاملحسوبة
188.235

T

Sing F
0.000

 Tاملحسوبة
97.921

Sing T

.019

املصدر :الجدول من إعداد الباحثة من واقع مخرجات التحليل اإلحصائي.
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ً
من الجدول رقم ( )5يتضح أنه يوجد عالقة ارتباط قوية جدا بين املتغير التابع وهو جذب عمالء جيل األلفية ملواقع دول الشرق األوسط املستهدفة
بالدراسة للتسوق عبر االنترنت وبين املتغير املستقل وهو تفاعل العالمة التجارية مع العمالء عبر  web 2.0حيث بلغت قيمة  Rحوالى  .%95كما أن
جذب عمالء جيل األلفية ملواقع الدول العربية بالشرق األوسط للتسوق عبر االنترنت يتوقف بنسبة  %86على تفاعل العالمة التجارية مع عمالء جيل
األلفية عبر  web 2.0ونسبة  %14الباقية ترجع لعوامل أخرى .كما يتضح أن قيمة  Fاملحسوبة أكبر من قيمتها الجدولية وهذا يدل على معنوية العالقة
ً
بين املتغير التابع واملتغير املستقل ،ويستنتج أيضا من النتائج أن النموذج معنوي بداللة  Tوالتي تزيد قيمتها املحسوبة عن الجدولية .وبهذا يتم رفض
فرض العدم وقبول الفرض البديل بوجود عالقة بين تفاعل العالمة التجارية مع العمالء عبر  web 2.0وبين جذب عمالء جيل األلفية ملواقع الدول
العربية بالشرق األوسط للتسوق عبر االنترنت.
الفرض الثالث :يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين قيام العالمة التجارية بمسئوليتها االجتماعية وبين جذب عمالء جيل األلفية ملواقع الدول العربية
بالشرق األوسط للتسوق عبر االنترنت.
وقد تم استخدام تحليل االنحدار املتعدد الختبار هذا الفرض ،والذى يتضح بالجدول رقم (.)6
جدول ( )6يوضح تحليل االنحداراملتعدد للفرض الثالث
R

R2

Beta

0.703

0.651

2.36

T

F

 Fاملحسوبة

Sing F

 Tاملحسوبة

Sing T

287.236

0.000

103.36

0.039

املصدر :الجدول من إعداد الباحثة من واقع مخرجات التحليل اإلحصائي.

توضح النتائج السابقة بجدول رقم ( )6وجود عالقة ارتباط بين املتغير التابع واملتمثل في جذب عمالء جيل األلفية ملواقع الدول العربية بالشرق األوسط
للتسوق عبر االنترنت وبين املتغير املستقل املتمثل في قيام العالمة التجارية بمسئوليتها االجتماعية ،حيث تبلغ قيمة  .%70 Rأما عن درجة اعتماد جذب
عمالء جيل األلفية ملواقع الدول العربية بالشرق األوسط للتسوق عبر االنترنت فبلغ  %65منها على قيام العالمة التجارية بمسئوليتها االجتماعية ،و% 35
منها على عوامل أخرى .وأوضحت النتائج أن العالقة بين املتغير التابع واملتغير املستقل معنوية وذلك بداللة  Fاملحسوبة والتي تزيد عن قيمة F
الجدولية ،وكذلك النموذج معنوي بداللة  Tوالتي تزيد قيمتها املحسوبة عن الجدولية .وعلى هذا يتم رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل .
الفرض الرابع :يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين املشاركة الرقمية للعالمة التجارية وبين جذب عمالء جيل األلفية ملواقع الدول العربية بالشرق
األوسط للتسوق عبر االنترنت.
استخدمت الدراسة تحليل االنحدار املتعدد الختبار هذا الفرض ،والذى يتضح بالجدول رقم (.)7
جدول ( )7يوضح تحليل االنحداراملتعدد للفرض الرابع
R

R2

Beta

0.967

0.898

1.023

F

 Fاملحسوبة
98.364

T
Sing F

0.000

 Tاملحسوبة
71.23

Sing T

0.08

املصدر :الجدول من إعداد الباحثة من واقع مخرجات التحليل اإلحصائي.

يتضح من الجدول رقم ( )7أن املتغير التابع وهو جذب عمالء جيل األلفية ملواقع الدول العربية بالشرق األوسط للتسوق عبر االنترنت واملتغير املستقل
ً
وهو املشاركة الرقمية للعالمة التجارية يوجد بينهما عالقة قوية جدا والتي تتضح من قيمة  Rوالتي بلغت ما يقرب من  .%97ومن النتائج وضح أن قيمة
 R2تبلغ  %90مما يعنى أن جذب عمالء جيل األلفية ملواقع الدول العربية بالشرق األوسط للتسوق عبر االنترنت يتوقف  %90منه على قيام العالمة
التجارية بمسئوليتها االجتماعية ،أما الـ  %10الباقية ترجع الى باقي العوامل .واتضح من النتائج أن العالقة بين املشاركة الرقمية للعالمة التجارية وبين
جذب عمالء جيل األلفية ملواقع الدول العربية بالشرق األوسط للتسوق عبر االنترنت هي عالقة معنوية ،حيث أن قيمة  Fاملحسوبة تزيد عن قيمتها
الجدولية ،كما أن  Tاملحسوبة أكبر من قيمتها الجدولية مما يدل على معنوية العالقة .ومن خالل نتائج تحليل هذا الفرض يمكن رفض فرض العدم
وقبول الفرض البديل بوجد عالقة بين قيام العالمة التجارية بمسئوليتها االجتماعية وبين جذب عمالء جيل األلفية ملواقع الدول العربية بالشرق
األوسط للتسوق عبر االنترنت.
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املبحث الثالث :الـنــتائ ـج والتوصيات:
املطلب األول  :النتائج:
من خالل الدراسة امليدانية التي تم إجرائها توصلت الدراسة الى النتائج التالية:
ُ .1تعد الدول العربية بالشرق األوسط سوق اإللكتروني مميز لجيل األلفية حيث أن أغلبية األعمار هي في سن جيل األلفية ،كما أن هذا الجيل بالشرق
األوسط أكثر ارتباطا باإلنترنت والشراء منه عن األجيال األخرى ،حيث توصلت الدراسة الى أن ما يقرب من  %72منهم يقومون بعمليات شراء عبر
االنترنت .ورغم ذلك يالحظ عزوف جيل األلفية بالدول العربية بالشرق األوسط عن الشراء من مواقعهم املحلية ،بل إن نسبة الـ  %72التي تم
شرائها هي في أغلبها من مواقع أجنبية ،حيث أوضحت النتائج أن ما تم شرائه من املواقع املحلية هو فقط  %5فأقل ،وهي نسبة ضئيلة للغاية
تستلزم الوقوف على هذه املشكلة والعمل بكل السبل لحلها.
 .2يرتبط جيل األلفية بالدول العربية في الشرق األوسط بالهواتف الذكية حيث أن  %100منهم لديه هاتف ذكى .كما أنهم يفضلونها عند الشراء عبر
االنترنت .حيث أن  %87منهم يستخدمون الهاتف الذكي للوصول الى االنترنت ،و %54منهم يقومون بالشراء من خالله .رغم ذلك فمواقع العالمات
التجارية بالدول العربية بالشرق األوسط في أغلبها غير مهيئة للعمل عبر الهواتف الذكية والتي تستلزم تقنيات حديثة للعمل عبر هذه الهواتف كما
أنها تستل زم تصاميم مخصصة وبرمجيات خاصة لتتناسب من الهواتف الذكية .وألن جيل األلفية مرتبط بالهواتف والشراء من خاللها فهذه الدول
ً
تفقد العديد والعديد من العمالء يوميا لعدم استطاعتهم الشراء من هذه املواقع عبر الهواتف الذكية.
ً
 .3يرتبط جيل األلفية بالدول العربية في الشرق األوسط بشكل كبير جدا والذى يفوق أقرانه من الدول األخرى بمواقع التواصل االجتماعي والتي تعد
من أهم تطبيقات  ،Web 2.0ويتناقشون عبرها حول العالمات التجارية .ولكن العالمات التجارية الرقمية بالدول العربية في الشرق األوسط تفتقد
ً
لهذا التواصل الذى يفقدها الكثير من العمالء .كما تفتقد أيضا الى تطبيقات  Web 2.0األخرى مثل غرف الدردشة ،واألسئلة واألجوبة ،والتواصل
املباشر مع العميل ،إرسال أحدث األخبار واملستجدات حول العالمة التجارية .وكذلك املنتديات الخاصة بالعالمة التجارية والتي يمكن أن يتحاور
ً
فيها العمالء حول املنتج وإبداء آرائهم حول املنتجات والتي تفيد املنتج كثيرا من خالل التعليقات التي يذكرها العمالء حول العالمة التجارية .كما
تفتقد الى املجتمعات االفتراضية عبر الروابط ،وحتى تقديم النصيحة من البائع ،وعرض تجارب العمالء السابقين حول استخدامهم للمنتج ،وهذه
جميعها لها عظيم األثر حول عزوف املستهلكين عن شراء العالمات التجارية بالدول العربية في الشرق األوسط .
 .4جيل األلفية بالدول العربية في الشرق األوسط دائم االعتماد على البريد اإللكتروني وخاصة في الترويج ،حيث أنه يفضل الترويج عبر رسائل البريد
اإللكتروني لشعوره بأنه أكثر خصوصية .وهذا ما ال يحدث بالعالمات التجارية بالدول العربية في الشرق األوسط والتي بدورها تمهد الطريقة لفقد
ً
ً
العديد من العمالء .كما يرتبط أيضا جيل األلفية بالـ  YouTubeوالذى يمكن أن تستغله الشركات في تسويق عالمتها التجارية وهذا لم يحدث أيضا
ً
بالدول العربية في الشرق األوسط وفقا لنتائج الدراسة.
ً
 .5ال تعير معظم العالمات التجارية بالدول العربية في الشرق األوسط باال بمسئوليتها االجتماعية ،والذى يضر بصورتها الذهنية لدى جيل األلفية
بهذه الدول ،والذى يهتم بقيامها بهذا الدور ،كاالهتمام بالقضايا ذات األهداف النبيلة باملجتمع .فعدم تكريس العالمات التجارية بهذه الدول بعض
من وقتها وأموالها لهذه القضايا يساعد على عزوف جيل األلفية واملحب للخير ومد يد املساعدة والتعاون عن الشراء من هذه العالمات ،والشراء من
عالمات أخرى تهتم بالقيام بدورها املجتمعي حتى ولو كانت خارجية.
ً
 .6يفضل جيل األلفية بالدول العربية في الشرق األوسط التخصيص ،حيث يفضل أن يكون موقع العالمة التجارية أكثر تخصيصا ويقدم له ما يخصه
ً
فقط ،وهذا على العكس تماما مما يحدث باملواقع العربية في الشرق األوسط والتي ال تحترم هذا التخصيص وهذه الرغبة لديهم ،والذى يعد من أهم
األمور التي تفقدها أفضليتها لدى جيل األلفية .كما يفضل هذا الجيل بالدول العربية في الشرق األوسط الشخصنة ،حيث يفضل املوقع الذى
ً
ً
يشعره أنه شخص ي له وموجهه له شخصيا ،وهذا أيضا عكس ما تقدمه العالمات التجارية بالدول العربية في الشرق األوسط.
 .7هو جيل مولع بالتميز واالبداع ولهذا يفضل أن تكون املواقع املقدمة له بها التميز وبها االبداع واالبهار والجاذبية سواء في التصاميم أو األلوان أو
األشكال أو املتعة أو الرسومات والشعارات .وكل هذه األمور ووف ًقا لنتائج الدراسة تفتقدها مواقع العالمات التجارية بالدول العربية في الشرق
ً
األوسط بشدة كبيرة جدا.
ً
 .8املحتوى املقدم لهذا الجيل من األمور الهامة جدا ،فهذا الجيل ال يشترى أي عالمة تجارية يراها عبر االنترنت ،بل هو جيل يبحث ويفاضل بين
ً
ً
العالمات التجارية املقدمة بشدة وبعناية كبيرة ،ولهذا البد من تقديم محتوى جيد جدا وجذاب ويثير اهتمامه ،وهذا غير موجود مطلقا بمواقع
العالمات التجارية بالدول العربية في الشرق األوسط.
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ً
 .9رغم ولعه بالجمال واالثارة باملواقع إال أنه أيضا يرغب في مواقع العالمات التجارية أن تتصف بسهولة االستخدام ،فيجب املوازنة بين جمال وسهولة
استخدام مواقع العالمات التجارية .ولكن ماذا عن مواقع الدول العربية في الشرق األوسط ،هي مواقع تفتقر الى الجمال وسهولة االستخدام وهو ما
ً
يؤثر بشكل كبير جدا على إقبال هذا الجيل على هذه املواقع.
 .10يفضل جيل األلفية العالمات التجارية عبر االنترنت التي تهتم بتقديم الجوائز والهدايا ،وتزيد بشكل كبير من إقباله على هذه املواقع ،وهذا ما لم
ً ً
يكن موجودا يوما بمواقع العالمات التجارية بالدول العربية في الشرق األوسط .كما يهتم جيل األلفية بالدول العربية في الشرق األوسط بتقديم
مواضيع أخرى غير املنتج عبر مواقعها ،لكن الحال بمعظم مواقع الشرق األوسط هو عدم تقديم أي محتوى إضافي قد يفضله العميل ويجذبه
للموقع والشراء منه.
املطلب الثاني :توصيات الدراسة:
يمكن التوصية ببعض التوصيات وهي:
 .1يجب على العالمات التجارية عبر االنترنت بالدول العربية في الشرق األوسط محاولة تقديم عالمة تجارية رقمية ،على أن تكون مقدمة بعناية
وتستطيع جذب جيل األلفية بهذه الدول.
 .2على العالمات التجارية عبر االنترنت بالدول العربية في الشرق األوسط تكيف مواقعها لالستخدام عبر الهواتف الذكية لجذب هذا الجيل الى
مواقعها ،حيث يفضلونها عند الشراء.
 .3على العالمات التجارية عبر االنترنت بالدول العربية في الشرق األوسط توفير سبل التواصل بين العالمة التجارية والعمالء عبر االنترنت من خالل
ً
تطبيقات  Web 2.0والتي تحظى بقبول عالي جدا من جيل األ لفية ،فهو جيل يقض ى وقت طويل من حياته اليومية عبر هذه التطبيقات بكافة
أشكالها ،وعلى العالمات التجارية عبر االنترنت بالدول العربية في الشرق األوسط استغالل هذه التطبيقات في املساعدة في تسويق منتجاتهم عبر
االنترنت مثل إنشاء غرف للمحادثة حول املنتج حيث يتبادل العمالء أطراف الحديث حول العالمة وما يميزها وما يعيبها والذى تستطيع أن تستفيد
منه العالمات التجارية عبر االنترنت.
 .4كما يجب التفاعل من خالل تطبيقات  Web 2.0من خالل إجراء التواصل املباشر بالعميل ،فهذا الجيل خاصة بالدول العربية في الشرق األوسط
ال يتحمل االنتظار على الرد على أسئلته بعد يوم أو اثنين وال حتى ساعات معدودة فهو يريد االجابة املباشرة على أسئلته واستفساراته ،والعالمة
التجارية الناجحة هي من تراعى رغبات عمالئها وتلبيها لهم.
 .5كما يجب إجراء هذا التفاعل من خالل املنتديات الخاصة بالعالمة التجارية والتي يكون بها ممثل عن العالمة التجارية للتحاور مع العمالء ،وتقديم
النصائح للعميل عبر املوقع ،وكذلك اطالعه على كافة أخبار العالمة التجارية.
 .6وألنه جيل يحترم آراء األخرين فتوص ى الدراسة بتخصيص منتديات للتحاور مع عمالء هذا الجيل وإبداء الرأي والنصح حول العالمة التجارية
وعرض تجارب اآلخرين حول العالمة.
 .7كما توص ى الدراسة باستغالل رغبة جيل األلفية بدول الشرق األوسط بالخصوصية واستخدام البريد اإللكتروني بشكل واسع سواء في الترويج عن
العالمة أو إرسال أحدث أخبارها.
 .8ويجب على العالمات التجارية عبر االنترنت بالدول العربية في الشرق األوسط االهتمام بشكل أفضل باملشاركة املجتمعية ومشاركة هذا الجيل
بقضاياه املجتمعية النبيلة ،حيث أن لها تأثير كبير على إقبالهم على شراء العالمات التجارية التي تقدم بعض من مجهودها وأموالها ووقتها لخدمة
هذه القضايا خاصة ذات االهتمام من قبلهم.
ً
 .9على العالمات التجارية أيضا االهتمام بإضفاء الطابع الشخص ي على موقع عالمتها التجارية حتى يشعر العميل من جيل األلفية بأن هذه املواقع
تخاطبه هو بصفة شخصية.
 .10كما يجب االهتمام بجانب التخصيص باملوقع حيث يفضل جيل األلفية التخصيص وتقديم العالمات التجارية التي تخصهم فقط والتواصل مع
املواقع التي تلبى هذه الرغبة.
 .11على العالمات التجارية كذلك االهتمام باملواقع لتتوافق مع شخصية عمالء جيل األلفية من جمال املوقع واملحتوى الجذاب واالبهار واالثارة واملتعة
وسهولة التنقل وسهولة االستخدام.
 .12على العالمات التجارية االهتمام باإلعالنات املقدمة لجيل األلفية بالدول العربية في الشرق األوسط بحيث تكون إعالنات إبداعية مع سهولة فهم
فوائد العالمة التجارية من خاللها.
 .13على العالمات التجارية إضفاء الهوية املميزة على املوقع حيث يفضل جيل األلفية بالدول العربية في الشرق األوسط أن يكون موقع العالمة التجارية
له هويته املميزة عن باقي املواقع.
 .14على العالمات التجارية تقديم النشاطات التي تجذب جيل األلفية بالدول العربية في الشرق األوسط مثل الهدايا والجوائز واملسابقات.
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. كما يجب على العالمات التجارية تقديم محتوى عبر املوقع جاذب لجيل مهتم بالعالمات التجارية األفضل ويفاضل بين املعروض بشكل كبير.15
 واألفضل منها االعالنات عبر البريد، على العالمات التجارية البعد عن الرسائل املتطفلة فهذا الجيل يكره التطفل ويكره االعالنات املزعجة.16
ً
.اإللكتروني حيث أنهم يفضلونها وأيضا إعالنات اللوحات الجانبية وكذلك االعالنات عبر مواقع التواصل االجتماعي
ً
 يجب على العالمات التجارية صيانة املوقع باستمرار فجيل األلفية بالدول العربية في الشرق األوسط ال يغفر األخطاء ويتحول سريعا عن املوقع.17
.الذى يحدث به ولو خطأ بسيط
، سهولة االستخدام لها عامل قوى فال يجب إغفالها عند تصميم موقع العالمة التجارية املقدم لجيل األلفية بالدول العربية في الشرق األوسط.18
 وعلى هذا البد من املوائمة بين جمال املوقع وسهولة.فعدم سهولة االستخدام هي األخرى تؤدى الى التحول الفوري عن املوقع دون أدنى تردد
.استخدامه وأال يطغى الجانب الجمالي للموقع على سهولة االستخدام
ُ
 فعلى العالمات التجارية منح، ألن االنطباعات األولى تعد عامل فارق ملواقع العالمات التجارية لجيل األلفية بالدول العربية في الشرق األوسط.19
.اهتمام كبير للمواقع ومحتواها وكذلك تصميم املواقع التي تجذبهم من الوهلة األولى للوصول الى املواقع
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. 2018/6/8 تاريخ أخر زيارة، alarab.co.uk/ التسويق الرقمى يستهدف جيل األلفية في الوطن العربى؛
. 2018/5/4  تاريخ أخر زيارة، http://www.albayan.ae/ ،جيل األلفية من العربزز ميزات مثيرة لالهتمام
ً
. 2018/4/1  تاريخ أخر زيارة، http://www.alittihad.ae، إنفاق جيل األلفية في االمارات والسعودية األعلى عامليا
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Abstract:
The present study has addressed an important topic for Internet marketers, namely, "Enhancing the
electronic adaptation of trademarks over the Internet to meet the needs of the millennium generation to attract them
to buy from Arab countries in the Middle East." The study focused on attracting the millennium generation, the
largest in the generation of 2 billion people, the generation associated with the Internet and purchase from it. The
study concluded that the most important ways in which brands can attract this generation is the adaptation of brands
to submit through smart phones as it is highly linked generation and prefer to enter the Internet and buy through it,
and to interact with the millennium generation customers with brands a significant role in marketing and became
More accessible through Web 2.0 applications. It is also a generation that prefers and respects the brand that carries
out its social responsibility. Therefore, the brand should take care to play its societal role and take care of noble
social issues. It is also a generation that is very interested in the digital participation of trademarks such as
personalization and personalization of the site, and giving it a distinctive identity and ease of use.
Keywords: Millennium Generation, Brand, Digital participation, Smart phones, Web 2.0 Applications, Social
Responsibility.
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