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نقش زبان عربي در بازاريابي اينترنتي براي بازرگانان ايراني در میان كشورهاي عربي


دکتر فرامرز ميرزايی ،طيبه اميريان

چکیده
منطقهی خاورميانه که قسمت عمدهی آن را کشورهای عربی تشکيل دادهاندد ،يکدی از قطد هدای اقتادادی و
تجاری دنيا به شمار میآيد ،که بسياری از تاجران و شرکتهای بازرگانی دنيا را از راههای مختلف تجداری بده
سوی خود جذب میکند .امروزه يکی از راحتترين ،کمهزينهترين و سودآورترين پُدل ارتبداطی تجداری ميدان
بازرگانان ،راه اندازی سايتهای اينترنتی تجاری است .در اين چنين شرايطی دانستن زبان عربی به عندوان يد
استراتژی نفوذ در بهبود روابط بازرگانی و کس

درآمداقتاادی کم

بسياری خواهدکرد که البته همهی تاجران

و بازرگانان غيرعرب از اين زبان آگاهی و اطالع کافی ندارند .تُجّار ايرانی هم در اين بازار تجاری میتوانندد بدا
بهرهگيری از دانشِ متخااانِ زبانعربی در روابط تجاری خود حداکثر نفع را ببرد .خوشبختانه کشور ما با دارا
بودن پتانسيل بااليی از فارغ التحايالن رشتهی زبان و ادبيات عربی ،میتواند بدا بکدار بسدتن آنهدا ،بده بهتدرين
بازاريابی برای محاوالت خود ،در ميان کشورهای عربی دست يابد .از جملدهی زميندههدای اسدتفاده از داندش
زبانعربی و ارتباط آن با تجارت و بازرگانی در عرصهی بينالمللی میتوان به راه اندازی وب سدايتهدايی بده
زبان عربی به عنوان يکی از گزينههای ثابت بازاريابی و تبليغات کاال و شبکههای صادرکنندی محاوالت ايرانی
به کشورهای عربی دقت نظر داشت .از جمله بهرهگيری از زبان ادبی به منظور توليد جمالت تبليغاتی شعرگونه
(اديبانه) در معرفی محاوالت که برای مدتهای مديدی در ذهن مخاطبان باقی خواهدد ماندد و تهيده مقداالت
معرفی کاال و يا بروشورهای تبليغاتی مؤثر ،به زبان عربی و آمدوز

گفتمدان تجداری و همنندين زبدان بددنی

تجاری عربی برای بازرگانان ايرانی در کشورهای عربی است.

كلیدواژهها  :اينترنت ،بازاريابی ،تبليغات ،تجارت ،زبان عربی.

 استاد رشته زبان و ادبيات عربی ،دانشگاه بوعلی سينا،

faramarzmirzaei@yahoo.com

 دانشجوی دکترای زبان و ادبيات عربی،دانشگاه بوعلی سينا.

Taebehamiriyan@yahoo.com
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مقدمه
.1اهمیت تجارت الکترونیکي در تجارت
امروزه در دنيای تجارتِ جهانی يکی از راههای آسانتر نمودن فعاليتهای تجاری و ارائدهی خددمات
بهتددر و نيددز از بددين بددردنِ هزينددههددای افددافی و موانددع امکانددات حمددل و نقددل اسددتفاده از تجددارت
الکترونيکی( )Electronic commerceاست که در حال حافدر اقتاداد کندونی بسدياری از کشدورهای
جهان را تحت تأثير خود قرار داده است .سدازمان تجدارت جهدانی )WTO(1در اعالميدهی مدور 25
سپتامبر  1998تجارت الکترونيکی را چنين تعريف نموده« :توليد ،توزيع ،بازاريابی ،فدرو

يدا تسدليم

کاالها و خدمات از طريق وسائل الکترونيکی» (صنايعی .)43 :1380،و همنندين در تعريفدی ديگدر آن
عبارت است از« :مبادلهی الکترونيکی دادهها .بطور خالصه میتوان گفت که مبادلهی الکترونيکدی داده
عبارت از توليد ،پرداز  ،کاربرد و تبادل اطالعات و اسناد به شيوههدای الکترونيکدی و خودکدار بدين
سيستمهای کامپيوتری و براساس زبانِ مشترک و استانداردهای مشخص و بدا کمتدرين دخالدت عامدل
انسانی» (عليپورحافظی .)2 :1380،امروزه هم در جوامع بشری با گسدتردهتدر و سدريعتر شددن روابدط
تجاری «جنبه بينالمللی تجارت ،گستردهتر و مهمتر از تجارت بين تجار يا افراد ي

کشور است و بدا

تأسيس شرکتهای تجاری در وهلهی اول و سپس به وجود آمدن شرکتهای تجاری چندد مليتدی در
مرحلددهی بعددد ،نظددر جهانيددان در امددر تجددارت بدده مدداوراا مرزهددای کشددورها معطددو

شددده

است»(محمدزاده )12 :1385،و به طور مسدلّم «ايدن تجدارت بدا توسدعه و پيشدرفت سدختافزارهدای
الکترونيکی ارتقاا دهنده ارتباطات و افزايش استفاده از اينترنت در ميان کاربران که محديط اينترندت را
در جهت تبليغات به کار گرفتهاند آغاز شده است»(نوری ،)21 :1382،از طر
بکر برای سرمايهگذاری و کس

ديگر اينترنت ي

بدازار

درآمد است(شيرازی مفدرد :1392،ج) .بده ديگدر روی ايدن شديوه از

تجارت امکانی را برای مؤسسات و شرکتهای تجاری فدراهم مدیکندد کده درون مرزهدای سدرزمين
خودشان به گستر

فعاليتهای اقتاادی و تقويت بنيهی تجاری دست بزنند ،که اين امر در حقيقدت

نوعی پشتکردن به تجارت سنتی است که در نهايت به توسعهی اقتاادی ميدان کشدورها و شکسدتن
مرزهای محدود جغرافيايی منجر میگردد و نيز از سويی ديگر در مقايسه با شيوههای قدديمی تجداری
از هزينه کمتر و سرعت باالتر که موج

صرفهجويی در وقت میشود ،برخوردار است.

1-World Trade Organization
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منطقهی خاورميانه هم در طول تاريخ اقتاادی جهان ،به دليل ويژگیهای استراتژيکی خاصدی کده
دارد ،هميشه از اهميت فوقالعادهی تجاری و بازرگانی برخوردار بوده است بهگونهای که پيوسته مدورد
توجه قدرتهای جهانی هم قرار گرفته است .همين دليل سب

گشته است که طی سدالهدای گذشدته

شرکتهای تجاری و بازرگانی مختلفی از سراسر دنيا از راههای مختلف به سدوی ايدن منطقده جددب
شوند و نيز خود کشورهای عربی بيشتر از گذشته به تعامل تجاری با ديگر دولتهای جهان بپردازندد،
که تجارت الکترونيکی يکی از تازهترين راههای تعامل اقتاادی و تجاری ايدن منطقده اسدت.آگاهی از
زبان عربی به عنوان ،زبان غال

کشورهای اين منطقه در پيشرفت و رونق بخشی تجدارت و بازرگدانی

بين کشورهای عربی و ديگر کشورهای جهان نقش بسزايی دارد.
در اين مقاله ،سعی بر آن است که با نگر

بر جايگاهِ تجارت الکترونيکی به عنوان پل الکترونيکی

تعاملی ميان تاجران و مراکز تجاری دنيا ،به اهميت و نقش زبدان عربدی و علدم داندشآموختگدان ايدن
رشته تحايلی ،در رونق بخشی به اين گونهی تجاری در ميان فعاليتهدای بازرگدانی ايراندی در ميدان
کشورهای عربی پرداخته شود .با توجه به مقدمات ياد شده سوالی که اين مقالده در صددد پاسدخگويی
به آن بر میآيد عبارت است از:
چگونه میتوان از دانش متخااان زبان عربی برای رسيدن به ي

بازاريابی خوب در عرصه تجدارت

الکترونيکی برای تاجران ايرانی در ميان کشورهای عربی دست يافت؟
پیشینه تحقیق
در حيطه علم تجارت و بازرگانی در ارتباط با موفوع تجارت الکترونيکی ،محققان با در نظدر گدرفتن
جنبههای مختلف آن مقالههای گوناگونی نگاشتهاند که برشمردن همه آنها در اين مجال نمیگنجد .امدا
ازجملهی آنها میتوان به مقاله محمدفتحيان با عنوان «چالشها و راهکارهايی برای توسدعهی تجدارت
الکترونيکی در بنگاههای کوچ
تعريف بنگاههای کوچ

و متوسط ايران» (فتحيان ،)99 :1383،اشداره نمدود .نويسدنده پدس از

و متوسط و نقش آنها در پيشرفت اقتاادی کشدورهای درحدال توسدعه ،بده

ارائهی راهکارهايی برای تحقق تجارت الکتروني

در مورد اين بنگاهها در ايدران مدیپدردازد .مهدرداد

مدهوشی هم در مقاله «وب سايتهای تجارت الکترونيکی در ايران :استراتژیها و مدلها» به بررسدی
و شناحت رو های اجرايی موفقيتآميز تجارت الکترونيکی در ايران از جمله معرفی12مدل طراحدی
وب سايتهای تجاری میپردازد (مدهوشی ،)163 :1383،و ديگر مدیتدوان بده مقالده «بررسدی مواندع
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وعوامل پيش برنده تجارت الکتروني

در ايدران» نوشدته محسدن رسدوليان( )6 :1384اشداره کدرد کده

نويسنده به بررسی عوامل مختلف اقتاادی ،فرهنگی ،اجتماعی و سياسی ،حقوقی و قانونی ،تکنولوژی
و ارتباطات و فرهنگی و آموزشی بازدارنده و پيشبرنده تجدارت الکترونيکدی در ايدران اشداره نمدوده
است .همننين مقاله «ايجاب و قبول معامالت الکترونيکی»(السان )337 :1385،نوشته ماطفی السان را
می توان نام برد .وی در اين مقاله بده گسدتر

سدريع دنيدای فنداوری و فدرورت انجدام معدامالت و

دادستدهای الکترونيکی توجه نموده است .و نيز مقاله «نقش و ارتباط وب معنايی در مدلB2Bتجارت
الکتروني » نوشته محمدود درودچدی و اميدد مدالزاده صدادقيون()1 :1390اشداره نمدود کده نويسدنده
تکنولوژی وب در تجارت الکترونيکی را ي

فرصت عظيم میداند که به شرکتها اين امکان را مدی-

دهد تا به سادگی کاالهای خود و ويژگیهای خاص آنها را بر روی صفحات وب خود توصيف کنندد.
و ديگر مقاله «ويژگيهای جملههای تجاری(نگاهی به نقش زبان ادبی در آفرينش جملههای تبليغداتی)»
نوشته محمدحسين محمدی( )83 :1390نام برد .به نظر نويسنده آننه باعث ماندگاری و رسدوب يد
جمله تبليغی در ذهن مخاط

میشود ،نحوه بيان جمالت تبليغی و استفاده از صدناعات و شدگردهای

ادبی است.
با نگر

به مقاالت نوشته شده در حوزهی تجارت الکترونيکی مشاهده میشود کده در خادوص

تأثير زبانعربی در رونق بخشی تجارت الکترونيکی و بازريابی برای محاوالت ايرانی به زبانعربی در
ميان سرزمينهای عربزبان تاکنون مقاله و يا کار پژوهشی مستقلی نوشته نشده است .اين مقاله از اين
حيث که به نقش دانش متخااان زبدانع ربدی در شدکل دهدی مدؤثر و سدودآور در حيطده بازرگدانی
الکترونيکی و تجارت اينترنتی در ميان کشورهای عربی ،برای تاجران ايرانی خواهد پرداخت ،در خدور
توجه مینمايد.
 .2تجارت الکترونیکي دركشورهاي عربي
در قرن معاصر ،تجارت الکترونيکی هم رفتهرفته جای خدود را ميدان بسدياری از کشدورهای عربدی از
شمال آفريقا گرفته تا خليج فارس ،باز نموده است و شمار زيادی از شرکتهای عربی ،اعم از شرکت-
های صادراتی ،وارداتی ،توليدی ،توزيعی ،خدماتی ،جهانگردی ،تبليغاتی و ...بدرای رسديدن بده سدط
بااليی از درآمد و سود و تعامل سريعتر و بهتر با مخاطبان ،به اين شيوهی تجاری گرويدهاند و چه بسدا
توانستهاند حجم بااليی از درآمدهای ساالنهی خود را از طريقِ تجدارت الکترونيکدی کسد

کنندد بده

طوری که در جهانعرب تا سال 2011حدود  8ترليون دالر درآمد داشتهاند(بدر البددور .)61 :2013،بدا
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بررسیهای انجام شده و جستجو در واحدهای تجاری بسياری از کشورهای عربی منطقهی خاورميانده
و کشورهای شمال آفريقا (معرو

به «منا»( ،))Menaاز جمله :عربستان سعودی ،امارات متحده عربدی،

مار ،قطر ،بحرين ،الجزاير ،اردن ،تونس ،مغرب و ...بده نظدر مدیرسدد بخدش فزاينددهای از تجدارت
الکترونيکی ،در حال حافر و نيز طی سالهای آينده به عنوان کليد مهمی برای رشد اقتاادی آنهدا بده
شمار خواهد آمد.
از مهمترين شرکتهايی عربی که از تجارت الکترونيکی استفاده میکنند ،میتوان به موارد زيدر کده
به صورت فهرستوار آورده شده است ،اشاره نمود:
 شرکت نفتی آرامکو()ARAMCOتأسيس 1988در عربستان سعودی ،در زمينده نفدت و گداز طبيعدیومواد شيميايی .در آمد آن در سال 2011بالغ بر790ميليارد دالر بوده است.
 -شبکة األعمال العربية (شبکه تجارتهای عربی):

www.arab-basines.net

 -سوبر مارکت (ABCسوپرمارکت  )ABCدر

مارwww.abcSupermarkets.com :

 -سوبر مارکت ماسيلون(سوپرمارکت ماسيلون)

در قطرwww.maysalom.com :

 سوق تجارة دوت کوم (بازار تجاری دات کام) تأسيس 2000در امارات متحده عربدی کده 15کشدورديگر دنيا را از جمله :عربستان سعودی ،عراق ،لبنان ،مار ،پاکستان ،اگانددا و ..را هدم تحدت پوشدش
خود قرار داده

استwww.tejari.com :

 -مکتبة النيل و الفرات (کتابفروشی نيل و فرات)تأسيس1998در لبنان .فرو

کتاب در تمام زمينههدای

علمی(www.neel wa furat. Com:همان.)67-65 :
و نيز سايتهايی الکترونيکی در زمينه گردشگری و خدمات مربوط به آن از جمله خريد و فدرو
بليط و رزرو هتل از موارد ديگر میباشد:
 سددددددايت گردشددددددگری در تددددددونس http://www.tenusie.travel/index.phpو سددددددايت( www.impots.finances.gov.tnبوبکر.)96 :2014،
کشور ايران هم ،به عنوان يکی از کشورهای در حال توسعهی منطقه ،بدليل دارا بودن مزيدت هدا و
مشخاههای خوب اقتاادی در زمينههای مختلف کشاورزی ،صنعت و معدن ،گردشگری ،پزشدکی و

6

نقش زبان عربی در بازاريابی اينترنتی برای بازرگانان ايرانی در ميان کشورهای عربی ،ميرزايی و همکار

بهداشتی و ...می تواند گام مؤثری در تجارت الکترونيکدی و اسدتفاده از ايدن بدازار تجداری بده منظدور
افزايش رشد اقتاادی ،توليد شغل ،باالبردن سط دانش و بهرهوری از نيروی انسانی مجدرب ،بدردارد
چرا که ارتباطات توسعه يافته ،مطمئناً رقابت جهانی افزونتری را در تجارت پديد خواهد آورد که خد
آن در فضای اينترنتی و تجارت الکترونيکی کشور ما تا حدودی احساس میشود.
نکتهی قابل توجهی زبانی و گويشیِ اين منطقه اين اسدت کده از کدل تعدداد کشدورهای منطقدهی
خاورميانه تعداد  18کشور به زبان عربی صحبت میکنند .و اين بده آن معندا اسدت کده زبدان غالد

و

کاربردی در تجارت اين منطقه زبان عربی میباشد .همانطور که در تعريف از تجارت الکترونيکی هدم
آورده شد وجود «زبانِ مشترک» ميان دو طر

تجاری ،در اين نوع از تجارت يکی از ويژگیهای مهدم

آن میباشد.
در کشور ما بدون ش  ،يکی از مهمترين چالشها در امر اجرای تجارت الکترونيکی عدم تواندايی
تکلم تاجران و بازرگانان ايرانی به زبانهای بيگانه از جمله زبان عربی است که اين امدر نيداز مبدرم بده
کارگيری متخااان و کارشناسان و آگاهان به اين زبان را دارد که در حال حافر کمبود وجدایخدالی
آن امری واقعی است و بايد تدابيری جهت پرور

و تعليم نيروهای کارآمدد و متخادص و طراحدان

سايتهای تجاری اينترنتی به زبان عربی ،به منظور خريد و فرو  ،بازاريدابی ،تبليغدات کداال و ديگدر
اهدا

تجاری به سرعت انديشيده شود .در اين مسير دولدت مدا هدم بدا افدزون نمدودن فعاليدتهدای

اقتاادی اينترنتی به عنوان سرمايهگذار میتواند گامهای مؤثری در تسهيل تجارت اينترنی بدردارد و از
قافلهی بازار و تجارت جهانی عق

نماند.

.2زبان عربي به مثابه استراتژي نفوذ
اکنون در قرن بيست و يکم ،همزمان با رشد چشمگير فعاليتهای تجاری در دنيا ،آشنايی به ي
غال

و مشترک در به وجدود آوردن يد

فضدای مناسد

زبدانِ

و سدودمند در روابدط تجداری و بازرگدانی

خارجی از اهميت بااليی برخوردار میباشد .زبان عربی هم ،زبان مادری بسياری از کشورهای منطقهی
خاورميانه است که از پتانسيل اقتاادی و تجداری خدوبی برخدوردار هسدتند ،کده يدادگيری و قددرت
صحبت کردن و نوشتن با آن ،يکی از برنامدههدای زيرسداختی در تجدارت الکترونيکدی اسدت ،کده در
پديدآوردن ي

رابطهی سنجيدهی تجاری ميان تاجران و بازرگانان ايرانی و بازرگاندان و شدرکتهدای

تجاری در کشورهای عربی از اهميت فوق العادهای برخوردار میباشد .فراگيری اين زبان و آشدنايی بدا

همايش ملی کارآفرينی و تجاری سازی رشتة زبان و ادبيات عربی  ،دانشگاه سمنان ،اسفند 1393

7

زبان تجاری و گفتمان بازرگانی و مهارتهای زبانِ بدنی( )Body Languageتجاری عربی میتواند بده
منظور برقراری ي

ارتباط مؤثر ،همنون برگ برندهای برای شرکتها و افراد در کشورهای غير عرب

زبان ،از جمله ايران باشد .به عالوه رونق تجاری را هم بيشدتر خواهدد کدرد .بده همدين دليدل تواندايی
صحبت کردن به زبان عربی برای فعاالن عرصهی اقتاادی و شرکتهايی که خواستار ايجداد تعدامالت
تجاری و اقتاادی و راه اندازی سايتهای اينترنتی با کشورهای عربی هستند ،امری الزم دانسته مدی-
شود اما از آنجايی که يادگيری اين زبان برای تمام تاجران و فعاالن حوزهی اقتاادی امکانپذير نمی-
باشد ،لذا مديران اقتاادی بايد تدبيری در خاوص کاهش اين چالشِ زبانی بينديشند.
برای حل اين مسأله و همننين استفادهی بهينه از دانش فارغ التحايالن زبان عربدی در کشدورمان،
در اين مقاله تال

خواهد شد تا از طريق بررسی راههای استفاده از زبان عربدی بده منظدور راهانددازی

تجارت الکترونيکی ،شرايطی برای کارآفرينی و ايجاد فرصتهای شغلی جديد برای شدماری از فدارغ
التحايالن زبان و ادبيات عربی در سطوح مختلف آموز

عالی ،در کشورمان فراهم کرده باشيم .البتده

موفقيت در تجارت و بازاريابی اينترنتی تا حدی مستلزم شدناخت خُلقيدات ،فرهند

و آداب و رسدوم

کشورهای مشتری میباشد ،که حضور واسطهها و حلقههای شناختی مانندد فدارغ التحاديالن زبدان و
ادبيات عربی به عنوان کسانی که از فرهن

و انديشهی مردمان سرزمينهدای عربدی تدا حددی آگداهی

دارند ،بخش مهمی از اين مسأله را حل نموده است.
.1.2زبان تبلیغات
مهمترين استفاده از دانش زبان عربی فارغ التحايالن در ارتباطات تجداری الکترونيکدی بهدرهگيدری از
دانش و زبان ادبیِ آنان به منظور توليد جمالت تبليغاتی شعرگونه (اديبانه) ،برای تبليغ اندواع کاالهدا و
خدمات در انواع نهادهای اقتاادی است که تا حدی مشکالت و موانع تجاری را از سر راه بر میدارد.
در اين حال تبيلغ به زبان عربی و ساخت انواع تبليغات گفتاری و ديداری در سدايتهدای تجداری
الکترونيکی ،متناس

بدا فرهند  ،آداب و رسدوم و گفتمدان بازرگدانی کشدورهای عربدی ،بده طريقدی

بازرگانان و تاجران آنان را ترغي

و عالقمند به محاوالت و خدمات ما میکندد .بده عندوان مثدال بدا

بهرهگيری از زبان ادبی عربی ،میتوان جملههای کوتاه و يا عبارات تجاری تأثيرگذار به صورت شعر و
يا فرب المثل به صورت خالقانه و هنرمندانه توليد کرد .خالقيت در به کاربردن زبان در تبليغدات بده
اندددازاهای اهميددت دارد کدده کارشناسددان علددم تبليغددات گفتددهانددد «اگددر آگهددی فددرو

نکددرد ،خددالق
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نيست»(محمدی 86 :1390،به نقل از ديويد أُگيلدوی ،رازهدای تبليغدات ،29 :1380،ترجمده :کدورو
حميدی و علی فروزفر ،انتشارات مبلغان) .اين عبارتهای تبليغاتی در هر صورت تا حد زيدادی بايدد
جذاب باشند و اين جذابيت با تکني های مختلفی از جمله مهارتهای ادبی زبانی مانند به کدار بدردن
انواع موسيقی درونی و بيرونی کالم و آرايههای بالغی از جمله سجع و واج آرايی و يدا بينامتنيدت بده
عنوان چاشنی ادبی و ارتقاا آنها از سط زبان عادی به زبان ادبی در آنها بايد توليد شدوند(همان-88 :
.)90
.2.2بروشورهاي معرفي كاال
استفاده از بروشورهای توصيفی تبليغاتی مؤثر و مقاالت معرفی کاال به زبان عربدی بدرای معرفدی کداال
يکی از بهترين راههای معرفی و خدمات فرو

محاوالت و بازاريابی برای آنها در ميدان کشدورهای

عربی است .در تجارت الکترونيکی بروشورنويسی دارای حداقل هزيندههدای مدیباشدد در مقايسده بدا
شيوههای سنتی ،که بروشورهايی در تيراژهای باال و با هزينههای افدافی تهيده مدیشدوند و در اختيدار
معدودی از مشتريان قرار می گيرند و نيز دارای استهالک بااليی هستند .در تجدارت الکترونيکدی و بدا
کم

علم زبان و ادبيات عربی متناس

با فرهن

و شيوههای تبليغداتی و گفتمدان تجداری حداکم بدر

بازرگانی سرزمينهای عربی به راحتی میتوان بروشدورها ،مقداالت و کاتدالوگهدايی تهيده کدرد و در
سايتهای تجاری الکترونيکی قرار داد .در اين رو

که نوعی بازاريدابی اينترنتدی اسدت ،کارشناسدان

زبان عربی توانايی جستجو و ارايه اطالعات را فراهم مینمايند که میتواند شدامل جسدتجوی شدرکای
تجاری و مشتريان و نيز گفتگو و توافق در مورد مبادالت تجاری باشد.
.3.2زبان بدني تجاري
آموز

گفتمان تجاری و همننين زبان بدنی تجاری عربی برای بازرگانان ايرانی در کشدورهای عربدی

از مهمترين عناصر ي

ارتباط تجاری کارآمد به شمار میآيد .زبان بدنی که شامل حرکدات انددامهدای

بدنی است ،يکی از مهمترين ارکان موفقيت در گفتگو و ارتباط بدا افدراد ديگدر مدیباشدد .در تجدارت
الکترونيکی زبان بدنی ارتباطی میتواند از طريق تماسهای ويدئويی اينترنتی مانند اسدکاي((،)Skype
وبکم()web camو..را شامل شود .به ديگرسخن بازرگانان و تاجران بين المللی از طريق اين راههدای
ارتباطی با هم مستقيماً در ارتباط میباشند .استفاده صحي از زبان بددن يکدی از رازهدای موفقيدت در
تجارت است .استفاده از دانش زبان عربی در اين زمينه به اين گونه است کده متخاادان زبدان عربدی
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بامطالعهی زبانِ بدنی تاجرانعربی و اطالع از حرکات و ارتباطدات غيرکالمدی (تادويری) ،مدیتوانندد
اطالعات جامعی فراهم نمايند و آن را در اختيار تاجران ايرانی قرار دهند.
نتیجه
با جمعبندی مطال

و موفوعات میتوان اذعان نمود که امروزه يکی از راههای آسان و مطمئن ايجداد

کارآفرينی در رشتهی زبان و ادبيات عربی و بکار بستن فارغ التحايالن اين رشدته در هدر دو گدرايش
-1مترجمی و -2ادبيات ،ايجاد سايتهای اينترنتی به منظور راه اندازی تجدارت الکترونيکدی در تمدام
زمينهها و فرصتهای پرطرفدار تجاری و بازرگانی میباشد .البته چتر حمايتهای دولت هم میتواندد
هم به عنوان ناظر و هم به عنوان سرمايهگذار و صاح

قدرت اصلی شامل عملکردهای فعاالن در اين

عرصه هم بشود .اين امر فوايدی را دارا میباشد :اول آنکه محدودهی فعاليتهای بازرگانی تداجران مدا
محدود به داخل مرزهای کشور نخواهد شد و آنها میتوانند در عرصه بينالمللی شناختهتر شوند و نيز
برای خود کس

درآمد کنند و دوم آنکه با استفاده بهينه از علم و دانش زبان عربی با بکار بستن دانش

آموخته های اين رشته از تعداد بيکاران کاسته ايم و هم به نحو مثبتی کارآفرينی نمودهايم.
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منابع
شيرازی مفرد ،رفا(1392هد

) ،بازاريابی اينترنتی به زبان ساده(راهکارهای افدزايش بدازده و فدرو

وب سايت) ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات نياز دانش.
صنايعی ،علی(1380هد

) ،بازاريابی و تجدارت الکترونيکدی ،اصدفهان ،انتشدارات جهداد دانشدگاهی

اصفهان.
نوری ،محمدعلی و رفا نخجوانی(1382هد

) ،حقوق تجارت الکترونيکدی ،تهدران ،انتشدارات گدنج

دانش.
پايان نامه
بدرالبدور ،زيدان(2013م) ،واقع التجارة اإللکترونية فدی الددول العربيدة دراسدةحالة :الجزايدر – مادر،
أطروحة لنيل شهادة الماستر فی العلوم التجارية ،کلية العلوم اإلقتادادية ،و علدوم التسدير ،قسدم العلدوم
التجارية ،جامعة محمد خيضر-بسکرة ،الجزاير.
بوبکر ،ساللی(2014م) ،آفاق السياحة اإللکترونية علدی فدوا تجربدة تدونس و األردن ،أطروحدة لنيدل
شهادة الماجستير فی العلوم اإلقتاادية ،کلية العلوم اإلقتاادية و التجارية و علوم التسديير ،قسدم العلدوم
اإلقتاادية ،جامعة الحاج لخضر  -باتنة ،الجزائر.
مجالت
السان ،مادطفی(1385هدد

)« ،ايجداب و قبدول معدامالت الکترونيکدی» ،مجلده تحقيقدات حقدوقی،

شماره ،43بهارو تابستان ،صص.337-406
درودچی ،محمدود(1386هدد

)« ،نقدش و ارتبداط وب معندايی در مددل B2Bتجدارت الکترونيد »،

چهارمين همايش ملی تجارت الکترونيکی ،تهران3 ،و 4آذرماه .1386
رسوليان ،محسن و سيد مسعود جوادی رهقدی(1385هدد

)« ،بررسدی مواندع و عوامدل پديش برندده

تجارت الکترونيکی در ايران» ،مجله پژوهشهای مديريت راهبردی ،شماره ،37بهار ،صص.6-23
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عليپور حافظی ،مهدی(1380هد

11
)« ،تجارت الکترونيکی در مراکز اطدالع رسدانی» ،همدايش جهدانی

شهرهای الکترونيکی و اينترنتی ،جزيره کيش 13-11 ،اريبهشت.1380 ،
محمد زاده ،محمود(هد

)« ،تجارت الکتروني

و امضای الکترونيکی» ،مجلده کدانون ،سدال چهدل و

هشتم ،دوره دوم ،شماره  ،62تير ،1385صص.10-25
محمدی ،محمدحسين(1390هد

)« ،ويژگیهای جملههای تجاری(نگداهی بده نقدش زبدان ادبدی در

آفرينش جملههای تبلياتی)» ،فالنامه تخاای سب

شناسی نظم ونثر فارسی(بهار ادب) ،سال چهارم،

شماره سوم ،شماره پياپی ،13پاييز ،1390صص.83-95
مدهوشی ،مهرداد و ميثم صفاری نژاد(1383هد

)« ،وبسدايتهدای تجدارت الکترونيکدی در ايدران:

استراتژیها و مدلها» ،مجله پژوهشنامه بازرگانی ،شماره ،30بهار ،صص.163-188
فتحيان ،محمد و علیرفا علی احمدی و مناوره حورعلی و مريم حورعلی(1383هد
راهکارهايی برای توسعه تجارت الکترونيکی در بنگاههای کوچ
فردا ،شماره5و ،6بهار و تابستان ،صص.99-106

)« ،چالشها و

و متوسدط ايدران» ،مجلده مدديريت
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دور أقسام اللغة العربية يف التسويق عرب اإلنرتنت للتجار اإليرانيني يف الدول العربية
الدكتور فرامرز مريزايي ،طيبه امرييان



امللخص
البالد العربيةُ جزءها األصلیُّ ،
تعد إحدی املراكز االقتصاادية والتاارياة
منطقة الشرق األوسط التی تشكل ُ
فی العامل ،التی التزال جتتذب عديداً من التااار والشاركاا التاارياة بطارق ةتلواة ومان التاور التاارياة
األكثر راحة ورحبااً باا التااار ،ق وقتناا ا،اهار ،هاو إلشااء املواقاا التاارياة اتلكیوليكياة وق مثال هاذ
الظاارو  ،تتاااعد معرفااة اللرااة العربيااة باعتبارهااا اسایاتياية الترلراال ق یتااا الصااالا التااريااة والااد ل
االقتصادي كثرياً بطبيعة ا،ال ،مجيا التاار من غري العرب ليتوا علی علم هبذ اللرة لذا ميكن للتاار
اتي اراليا ن يرحب اوا ق هااذ التااوق بواسااطة اسااتياار میمجااا و الاء باللرااة العربيااة ق املتااا ل التااريااة
و،تن ا،ظ ،لبلدلا ثروة طا لة من رجیی اللرة العربية وآداهبا علی مجيا متتوياا التعليم العايل ،حيث
يتتطيا ن حیقق فضل تتويق ملنتااته ق الدول العربية عن طريق توظيوهم ،مبا ق ذلك جماالا العمل
بالتاارة ق التاحة الدولية الذي يتطلب معرفة باللرة العربياة ،وميكان النظار بعناياة ق إلشااء املواقاا باللراة
العربياة باعتبارهااا إحاادی اتياااراا التتااويقية الثابتااة وإعاللااا التاالا والشاابكاا املصاادرة للتاالا اتيراليااة
وهناااجم جمااال آ اار ماان جماااالا عماال الاء اللرااة العربيااة ،وهااو حقاال التتااويق وإعاللاااا التاالا اتيراليااة
لتعرض البضا ا للدوامة الطويلة ق ذهن المهور ،زد علی ذلاك إعاداد األوراق املقدماة للتالا والكتيبااا
اتعاللية املويدة باللرة العربية وتدريب املنتدی التااري العريب ولرة التد للتاارة العربية للتاار اتيراليا
ق الدول العربية
كلمات مفتاحيّة  :اتعاللاا ،اتلیلت ،التاارة ،التتويق ،اللرة العربية
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The Role of Arabic Language in Internet Marketing for Iranian
Magistrates in Arabian Countries

Abstract
Middle East merely composes of Arabian countries; it is one of economical, commercial
poles in the world that has attracted the different magistrates and commercial companies.
Nowadays, it is one of most accelerating, cheapest, most useful way to make bridge among
the magistrates, in order to make internet commercial sites. Therefore, it is necessary to
learn Arabic language as the most effective strategy to improve the commercial
connections, to attain the economical expense. All of non-Arabian magistrates do not know
this language very much. Iranian magistrates can employ the expert’s knowledge and those
who know Arabic language in the commercial relations in the most useful ways.
Fortunately, our country is the most potential to use the graduated people in Arabic
language and literature in the different levels of higher education; therefore, it is necessary
to use them in marketing products in Arabic countries. The most useful field to use Arabic
language, in order to communicate commercially is international way of web site as a
permanent choice of marketing, goods adds, the export net of Iranian products to Arabian
countries. Because internet is a means of advertisement with the least expense. Arabic
language is one of the fields to use the knowledge of experts in Arabic language in the field
of marketing as well as advertisement of Iranian products as well as to compose the literary
sentences in the advertisement which stays in the audience mind for a long time. On the
other hand, there are many essays introduce goods and the advertisement brochures in
Arabic language, the instruction of commercial discourse, as well as the commercial,
Arabic body language for Iranian magistrates in Arabic countries.

Key Words : advertisement, commercial, Internet, Language Arabic, Marketing.

