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الملخص

تبني العالقة بني اللغة والتواصل اإلشهاري ،وقد
تسعى هذه الدراسة إىل ن
اختارت مثالً من انتشار األمساء األجنبية يف الالفتات التجارية يف األردن ،وللتحقنق من هذا
صممت استبانة ووِز َعت على ( )100مائة من الزبائن ،و ( )100مائة أخرى من
اهلدف ُ
التجار أصحاب تلك احملالت وفقاً للطريقة العشوائية البسيطة ( Random

)Sample؛ هبدف التعرف إىل خصائص الزبائن وأصحاب احملالت التجارية اليت تستخدم

األمساء األجنبية ،وأسباب استخدام هذه األمساء من وجهة نظر الزبائن والتجار ،واختبار
تبني
الفروق بني وجهيت نظرهم .وعند حتليل األمساء األجنبية املستخدمة يف احلقل التجاري ن
خماطبتها للعاطفة ،وتركيزها على اجلمال بشكل عام وما يشري إليه ،وخماطبتها لألحاسيس
واملشاعر .وتوصلت الدراسة إىل مجلة من األسباب تكمن وراء استخدام األمساء األجنبية يف
احلقل التجاري ،كان أمهها :االسم األجنيب يتكرر على ألسنة الناس ،ويتناسب مع فئات
الزبائن ،ويدفع الزبائن للفضول يف رؤية املعروضات داخل احملل ،ويغري الزبائن بالشراء ،وهو
مأخوذ غالباً من ماركة عاملية ،ومنتشر يف البالد الغربية وبعض الدول العربية ،وفيه رغبة يف
التجديد وعدم التكرار ،وجيذب الزبائن العرب واألجانب ،ويُظ ِهر أ نن احملل راق ومشهور،
وهو عنوان الرقي واملعاصرة ،و له معىن مجيل ومؤثر ،ويتناسب مع زمن اإلنرتنت والستاليت،
وفيه تقليد للغرب احلديث ،ويشري إىل أ نن البضاعة مصدرها أجنيب وأ نن سعرها مرتفع مما
يسهم يف التحكم بأسعار املبيعات .وبشكل عام فاالسم األجنيب من وجهة نظر املبحوثني
هو األكثر متيزاً .
وأوصت الدراسة إىل أن تنهض املؤسسات الرمسية وغري الرمسية بدورها يف احملافظة على
اللغة العربية جبعلها لغة التعليم واإلعالم؛ أل نن هذا واجب ديين وقومي ،وحيرو بنا يف هذا
الزمن الذي تعلو فيه سطوة العوملة أن نقيل العربية من عثرهتا لتكون كما كانت يف سالف
عهدها لغة العلم واحلضارة ،دون أن تقفل أبواهبا أمام التقنية احلديثة ،وال أن تذوب يف بوتقة
اآلخر .
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