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 چکیده

زبان یکی از حوزۀ عربتحلیل عوامل راهبردیِ داخلی و محیطی مؤثر بر آموزش و گسترش زبان و ادبیات فارسی در 
تواند جایگاه مناسب زبان فارسی در این منطقه را ارتقا بخشد. به منظور دستیابی به یک رویکرد ابزارهای مهمی است که می

که شامل تحلیل عوامل داخلی )نقاط ضعف و قوت( و  SWOTمنظم و حمایت از تصمیمات مؤثر بر این امر از روش مشهور 
که  AHPو تهدیدها( است استفاده شد تا هریک از عوامل را شناسایی و سپس با تلفیق رویکرد  هاعوامل خارجی )فرصت

بندی کرد. ها را رتبهکند وزن هر یک از عوامل بدست آمده را محاسبه و اولویتگیری میعوامل کیفی را کمّی و قابل اندازه
، های اول و آخرِ مؤثر در حفظبه ترتیب رتبه 123/0 ها با وزنو فرصت 4/0با وزن  دهد که نقاط ضعفنتایج نشان می

اند. با توجه به وزن نهایی زیر گسترش و آموزش زبان و ادبیات فارسی را در کشورهای عرب زبان به خود اختصاص داده
الگوها،  گیری از آموزش و گسترش زبان فارسی، در چارچوب بهره"زبان را توان هدف کالن پیشنهادی حوزۀ عربمعیارها می

های نهفته در آثار مشاهیر زبان و ادبیات فارسی انتقال ارزش"ای( را و  راهبرد کلی )منطقه "ها، باورها و فرهنگ اسالمیارزش
 پیشنهاد داد.   "از طریق آموزش زبان فارسی به منظور معرفی تمدن ایرانی اسالمی

 .SWOTکشورهای عرب زبان، راهبرد گسترش و آموزش، تحلیل عوامل راهبردی داخلی و خارجی، روش  کلیدواژه: 

 

 مقدمه. 1
جهانی شدنِ فرهنگی، مهمترین عنصر تعامل فرهنگی در دو سطح دیپلماسی عمومی و در عصر ارتباطات و فرایند 

ها ضمن حضور در صحنه جهانی، در ایجاد و رشد در این فرایند، کلیه خرده فرهنگ است.« زبان»دیپلماسی رسمی، 

های جهانی مشارکت دارند. همچنین در این فرآیند، اشتراکات ها و نگرشترك شامل ارزشفرهنگ معیار و مش
ها عمل مانند اصول قراردادی مابین دولت -که یک واقعیت عینی تاریخی است-فرهنگی میان کشورها  -تمدنی 

دهد و در این توجه قرار میها مورد ها را فراتر از نوع مناسبات دولتکند؛ بلکه پیوستگی تاریخی و طبیعی ملتنمی

بسیار مهم « زبان»بستان، توجه به عناصر فراگیر و ابزار انتقال فرهنگ و بازنمایی و پیوستگی این اشتراکات، یعنی بده
 است. 

با نگاهی به تاریخ تحوالت ایران فرهنگی درخواهیم یافت، همواره زبان فارسی یکی از مهمترین عناصر تعاملی بوده 

ای را در بر داشته و بستر انتقال دانش و فارسی در تاریخ پر فراز و نشیب خود، پهنه جغرافیایی گستردهاست. زبان 
ها که همواره تحت تأثیر های کهن بوده است. یکی از این تمدنفرهنگ بشری، و شکوفایی حوزه وسیعی از تمدن
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رگذاری نیز به پیش از حضور اسالم در شبه زبان و فرهنگ ایرانی قرار داشته تمدن اسالمی است. سابقه این تأثی
 گردد. جزیره عربستان برمی

ویژه در زمان پادشاهی گیری واژگان عربی از فارسی بیان شده که نخست در دوره ساسانی بهدو زمان برای وام

 زمان این در گیرشمن از نقل به خسرو اول رخ داده است که ایرانیان در حاکمیت یمن را در دست گرفته بودند.
 ایرانیان آنکه با دوران این بودند. زمان دوم رویش تمدن اسالمی است؛ در خویش تمدن درخشش اوج در ایرانیان

مردمان  و بود گرفته خود به قدسی جنبه قرآن نزول واسطه به عربی زبان و بودند داده از دست را خویش حکومت
( این تنها یک 15و  13-12: 1347آن نداشتند )امام شوشتری، مخالفت با  جرأت کفر و زندقه به از ترس متهم شدن 

نمونه از مظاهر فرهنگ ایرانی است که به فرهنگ اعراب مسلمان وارد شد. ایرانیان و اعراب در قالب تعامل یا تقابل 

داشت. پایگی ندو اندیشه و دیدگاه با یکدیگر، ناچار به همزیستی شدند که این همزیستی در بسیاری از جهات هم
ها بدون شک شناخت فرهنگ عمومی و سیاسی حوزۀ کشورهای عرب زبان بسیار مؤثر است در شناسایی این تقابل

 طلبد.که این موضوع، یک پژوهش مستقل را می

پذیرد. دیپلماسی الملل در دو بستر دیپلماسی فرهنگی و عمومی صورت میامروزه تعامل فرهنگی در سطح بین
ها، برد اهداف بلند آرمانی را به صورت انتقال ارزشعمومی توجه دارد و دیپلماسی عمومی پیشفرهنگی به افکار 

کند. اگر هدف عالی هر دو دیپلماسی را تعامل فرهنگی باورها و احساساتی هدفدار در مناطقی معین دنبال می

اطب را بشناسیم و از مؤثرترین های جامعۀ مخمطلوب و تأثیرگذار بر جامعه مخاطب بدانیم، ضرورت دارد تا نگرش
انداز ( بر این اساس، ضروری است در چشم244: 1397ابزار ترویج فرهنگی استفاده کنیم. )حسنی و صحرایی، 

ریزی در امر آموزش و گسترش زبان فارسی، به اهداف بلند، میان و کوتاه مدت توجه داشت و در پرتو اهداف برنامه
ترین منابع داخلی ترسیم کرد. لی را در یک محیط چالشی از طریق تنظیم مطلوبکالن و خرد، مسیر و قلمروی عم

برداشتن این گام به معنای عملیاتی کردن راهبرد است. حال اگر هدف کالن آموزش و گسترش زبان فارسی در 

باید در پی جهان را حضور و مشارکت فعال در فرهنگ جهانی و فرآیند جهانی شدنِ فرهنگی قلمداد نماییم، آنگاه 
یافتن بهترین راهبرد جهت کاربست صحیح و مناسب منابع داخلی برای رسیدن به این هدف باشیم. در این مقاله 

شود. سپس عوامل پس از تبیین مسأله، مبانی نظری موضوع با محوریت رویکرد انتخابی در تعیین راهبرد بیان می

گیرد. پیامد آن ارائه هدف و شی مورد بررسی قرار میپژوهراهبردی داخلی و خارجی با توجه به موضوع روش
 راهبردهای آموزش و گسترش زبان فارسی در حوزۀ کشورهای عرب زبان است خواهد بود. 

 

 . بیان مسأله2

اعتالی تمدن اسالمی ایفا کرده و از آنجا که با زبان عربی زبان فارسی نقش بسزایی در نشر فرهنگ اسالمی و 

بهای منابع دینی، علمی و فرهنگی مشترکات فراوانی دارد، فهم آن برابر با احاطه بر گنجینۀ عظیم و میراث گران
ی از بخش»اند. تمدن اسالمی است. پیشینه و گسترۀ زبان فارسی در جهان عرب را به پیش از ورود اسالم نسبت داده

عوامل اقتباس زبان عربی از زبان فارسی مربوط به دوره پیش از اسالم است؛ مانند سلطۀ سیاسی ایرانیان، تجارت و 
گیرد؛ در این دوره حضور مبادالت اقتصادی، مسائل دینی و اعتقادی؛ بخش دیگر، دوران پس از اسالم را دربر می

عرب و عصر تمدن اسالمی عامل بسیار مهمی است که موجد  وزیران، دبیران و منشیان ایرانی در دربار حاکمان
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های تحوالت چشمگیر در فرهنگ و ادبیات اقوام عرب و استواری شیوۀ نگارش و نظم و انسجام مطالب در نوشته
 (431: 1387)زعیم، « درباری و سایر مکتوبات و آثار آنان شد

دانستند، نه عربی را زبان اسالم می»ه جان کوشیدند و چون پس از ظهور اسالم ایرانیان برای رواج آیین آسمانی ب   

ها کتاب لغت و دستور زبان و قواعد فصاحت و بالغت به زبان عربی ( ده114: 1368)مطهری، « زبان قوم عرب
تألیف کردند؛ با وجود این، کشورهای حوزه عرب زبان با تأکید بر مبانی قومی و نژادی خود که حاصل تقابل دو 

های فرهنگی آن، به چشم تهدیدی امنیتی و رقیبی )ایرانی( و )عرب( بودن است، همواره به ایران و مؤلفهعنصر 
نگرد. همچنین با دامن زدن غرب به موضوع ایران هراسی، شیعه هراسی و تکوین آن در فضای ذهنی گر میمداخله

دانند ای نرم )حرکت غیر تهاجمی امنیتی( میآنان، هرگونه حرکت فرهنگی جمهوری اسالمی ایران را به مثابه هجمه

ریزی راهبردی از توان بدون برنامهکه البته شدت و ضعف آن در هر یک از کشورها متفاوت است. از این رو نمی
ابعاد مختلف مؤثر در امر آموزش زبان غافل ماند. بنابر آنچه گفته شد آموزش زبان فارسی یک برنامه جامع است که 

ها، محیط اجتماعی، برنامه آموزان، معلمان، موقعیت، منابع، زیرساختاخت ابعاد مختلفی مانند فارسیعالوه بر شن

درسی و... ضرورت دارد جامعۀ مخاطب را به خوبی مطالعه کرد و گسترۀ عظیم ابعاد فرهنگی آن جامعه را برای 
مؤثر در آموزش زبان در آن جامعه را شناسایی  برقراری تعامل فرهنگی مورد بررسی قرار داد تا با این اطالعات، ابعاد

کرد. پس تجزیه و تحلیل سازمانی عوامل داخلی و محیطی مؤثر در آموزش و گسترش زبان فارسی یکی از ابزارهای 

وسیله تکنیک مشهور تجزیه و تواند ما را در رسیدن به این هدف کمک نماید. این فرایند بهبسیار مهمی است که می
به منظور دستیابی به یک رویکرد  4و تهدیدها 3ها، فرصت2، نقاط ضعف1شامل تحلیل نقاط قوت SWOTتحلیل 

 پذیرد. منظم و پشتیبانی از تصمیمات مرتبط در این حوزه انجام می
های جوامع هدف مسلم است توفیق در آموزش هر زبانی به اتباع دیگر کشورها، در گرو آگاهی دقیق از واقعیت

توان بدون شناخت جوامع هدف و توجه به خصوصیات کشورهای مختلف، قدم در راه است. در عصر حاضر، نمی

های تاریخی و فرهنگی مناسب و مساعد برای اقبال به زبان فارسی آموزش زبان فارسی گذاشت؛ باید دانست زمینه
شوند؟ باید دانست زمینه بازار کار میای داوطلب آموزش زبان فارسی در هر کشور چیست و افراد با چه انگیزه

های آن در هر منطقه چیست؟ همچنین باید به این آموختگان زبان فارسی در هر کشور و تهدیدها و فرصتدانش

های مرتبط با آموزش و گسترش زبان فارسی از کشوری به نکته مهم توجه داشت که اوضاع و احوال و واقعیت
ها به یک حکم کلی معین کرد کس را در همه زمان جا و همهوان، تکلیف همهتکند و نمیکشور دیگر فرق می
 (246: 1397)حسنی و صحرایی، 

 

 زبان. ضرورت توجه به زبان فارسی در کشورهای عرب3
فارس و شمال آفریقا شامل غرب آسیا، خلیج هایی از حوزهمنظور از کشورهای عرب زبان در این مقاله، بخش

رهای امارات متحده عربی، کویت، قطر، عمان، سوریه، عراق، لبنان، مصر، لیبی، سودان، مراکش، تونس و کشو

-زبان فارسی در رهگذر تاریخ، بستر انتقال دانش، فرهنگ بشری و شکوفایی حوزۀ وسیعی از تمدن»الجزایر است. 

                                                           
1
 Strengths 

2
 Weaknesses 

3
 Opportunities 

4
 Threats 
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ی دور تحت تأثیر فرهنگ و زبان ایرانی قرار هاها که از گذشته( یکی از این حوزه246)همان: « های کهن بوده است.
های سامی، یمن یا بطرا و تدمر مورد بررسی داشته زبان و فرهنگ عربی است. تاکنون تأثیر ایرانیان در همۀ تمدن

صحیح قرار نگرفته است حتی از نقش بزرگ ایرانیان در جنوب عربستان یعنی یمن نیز اطالعات اندکی در دسترس 

-ها و عراقیتوان از نقش مصریبان فارسی نیز تحت تأثیر جهان عرب قرار گرفته تا آنجا که نمیاست. بدون شک ز

 ها غافل ماند. 

زبان موضوعی است قابل تأمل که از حساسیت خاص برخوردار ضرورت گسترش زبان فارسی در حوزۀ عرب
ابعاد این مسأله را در مسائل نژاد،زبان و است. هر محقق آگاه به جریانات ناسیونالیستی )ساختگی( در جهان معاصر 

داند که تاکنون متأسفانه ادامه دارد. ضرورت گسترش ها حداقل در طول سده بیستم میالدی تجربه شده میقومیت

کند. این ضرورت و نیاز امروزه همان نیازی است که کشوری را مجبور به آگاهی از زبان و فرهنگ کشور دیگر می
خود رویۀ بعد اقتصادی و فرهنگی است، کامالً  مشهود و مبرهن است اما زمینه نیاز کشورهای  در بُعد سیاسی که

( شاید همین 320-319: 1378عربی زبان و ایران در بعد مشترکات فرهنگی و دینی ریشه دوانیده است )مسگرنژاد، 

اخته تا آنجا که شیعه هراسی و عامل باشد که حضور کشورهای استعمارگر در منطقه را تا امروز همچنان پررنگ س
ها با یکدیگر. آمیز این دولتهراسی دستاویزی شده برای مخالفت مخالفین با ارتباط و تعامل مصالحهسپس ایران

دست ها را بشناسند و با تکیه بر اطالعات بهها و محدودیتریزان قبل از هر چیز باید امکانات، تواناییبنابراین برنامه

 گذاری آموزشی در منطقه انجام دهند. های آموزشی و هرگونه سیاستدرست برای برگزاری دورهآمده، تصمیم 
 

 . مبانی نظری: طراحی هدف و راهبرد سازمانی آموزش و گسترش زبان فارسی در جهان4
هایش را اعم از تعیین راهبرد، هدف، غایت مطلوبی است که یک فرد یا یک سازمان )سیستم( در نظر دارد و تالش

های خاص خود هدف باید دارای ویژگی کند.ها در راستای وصول به آن سازماندهی میها و اقدامها، برنامهسیاست
باشد، در غیر این صورت ممکن است با ابعاد دیگری در طرح و برنامه، مانند سیاست، راهبرد و غیره اشتباه گرفته 

-بنابراین الزم است دارای ویژگی حی شده است. شود. هدف امری است که کل یک سیستم برای وصول به آن طرا

قابل  ،1معین، ها توجه داشت؛ اهداف بایدهایی باشد که اهم آنها عبارتند از: در تعیین هدف باید به این ویژگی

-مهمترین ویژگی ها باید مؤلفه باشند براین اساس5و قابل زمانبندی 4، واقعی 3، قابل دستیابی 2گیریسنجش و اندازه

 ( را در خود داشته باشد. SMARTهای )

ها و نوع هدف، بندی با توجه به زمینهاهداف ممکن است کوتاه مدت، میان مدت و یا دراز مدت باشند. این زمان
و در یک منظر  ریزی، به اهداف بلند، میان و کوتاه مدت توجه داشتانداز برنامهنسبی است اما در کل باید در چشم

کلی جایگاه هریک را در نظر گرفت. حرکت کلی باید به صورت گام به گام و از سطوح پایین )اهداف کوتاه مدت( 
تواند در کلیه سطوح اهداف در نظر به سوی سطوح باالتر، اهداف میانه و بلند مدت جریان یابد. این زمانبندی می

کند، در حالی که اجزاء همان سیستم دارای اهداف ن را دنبال میگرفته شود. کل یا مجموعه یک سیستم هدف کال

                                                           
1
 Specific 

2
 Measurable 

3
 Attainable 

4
 Realistic 

5
 Time- bounded 
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-اند و هر یک از این اهداف به نوبه خود میخردی است که در نهایت در راستای تحقق اهداف کالن طراحی شده

 توانند دارای زمانبندی باشند. 
یِ آموزش و گسترش زبان فارسی های همسودر این مقاله سعی شده یک هدف کالن ارائه شود تا هر یک از سازمان

 ای برداند. ریزی شدههای اساسی و برنامهدر خارج از ایران بتوانند در جهت رسیدن به این هدف کالن گام
راهبرد: مسیر و قلمرو عملی یک سازمان در درازمدت، برای دستیابی به اهداف آن سازمان، در موثرترین وجه 

ای است که بع داخلی در یک محیط چالشی است. راهبرد، یک الگو یا نقشهممکن، از طریق تنظیم مطلوبترین منا
آمیزد. به عبارت های تدوین شده را در یک کلیت به هم پیوسته در هم میها و فعالیتها، برنامهاهداف، سیاست

آینده  دیگر، مسیر کلی تعیین شده برای یک سازمان و اجزای گوناگون آن برای دستیابی به وضعیت مطلوب در

رسد که به طور رساند. به نظر میشود. راهبرد را نقشه راه نیز می گویند، راهی که ما را به مقصد میراهبرد نامیده می
برگزیدن بهترین و موثرترین راه، مبتنی بر شرایط محیطی داخلی و خارجی، برای "کلی و در یک تعریف جامع، 

 ربردی برای راهبرد فرهنگی باشد.، تعریفی کا"دستیابی به اهداف مطلوب فرهنگی

 

 (SWOTرویکرد انتخابی؛ تحلیل سوات یا راهبرد ) -4-1

، 2، نقاط ضعف1( است که شامل تحلیل نقاط قوتSWOTتحلیل ) های طراحی راهبردی،ترین روشیکی از رایج
های داخلی و خارجی رای تحلیل محیطیک ابزار متداول ب SWOTتجزیه و تحلیل »شود. می4و تهدیدها 3هافرصت

 Yuksel andگیری است )در یک زمان معین و یک رویکرد سیستماتیک برای یک موقعیت تصمیم

Dagdeviren,2007های ها و ضعف( هدف عمده این روش مبتنی بر تحلیل عوامل راهبردی داخلی شامل: قوت
ها و تهدیدها است. در این تحلیل عوامل محیطی فرصتداخلی؛ و عوامل خارجی بیرون از کنترل سازمانی، شامل 

-کنندهگیرد. در میان دو عامل فوق، عوامل خارجی نقش تعییناعم از عوامل داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می

چنانچه این تجزیه و »گیرند. تری دارند و عوامل داخلی بر حسب وضعیت عوامل خارجی مورد بررسی قرار می
گیری فراهم نماید تواند مبنای مناسبی را برای تنظیم راهبرد و تصمیمکار برده شود میصحیح به تحلیل به طور

(Kajanus et al.,2004) 
بندی در صورت وجود راهبردهای متعدد، آنها باید دارای ارتباط سیستمی بوده و به صورت سلسله مراتب اولویت

های در صدر یا ذیل خود قرار دارد حمایت کند. گزینه شده تنظیم شوند، به طوری که هر یک، دیگری را که

های سازمانی، موقعیت آن و راهبردی متعددی ممکن است وجود داشته باشد، اما انتخاب بهترین آنها بسته به توانایی
کند. های چهارگانه محیطی، راهبرد خود را انتخاب میشرایط محیطی دارد. هر سازمان، با توجه به محدودیت

راین، با توجه به مطالب فوق، چهار نوع عامل محدود کننده وجود دارد که دو نوع از این عوامل داخلی و دو بناب

 عامل دیگر خارجی هستند. 
ها، های کلی سازمان در مواردی نظیر: منابع، مهارتها و ضعفاند از قوتعوامل محدود کننده داخلی عبارت

ها، رهبران آن و... از یک سو؛ نقاط ضعف مانند موانع، فقدان برخی ظرفیتهای حاکم بر سازمان و ها، ارزشظرفیت

                                                           
1
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2
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3
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های حاکم بر یک های کلی در ارزشها و ضعفهای نامطلوب حاکم بر سازمان. الزم به تأکید است که قوتارزش
 ای دارند. سازمان )فرهنگ سازمانی( در تعیین راهبرد انتخابی نقش تعیین کننده

اند از محیط رقابتی و مطالبات اجتماعی کنند عبارتهای یک سازمان را محدود میلمرو تصمیمعوامل خارجی که ق

کنند. این چهار عامل باید های فرهنگی و تهدیدها، محیط رقابت را تعریف میکه تحت آن باید عمل کرد. فرصت
وند. با ایجاد یک راهبرد مبتنی بر ها و جامعه هدف در نظر گرفته شتر شدن تعیین راهبرد، سیاستبرای هرچه واقعی

 شود.رو میسر میدر نظر گرفتن این چهار عامل، رقابت یا تالش برای تغییر شرایط پیش 
تر نقاط ضعف و قوت هایی را برای بررسی دقیقهای موجود در محیط خارجی، چارچوبتحلیل تهدیدها و فرصت

توان نقاط قوت و ضعف را واقع، در پرتو مطالعه بیرونی مینماید. در های محیط آن را روشن میداخلی و واقعیت

تر تبیین کرد. هر سازمان معین باید راهبردی را در پیش گیرد که دارای بیشترین تناسب با هدفمندتر و روشن
 اش باشد. طور جایگاه آن در رابطه با محیط خارجیو همین های داخلیتوانایی

 

 AHP-SWOTرویکرد تلفیقی  -4-2

تواند اهمیت نسبی معیارها را ارزیابی نماید از این رو، به یک مدل سلسله مراتبی نیازمندیم تا نمی SWOTتحلیل 

را به یک مدل ساختاری سلسله مراتبی برای محاسبه مقادیر ویژه تبدیل نماید. ما در این  SWOTچارچوب 
تعین سیستماتیک  SWOTدر قالب  AHPهدف اصلی کاربرد »کنیم زیرا استفاده می AHPپژوهش از روش 

( این رویکرد تلفیقی Wickramasinghe and Takano, 2010« )و اهمیت و وزن آنهاست SWOTمعیارهای 

. مقایسات زوجی برای تعین وزن هر یک از معیارها و 2سپس  SWOT. تهیه لیستی از زیرمعیارهای 1در سه گام 
وسیله ضرب میزان اهمیت هر کدام در وزن معیارهای اصلی . تعیین اهمیت نسبی هر یک از معیارها به3در نهایت 

SWOT نماید.بندی میرا رتبه 
 

 . روش پژوهش5
آوری ها جمعای از دادهپس از مطالعۀ گسترده منابع موجود و دریافت شناخت نسبی از جوامع مخاطب، مجموعه

های دست اول و تحلیل وضع موجود منطقه، از مشارکت یابی به دادهتالش شد به منظور دستشد. سپس 

کارشناسان فرهنگی )افرادی همچون سفیران، رایزنان فرهنگی، استادان اعزامی زبان و ادبیات فارسی که اخیراً از 
ها و کارشناسان سیاسی و فرهنگی، گاهای دانشو مطالعات منطقه المللنیباند، استادان روابط محل مأموریت بازگشته

در قالب شوراهای راهبردی حفظ، آموزش و گسترش زبان و ادبیات فارسی بنیاد سعدی( استفاده تا برای آگاهی از 

برداری شود. الزم به ذکر است پس از ها و تهدیدهای هر کشور، از تجربه و مشورت این متخصصان بهرهفرصت
شد سپس در جلسه بعد بر اساس منظم آن، مجموعۀ عوامل به هر یک از اعضا داده می ها و تدوینآوری دادهجمع

های بدست آمده، شدند. در مرحله بعد با استفاده از دادهبندی میفراوانی تجمعی هر یک از آن عوامل اولویت

مورد تحلیل نهایی قرار گرفت.  AHPبا توجه به رویکرد تلفیقی فرایند تحلیل سلسله مراتب  SWOTمعیارهای 
های زوجی در ساختارهای سلسله مراتبی چند الیه برای تعیین اهداف نسبی معیارها و مقایسه AHPاز روش »

شوند سپس ها شناسایی میعامل SWOT( بنابراین ابتدا با روش Saaty and Vargas,1996« )شوداستفاده می
AHP گیری را برای رسیدن به اهمیت نسبی هر یک از عوامل، تصمیمدهی و مشخص کردن با توجه به وزن 
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 بخشد.راهبردهای علمی تسهیل می
ها، های جمع آوری دادهکمّی است تکنیک –با توجه به اینکه روش پژوهش حاضر ترکیبی یعنی روش کیفی 

 Expert choicافزار نرمبندی و تعیین ضرایب با استفاده از مشاهده، مصاحبه و مطالعات اسنادی و سپس اولویت

ها با استفاده از ها و گروههای زوجی هر یک از عاملهای پژوهش، ماتریس مقایسهانجام گردید. برای گردآوری داده
 نظر کارشناسان فرهنگی تدوین شد.

 

 های تحقیقتحلیل یافته -6
های درونی سازمان گام نخست شناسایی عوامل داخلی و خارجی شرایط محیطی و توانایی SWOTدر تحلیل 

 (IFE)پس از مشخص شدن تمامی نقاط ضعف و قوت و تهدیدها و فرصتها، ماتریس ارزیابی عوامل داخلی است. 

. در ماتریس عوامل داخلی شامل نقاط قوت و ضعف شود تشکیل می  ( EFE)امل خارجی ماتریس ارزیابی عو 

( به شرح 2ها و تهدیدها )جدول ( و عوامل خارجی مؤثر در آموزش زبان فارسی شامل فرصت1ای )جدول منطقه
 جدول زیر نشان داده شده است:

 

 IFE: ماتریس عوامل داخلی 1جدول 

 نقاط قوت نقاط ضعف

عدم اطالعات کافی منابع انسانی اعزامی از 

 فرهنگ و جامعۀ مخاطب
یابی اشتراکات فرهنگی توجه نداشتن به دست

های مخاطبان زبان فارسی در آن با گرایش

 جوامع
-بهره نداشتن منابع انسانی اعزامی از مهارت 

 های الزم برای حضور قوی در منطقه 

های مندی الزم از ظرفیتعدم شناسایی و بهره
های قانونی و زیرساختی و امکانات دستگاه

 هاسازی فعالیتفرهنگی منطقه و بومی
اعزام نیروهای غیرمتخصص در زمینه زبان 
فارسی یا نداشتن آشنایی معلمان اعزامی با زبان 

 عربی به این حوزه

W

1 
S پیشینه تاریخی و تمدن ایران

1 

های راهبردی در دیپلماسی ریزیضعف برنامه

 فرهنگی و عمومی در غرب آسیا 
انتخاب، تهیه و های داخلی در ضعف دستگاه

 ارسال کتاب و منابع آموزشی کافی

ریزی و توسعۀ روش تدریس نوین عدم برنامه 

W

2 
منطقه  توسعه اعطای راتبه تحصیلی برای نخبگان

 در ایران

S

2 
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)و تعمیم معیارهای آزفا( به استادان زبان 
 فارسی در برخی کشورها

های موجود بین مشکالت و ناهماهنگی
 های فرهنگی ج.ا.ایرانها و نمایندگیسفارتخانه

عدم ارتباط مستقیم فعال و تعامل سازنده با 

آموزان، استادان و افراد مرتبط با زبان فارسی
 فارسی نسبت به عملکرد سایر رقبا

 –گیری از ابزار نوین آموزشی ضعف در بهره
 تبلیغاتی

کمبود وسایل کمک آموزشی نوین، متنوع،  

مصور و باکیفیت عدم رعایت روش آموزشی 
 نوین و مناسب برای منطقه 

-شده برای دوره  های تعریففقدان سرفصل

 های درسی مناسبهای زبان فارسی و کتاب
عدم تعریف دقیق از متون، منابع و وسایل 

ها آموزشی و کمک آموزشی بر اساس ضرورت
ای با هدف استانداردسازی  و مطالبات منطقه

 آنها 

در نظر نگرفتن معیارهای آموزش زبان فارسی 
 به عرب زبانان

W

3 
های مشترك در هر برگزاری مراسم و بزرگداشت

 یک از این کشورها

S

3 

های مستند و دقیق از وضعیت فقدان گزارش

 زبان فارسی این حوزه 
های زبان فارسی در روز نبودن بخشبه

 هادانشگاه

W

4 
سطح خوب روابط سیاسی ایران با برخی 

 کشورهای منطقه
 هاهای فرهنگی بین ایران و این دولتنامهتفاهم

S

4 

های فرهنگی و تأثیر منفی عدم شفافیت فعالیت
 آن در حوزۀ آموزش زبان و ادبیات فارسی

W

5 
S های آزاد آموزش زبان فارسیبرگزاری کالس

5 

 کمبود بودجه آموزش زبان فارسی 
 شناسی مراکز ایران عدم حمایت از

برداری بهینه بخش فارسی عدم تجهیز و بهره
 های ایراناز اتاق

عدم حضور استادان اعزامی اعم از استاد ثابت 

ها و استاد موقت برای تدریس در برای دانشگاه
 افزایی های دانشدوره

W

6 
ری و مزیت علمی ج.ا.ایران نسبت به برخی برت

 کشورهای منطقه

کارکرد زبان و ادبیات فارسی به عنوان قدرت 
 نرم دیپلماسی عمومی ایران

S

6 
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مذهبی با آموزش  –های دینی ادغام ایدئولوژی
زبان فارسی وجود صبغه تبلیغی، ایدئولوژیک و 

 سیاسی در برنامه آموزش زبان فارسی 
 -عربی و نژادی-زنده کردن اختالفات ایرانی 
های فرهنگی در قومی توسط برخی گرایش

 داخل

W

7 
های ایجاد شده در های ایران و کرسیاتاق

 هادانشگاه

S

7 

 

 EFEماتریس عوامل خارجی  2جدول 

  هافرصت  تهدیدها

عدم انتخاب رویکرد مناسب آموزشی در 

 خاطبم مواجه با جامعه
 ریزی یکسان به دلیل وجوددشواری برنامه

های الیه آموزشیِ ناهمسان سطوح و هافرهنگ
 روستایی و شهری گوناگون

باال بودن سن محققان و پژوهشگران زبان 

 فارسی در آن حوزه
 شدت یافتن منازعات میان مذهبی در منطقه

فتوای وهابیت و برخی علمای اهل سنت برای 

برانداختن نسل شیعی در کشورهای حوزه 
 فارسخلیج 

T1 آموختگان زبان فارسی امکان ادامه تحصیل دانش

 در مقاطع تحصیالت تکمیلی در ایران 
عالقمندی محققان و نخبگان برای دریافت راتبه 

 تحصیلی و فرصت مطالعاتی در ایران

O

1 

-ایران هراسی که تحت تأثیر و نفوذ غرب و به

 ویژه آمریکا ایجاد شده است شامل:
الف( تهدید شمردن فرهنگ ایرانی، ایران 

راسی و شیعه هراسی فرهنگی توسط ه
 کشورهای منطقه؛

ب( بدبینی مردم و حاکمان برخی از 

ویژه مصر، عربستان و اردن، کشورهای عربی به
-مبنی بر هویت سیاسی و ایدئولوژیک فعالیت

های فرهنگی ج.ا. ایران برای صدور اصول، 
 ها، نمادها و هنجارها به آن کشورها؛ ارزش

نسبت به ایران، پ( حساسیت ایجادشده 

های طرفدار ویژه با قدرت گرفتن جریانبه
 غرب در هیئت حاکمه این کشورها؛

T2  تأثیرپذیری عمیق زبانی، ادبی و فرهنگی مردم
 کشورهای منطقه از زبان، فرهنگ و ادبیات ایرانی 

ها، ای از داستاننفوذ ادبیات فارسی در مجموعه

 ای ایرانی در این منطقهاسطوره امثال و حکایات
 وجود نسخ خطی فارسی در این کشورها

شمار به زبان شده بی های ترجمهوجود کتاب

های های فارسی در کتابخانهعربی و کتاب
 کشورهای عربی 

های شمار مکتوب خانواده زباناسناد و آثار بی
 ایرانی برای مطالعات مشترك تطبیقی

 همسایگی ایران با برخی از کشورهای این منطقه

O

2 



 1397المللی آموزش زبان فارسی بهمن  سومین همایش بین/      84

های استبدادی، بنیادگرایی وجود حکومت
 اسالمی و حاکمیت اقتدارگرا 

گرایی افراطی عربی در بخشی از جوامع ملی
 کشورهای این حوزه

ها، ها، تکفیریهای بنیادگرا )سلفیوجود گروه

 و القاعده(ها وهابی
 فارسوجود شورای همکاری خلیج 

سلطه فرهنگ غربی و تأثیر آن بر بخشی از 
 قشر جوان در این کشورها

فعالیت برخی از کشورهای مخالف ایران در 

 آن منطقه مثل آمریکا، اسرائیل، ترکیه و...
تالش غرب برای شکل دادن جغرافیای سیاسی 

های منطقه و ایجاد هژمونی غرب بر حوزه

مختلف نظامی، اندیشه، فرهنگ، سیاست و 
 اقتصاد

T3 هایی که زمینه برای آموزش زبان فارسی دانشگاه
 در آنها فراهم است 

شناسی در کشورهای این  راکز ایرانوجود م

 حوزه
 وجود استادان تأثیرگذار رابط

 های دینی از ایرانالتحصیالن حوزهحضور فارغ

های التحصیل از دانشگاهحضور استادان فارغ
 ایران

 هاهای ایران در دانشگاهها و اتاقوجود کرسی
انتخاب زبان فارسی به عنوان واحد اجباری در 

 هابعضی از دانشگاه

O

3 

 فقر مالی اغلب دوستداران زبان فارسی 
عدم وجود امکانات کافی در مدارس ایرانی و 

-هایی که با فرهنگ آن کشورها همارسال کتاب

 نداردخوانی 
التحصیالن زبان کمبود فرصت شغلی برای فارغ

 فارسی

T4  زبان فارسی و ادبیات شیعه به عنوان زبان دوم
 جهان اسالم

 های مشترك دینی و فرهنگی در منطقه انگیزه

سویی بیشتر آنان با جمهوری وجود شیعیان و هم
اسالمی ایران و پراکندگی قابل تو.جه و گستردۀ 

های مختلف در همۀ صحنهآنان در مناطق 
 اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی

سابقه ترویج و تبلیغ دین اسالم و مذهب شیعی 

 های ایرانی در مغرب کنونیتوسط خاندان
ها، مدارس، وجود مجامع مختلف مانند حوزه

 المصطفی و...جامعه

ساالری دینی )موج های مردمحضور جنبش
 یا بیداری اسالمی(چهارم دموکراسی خواهی 

 های علمیهطالب حوزه

های عرفانی که با متون فارسی در طریقت

O

4 
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 اندارتباط
وجود زبان فرانسه به عنوان رقیب زبان فارسی 

و حتی عربی در برخی کشورهای شمال آفریقا 
های رقیب از جمله همچنین سایر زبان

 انگلیسی، ترکی و چینی
های بیگانه انگلیسی و حضور تجاری زبان

 فرانسوی در حوزه عرب زبان

T5 مندان آزاد به زبان فارسیوجود عالقه 

های فراوان زبان فارسی و عربی )خط مشابهت
کلمات مشترك، کوتاهی زمان یادگیری یکسان، 

 و...(
توجه محققان و پژوهشگران در حوزۀ وجود قابل

 شناسیشناسی و اسالمشناسی، شرقایران

های عالقه قشرهای مختلف جوامع منطقه به فیلم
القی و ایرانی )به علت وجود مضامین اخ

های سنتی، دینی و اخالقی در پاسداشت ارزش

 ها(این فیلم

O

5 

وجود تنش و نبود ثبات کامل سیاسی در این 

 کشورها
ها و بحران در روابط ایران با عربستان و چالش

 مشکالت سیاسی برآمده از آن

مسائل و مشکالت قانونی در روابط موانع، 
 کنسولی بین ایران و بعضی از این کشورها

T6  حضور تمدنی و تاریخی ایرانیان در این منطقه 

 اشتراکات فرهنگی، تاریخی و دینی
ها، دژها ایرانی در مساجد، تکیه پیشینه معماری

 و سردرهای بزرگ این منطقه

میراث عظیم مکتوب علمی، فلسفی و ادبی به 
 زبان عربی 

 وجود واژگان مشترك زبان فارسی و عربی

های علمی، ها و شخصیتمهاجرت چهره
فرهنگی و اسالمی از ایران به کشورهای این 

 اسالمی -منطقه و ترویج اندیشۀ ایرانی

 ها و تبادل زائرانمهاجرت
حادیث فرهنگ و ادبیات مشترك و نفوذ قرآن و ا

 نبوی در ادبیات فارسی و بالعکس
 تبارها در کشورهای عربیوجود ایرانی

اماکن مقدسه ایران به عنوان جاذبۀ گردشگری و 

 زیارتی
 -های اقتصادی، فرهنگی همکاری وجود زمینه

 اجتماعی و گردشگری

O

6 

بندی شده است. بدین ترتیب نتایج جدول شود هر یک از نقاط مشابه در یک طبقه دستههمانطور که مشاهده می
بندی، تعیین بندی گردید. فرایند دستهزیرمعیار دسته 8و  7ماتریس ارزیابی عوامل خارجی و داخلی به ترتیب در 

و براساس نظر کارشناسان مختلف حاضر در نشست شورای راهبردی   AHPوزن و اهمیت هر عامل توسط تکنیک 
 برگزار گردید صورت پذیرفت.  96تا  94زبان بنیاد سعدی که از سال کشورهای عرب
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دهد. ستون اهمیت وزن و اهمیت را نشان می SWOTهای اصلی مقایسات زوجی هر کدام از گروه 3در جدول 
 هر یک از عوامل چهارگانه یعنی نقاظ قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهاست. 

 

 SWOTهای زوجی مقایسه 3جدول 

میزان 

 اهمیت

قوت 

(S) 

فرصت 

(O) 

ضعف 

(W) 

تهدید 

(T) 

معیار اصلی 
SWOT 

 (Tتهدید ) 1 802/0 701/2 047/2 322/0

 (Wضعف ) 246/1 1 103/3 701/2 400/0

 (Oفرصت ) 370/0 322/0 1 802/0 123/0

 (Sقوت ) 488/0 370/0 246/1 1 153/0

کمترین  123/0ها با وزن بیشترین اهمیت و فرصت 400/0شود نقاط ضعف با وزن گونه که مشاهده میهمان 

اهمیت را از نظر کارشناسان دارد. پس از اینکه ماتریس مقایسات زوجی زیر معیارهای هر یک از نقاط قوت، ضعف، 
 SWOTها و تهدیدها بدست آمد؛ الزم است وزن نهایی هر کدام را با توجه به وزن معیار اصلی خود فرصت

 نشان داده شده است. 4محاسبه نمود که در جدول 

 

 ارهاوزن نهایی زیرمعی 4جدول 

وزن نهایی هر زیر 

 معیار

وزن 

زیرمعیار در 

 گروه

زیر 

 معیارهای
 SWOT 

 گروه رمعیا
 SWOT 

031/0 204/0 S1 

 (Sقوت ) 153/0

056/0 331/0 S2 

012/0 081/0 S3 

011/0 077/0 S4 

014/0 096/0 S5 

013/0 086/0 S6 

039/0 122/0 S7 

076/0 192/0 W1 

 (Wضعف ) 4/0

100/0 250/0 W2 

093/0 234/0 W3 

024/0 061/0 W4 

033/0 083/0 W5 

017/0 044/0 W6 



 87/     زبان عرب کشورهای فارسی در زبان آموزش و تحلیل عوامل راهبردی داخلی و محیطی مؤثر بر گسترش                               

053/0 133/0 W7 

017/0 136/0 O1 

 (Oفرصت ) 123/0

019/0 159/0 O2 

015/0 120/0 O3 

014/0 114/0 O4 

016/0 131/0 O5 

041/0 337/0 O6 

080/0 248/0 T1 

 (Tتهدید ) 322/0

083/0 259/0 T2 

050/0 157/0 T3 

024/0 075/0 T4 

022/0 069/0 T5 

060/0 189/0 T6 

 

مهمترین زیر معیار در بین همه زیر معیارهای مورد نظر  1/0با وزن نهایی  W2گردد طبقه همانطور که مشاهده می

رود که شامل زیر معیارهای: شمار میمهمترین گروه به 4/0بوده است. این زیر معیار در گروه نقاط ضعف با وزن 
در انتخاب،  های داخلیهای راهبردی دیپلماسی فرهنگی و عمومی در غرب آسیا، ضعف دستگاهریزیضعف برنامه

ریزی و توسعۀ روش تدریس نوین )و تعمیم معیارهای آزفا( تهیه و ارسال کتاب و منابع آموزشی کافی، عدم برنامه

های ها و نمایندگیهای موجود بین سفارتخانهبه استادان زبان فارسی در برخی کشورها، مشکالت و ناهماهنگی
آموزان، استادان و افراد مرتبط با یم فعال و تعامل سازنده با فارسیفرهنگی جمهوری اسالمی ایران، عدم ارتباط مستق

 شود. زبان فارسی نسبت به عملکرد سایر رقبا می

و کمترین  S2به ترتیب در گروه نقاط قوت بیشترین اهمیت با  SWOTدر وزن نهایی زیر معیارها برای گروه 
به ترتیب  044/0با وزن  W6و  250/0با وزن  W2است. در گروه نقاظ ضعف  S4مربوط به  077/0اهمیت با وزن 

ها بیشترین و کمترین اهمیت را از نظر کارشناسان دارند. همچنین ماتریس مقایسه زوجی زیر معیار گروه فرصت

زیر معیار  دهد. در ماتریس مقایسه زوجینشان می 114/0با وزن  O4و کمترین را  به   O6بیشترین اهمیت را به 
ترین درجه اهمیت قرار در باالترین و پایین 069/0با وزن  T5و  259/0با وزن  T2گروه تهدیدها نیز به ترتیب 

 اند.گرفته
 

 گیری. نتیجه7
ترین مناطق جهان چه به لحاظ موقعیت استراتژیک حساس حوزۀ عرب زبان به عنوان گهواره تمدن بشری و یکی از

از دیرباز مورد توجه بوده است. علت توجه نظام سلطه به این منطقه نیز  و چه به لحاظ منابع طبیعی و انرژیِ سرشار،

این منطقه  خود و تضمین بیشتر امنیت اسرائیل در رویارویی با کشورهای اسالمی است. ۀحفظ امنیت انرژی آیند
نسبت به دیگر مناطق جهان سوم، از روندهای مسلط جهانی در زمینۀ سیاسی به دور مانده و این دورماندن به دلیل 
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های خودکامه و وابسته های قومی، مذهبی و فرهنگی متفاوت نسبت به سایر مناطق و نیز حاکمیت دولتویژگی
 است. 

ها است، بنیادگرایی و یان الهی بزرگ و همچنین تعدد قومیتدر کنار تکثر فرهنگی منطقه که حاصل ظهور اد

کاوی فرهنگ سیاسی این منطقه که با مفاهیمی مانند بحران، های اقتدارگرا نیز وجود دارد. بدون شک، درونحاکمیت
های استبدادی گره خورده در رسانیدن ما به هدف اصلی مذهبی و حکومت -شورش، تروریسم، اختالفات قومی

 کند. ویژه در کشورهای مصر، لبنان، سوریه، عراق، تونس و الجزایر بیشتر کمک میش زبان و ادبیات فارسی بهگستر
های راهبردی که در شورای راهبردی حفظ، گسترش و آموزش زبان فارسی در در این مقاله بر اساس نشست

[ در گام اول فهرستی 2نوشت در پیدر محل بنیاد سعدی برگزار شد ]اسامی  96-94کشورهای عرب زبان از سال 

ها و در چهار گروه نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت SWOTوسیله رویکرد از عوامل راهبردی و کلیدی این امر به
بندی هر یک از زیر معیارها یا اقدام به اولویت AHPبندی شد. پس از آن با رویکرد تهدیدها شناسایی و طبقه

رتبه اول را به خود  4/0ها با داشتن وزن دهد گروه ضعفاساس یافته نشان می عوامل راهبردی گردید. بر این

و  153/0ها با وزن ، قوت322/0های دوم تا چهارم عبارتند از: تهدیدها با وزن اختصاص داد. سپس به ترتیب رتبه
اند. بر توجه را داشته . با توجه به این تجزیه و تحلیل کارشناسان به نقاط ضعف بیشترین 123/0ها با وزن فرصت

های راهبردی دیپلماسی ریزیمهمترین زیر معیار شناخته شده در نقاط ضعف که شامل ضعف برنامه W2این اساس 

های داخلی در انتخاب، تهیه و ارسال کتاب و منابع آموزشی کافی، فرهنگی و عمومی در غرب آسیا، ضعف دستگاه
ین )و تعمیم معیارهای آزفا( به استادان زبان فارسی در برخی کشورها، ریزی و توسعۀ روش تدریس نوعدم برنامه

های فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، عدم ارتباط ها و نمایندگیهای موجود بین سفارتخانهمشکالت و ناهماهنگی
-کرد سایر رقبا میآموزان، استادان و افراد مرتبط با زبان فارسی نسبت به عملمستقیم فعال و تعامل سازنده با فارسی

طلبد. این های خاص خود را در قالب راهبرد میشود نیاز به توجه جدی دارد که هر یک از این موارد سیاست

 تواند شامل موارد زیر باشد: ها میسیاست

ها و مطالبات فرهنگی و ها و تدوین محتواهای آموزشی، بر اساس فرهنگ عمومی، نگرشتنظیم روش.1 
 ها و محتواهای برگزیده شده؛ روش شناسی مستمرآسیب

 های گوناگون؛ بهبود و ارتقای تولیدات آموزشی و گسترش آن از طریق رسانه.2 

های افزاری برای استفاده در اتاقافزاری و نرمهای سختها برای بستهتعریف و تعیین معیارها و شاخص.3 
 ها؛ ایران و سمن

 ها؛های سمننطقه، در چارچوب فعالیتسازی و مهارت افزایی نیروهای بومی در مبومی.4 

 قرار گرفتن زبان فارسی به عنوان زبان دوم در برخی از مدارسی که امکان آن فراهم است؛ .5 

های آموزشی ها و هنجارهای فرهنگی ایرانی در منطقه در فرایند فعالیتسازی ترویج و گسترش ارزشزمینه.6 
 توسط عوامل چندگانه فوق؛

ها و اقتضائات های متعالی انسانیِ موجود در ادب فارسی، همسو با گرایششها و نگرمعرفی ارزش .7 

 فرهنگی منطقه؛ 
 های پیشرفته؛ایرانی( در متون آموزشی دوره -های عرفانی )اسالمیها و نگرشترویج ارزش.8 

 های مشترك بین ایران و کشورهای منطقه؛ها و نگرششناختی و ادبی ارزششناسایی و مطالعه جامعه.9 
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ر نهایت بر اساس مطالب مطرح شده و از آنجا که فرهنگ غالب این منطقه، فرهنگ اسالمی است که عمیقاً تحت د
ساالر گسترش حوزۀ تعامل فرهنگی ایران در چارچوب ترویج فرهنگ مردم"توانیم تأثیر زبان عربی قرار دارد، ما می

-دینی به کمک متون آموزشی زبان و ادبیات فارسی و در نهایت، هدف عالی مبتنی بر ورود معنویت اسالمی در نظام

گسترش زبان فارسی باشد تا با  های همسوی آموزش وتواند به عنوان هدف کالن سازمان، میهای سیاسی منطقه
 های شکوفایی تمدن و فرهنگ اسالمی فراهم آید.تحقق آن، زمینه

 شود:ای چنین تعریف میبر این اساس راهبرد کالن منطقه
ساالر گرایِ موجود در فرهنگ سیاسی نظام دینی مردمهای فرهنگی و دینی توسعهشناسایی، تقویت و ترویج  ارزش»

ها و در نتیجه باال بردن ظرفیت ساختار و فرهنگ سیاسی نشر متون آموزشی منطبق با این ارزش از طریق آموزش و

 «.المللی و تعامل با فرهنگ جهانی معاصرگویی به محیط بینهای سیاسیِ این حوزه در پاسخنظام

 

 نوشت: پی
نتایج جلسات شوراهای راهبردی حوزۀ عرب زبان و سند آموزش و گسترش زبان های این پژوهش از [ در مطالعه و بررسی داده1]

 گرفته شده است. فارسی بنیاد سعدی که توسط نگارنده تدوین شده، بهره
 [ کارشناسان شوراهای راهبردی حوزه کشورهای عرب زبان:2]

 شهید فاجعه منا، دکتر غضنفر رکن آبادی، سفیر سابق ج.ا. ایران در لبنان.1 

 ابوالفضل صالحی نیا، معاون سابق رایزنی فرهنگی ج.ا. ایران در لبنان.2 

 دکتراحسان قبول، استاد اعزامی به لبنان .3 

 محمد صدر هاشمی، رایزن فرهنگی سابق ج.ا.ا در لبنان.4 

 در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی احمد درویش، کارشناس میز سوریه.5 

 یران در مصرحجت ا.. جودکی، رایزن فرهنگی سابق ج.ا. ا.6 

 حسین کمالیان، سفیر سابق ایران در یمن .7 

 زاده، سفیر سابق ایران در امارات متحده عربی رحیم عابدان.8 

 یار، رایزن سابق فرهنگی ج.ا.ا در کویت دکتر عباس خامه.9 

 دکتر علی اکبر علیخانی، استاد گروه مصر در دانشکده مطالعات جهان .10 

 در نجفمحمد حسن نجفی، کاردار ج. ا.ایران .11 

 محمد هادی تسخیری، کارشناس آفریقا در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی.12 

 محمدباقر سخایی، سفیر سابق ایران در قطر.13 

 محمود موحدی، سفیر سابق ایران در قطر.14 

 دکتر نجمه دوری، استاد اعزامی وزارت علوم به سوریه.15 

 دکترحسین هاجری، استاد سابق اعزامی به سوریه.16 

 اده، معاون سابق رایزنی فرهنگی ج.ا.ا در سوریهزسید علی موسوی.17 

 موسی اسوار، مترجم و متخصص در کشور های عربی.18 

 ثریا خرمی، دبیر شورا و تهیه کننده سند راهبردی کشور های عرب زبان.19 
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 منابع و مآخذ
 های فارسی در زبان عربی، تهران، انتشارات انجمن آثار ملی.( فرهنگ واژه1347امام شوشتری، محمدعلی ) -

رمضازاده،  چی، محمود(؛ خاورمیانه، مترجمان محسن مدیر شانه1369استاف ) بلیک، جرالد و مالکوم واگبیومونت، پیتر؛  -

 رضوی، مشهد. قدس آستان انتشارات علی آخشینی، 
 واحد علوم و تحقیقات.-(، اصول و روش های پژوهش کیفی، تهران: دانشگاه آزاد اسالمی1385) حریری، نجال -
ه آسیای مرکزی های آموزش زبان فارسی در مدارس منطقتحلیل محیطی دوره( 1397حسنی مسعود و صحرایی رضامراد ) -

 ، مجموعه مقاالت دومین همایش ملی دوساالنه آزفا، تهران، نشر خاموشو قفقاز

المللی استادان ادبیات ایرانی بر زبان و ادبیات عرب، مجموعه مقاالت ششمین مجمع بین( تأثیر فرهنگ و 1387زعیم فرماه ) -
 زبان و ادبیات فارسی، تهران، نشرمیراثبان 

 تهران: بنیاد سعدی.( سندراهبردی آموزش زبان فارسی در جهان، چاپ اول، 1396گروه مؤلفان ) -
-سایت مرکز مطالعات فرهنگی بین(؛ وضعیت زبان فارسی در کویت، وب1390گزارش رایزنی جمهوری اسالمی ایران ) -

   1395آذر  22المللی، آخرین بازبینی 
http://motaleaat.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=393&pageid=37831&siteid=393 

 اطات اسالمیهای کارشناسی بنیاد سعدی و سازمان فرهنگ و ارتبگزارش -

مجموعه مقاالت نخستین  زبان،های گسترش زبان و ادبیات فارسی در کشورهای عربزمینه( 1378مسگرنژاد جلیل ) -
بان و زبانان، تهران، انتشارات دبیرخانه شورای گسترش زهای نوین آموزش زبان فارسی، به غیر فارسیهمایش بررسی روش

 ادبیات فارسی

 (؛ خدمات متقابل اسالم و ایران، چاپ پانزدهم، انتشارات صدرا، تهران.1368مطهری، مرتضی ) -
- Yuksel, I.: Dagdeviren, M.2007. Using the analytic network process (ANP) in a SWOT 

analysis a case study for a textile firm. Information Sciences, 177(16): 3364-3382 

- Kajanus, M.: Kangas, J.: Kurttila, M.2004. the use of Value focused thinking the AWOT 

among management. Tourism management, 25(4):499-506 

- Wickramasinghe, V.:Takano, S. 2010.Application of combined SWOT and analytic 

hierarchy process (AHP) for tourism revival strategic marketing planning: A case of Sri 

Lanka tourism. Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, 8(1): 954-969 

- Saaty, T.; Vargas, L., 1996. Decision making with the Analytic network process. USA: 

Springer, 2 P. 
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