تحلیل عوامل راهبردی داخلی و محیطی مؤثر بر گسترش و آموزش زبان فارسی در
کشورهای عرب زبان
مسعود حسنی
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی مرکز تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور
و کارشناس بین الملل بنیاد سعدی

hasani_masood@yahoo.com

ثریا خرمی
دانشجوی دکتری مردمشناسی دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکزی
و کارشناس بین الملل بنیاد سعدی

Sorayakhorami_2001@yahoo.com

چکیده
تحلیل عوامل راهبردیِ داخلی و محیطی مؤثر بر آموزش و گسترش زبان و ادبیات فارسی در حوزۀ عربزبان یکی از
ابزارهای مهمی است که می تواند جایگاه مناسب زبان فارسی در این منطقه را ارتقا بخشد .به منظور دستیابی به یک رویکرد
منظم و حمایت از تصمیمات مؤثر بر این امر از روش مشهور  SWOTکه شامل تحلیل عوامل داخلی (نقاط ضعف و قوت) و
عوامل خارجی (فرصتها و تهدیدها) است استفاده شد تا هریک از عوامل را شناسایی و سپس با تلفیق رویکرد  AHPکه
عوامل کیفی را کمّی و قابل اندازهگیری میکند وزن هر یک از عوامل بدست آمده را محاسبه و اولویتها را رتبهبندی کرد.
نتایج نشان میدهد که نقاط ضعف با وزن  0/4و فرصتها با وزن  0/123به ترتیب رتبههای اول و آخرِ مؤثر در حفظ،
گسترش و آموزش زبان و ادبیات فارسی را در کشورهای عرب زبان به خود اختصاص دادهاند .با توجه به وزن نهایی زیر
معیارها میتوان هدف کالن پیشنهادی حوزۀ عربزبان را "آموزش و گسترش زبان فارسی ،در چارچوب بهرهگیری از الگوها،
ارزشها ،باورها و فرهنگ اسالمی" و راهبرد کلی (منطقهای) را "انتقال ارزشهای نهفته در آثار مشاهیر زبان و ادبیات فارسی
از طریق آموزش زبان فارسی به منظور معرفی تمدن ایرانی اسالمی" پیشنهاد داد.
کلیدواژه :کشورهای عرب زبان ،راهبرد گسترش و آموزش ،تحلیل عوامل راهبردی داخلی و خارجی ،روش .SWOT

 .1مقدمه

در عصر ارتباطات و فرایند جهانی شدنِ فرهنگی ،مهمترین عنصر تعامل فرهنگی در دو سطح دیپلماسی عمومی و
دیپلماسی رسمی« ،زبان» است .در این فرایند ،کلیه خرده فرهنگها ضمن حضور در صحنه جهانی ،در ایجاد و رشد
فرهنگ معیار و مشترك شامل ارزشها و نگرشهای جهانی مشارکت دارند .همچنین در این فرآیند ،اشتراکات
تمدنی  -فرهنگی میان کشورها -که یک واقعیت عینی تاریخی است -مانند اصول قراردادی مابین دولتها عمل
نمیکند؛ بلکه پیوستگی تاریخی و طبیعی ملتها را فراتر از نوع مناسبات دولتها مورد توجه قرار میدهد و در این
بده بستان ،توجه به عناصر فراگیر و ابزار انتقال فرهنگ و بازنمایی و پیوستگی این اشتراکات ،یعنی «زبان» بسیار مهم
است.
با نگاهی به تاریخ تحوالت ایران فرهنگی درخواهیم یافت ،همواره زبان فارسی یکی از مهمترین عناصر تعاملی بوده

است .زبان فارسی در تاریخ پر فراز و نشیب خود ،پهنه جغرافیایی گستردهای را در بر داشته و بستر انتقال دانش و
فرهنگ بشری ،و شکوفایی حوزه وسیعی از تمدنهای کهن بوده است .یکی از این تمدنها که همواره تحت تأثیر

 / 76سومین همایش بینالمللی آموزش زبان فارسی بهمن 1397

زبان و فرهنگ ایرانی قرار داشته تمدن اسالمی است .سابقه این تأثیرگذاری نیز به پیش از حضور اسالم در شبه
جزیره عربستان برمیگردد.
دو زمان برای وام گیری واژگان عربی از فارسی بیان شده که نخست در دوره ساسانی بهویژه در زمان پادشاهی
خسرو اول رخ داده است که ایرانیان در حاکمیت یمن را در دست گرفته بودند .به نقل از گیرشمن در این زمان
ایرانیان در اوج درخشش تمدن خویش بودند .زمان دوم رویش تمدن اسالمی است؛ در این دوران با آنکه ایرانیان
حکومت خویش را از دست داده بودند و زبان عربی به واسطه نزول قرآن جنبه قدسی به خود گرفته بود و مردمان
از ترس متهم شدن به زندقه و کفر جرأت مخالفت با آن نداشتند (امام شوشتری 13-12 :1347 ،و  )15این تنها یک

نمونه از مظاهر فرهنگ ایرانی است که به فرهنگ اعراب مسلمان وارد شد .ایرانیان و اعراب در قالب تعامل یا تقابل
دو اندیشه و دیدگاه با یکدیگر ،ناچار به همزیستی شدند که این همزیستی در بسیاری از جهات همپایگی نداشت.
در شناسایی این تقابل ها بدون شک شناخت فرهنگ عمومی و سیاسی حوزۀ کشورهای عرب زبان بسیار مؤثر است
که این موضوع ،یک پژوهش مستقل را میطلبد.
امروزه تعامل فرهنگی در سطح بینالملل در دو بستر دیپلماسی فرهنگی و عمومی صورت میپذیرد .دیپلماسی
فرهنگی به افکار عمومی توجه دارد و دیپلماسی عمومی پیشبرد اهداف بلند آرمانی را به صورت انتقال ارزشها،
باورها و احساساتی هدفدار در مناطقی معین دنبال میکند .اگر هدف عالی هر دو دیپلماسی را تعامل فرهنگی
مطلوب و تأثیرگذار بر جامعه مخاطب بدانیم ،ضرورت دارد تا نگرشهای جامعۀ مخاطب را بشناسیم و از مؤثرترین

ابزار ترویج فرهنگی استفاده کنیم( .حسنی و صحرایی )244 :1397 ،بر این اساس ،ضروری است در چشمانداز
برنامه ریزی در امر آموزش و گسترش زبان فارسی ،به اهداف بلند ،میان و کوتاه مدت توجه داشت و در پرتو اهداف
کالن و خرد ،مسیر و قلمروی عملی را در یک محیط چالشی از طریق تنظیم مطلوبترین منابع داخلی ترسیم کرد.
برداشتن این گام به معنای عملیاتی کردن راهبرد است .حال اگر هدف کالن آموزش و گسترش زبان فارسی در
جهان را حضور و مشارکت فعال در فرهنگ جهانی و فرآیند جهانی شدنِ فرهنگی قلمداد نماییم ،آنگاه باید در پی
یافتن بهترین راهبرد جهت کاربست صحیح و مناسب منابع داخلی برای رسیدن به این هدف باشیم .در این مقاله
پس از تبیین مسأله ،مبانی نظری موضوع با محوریت رویکرد انتخابی در تعیین راهبرد بیان میشود .سپس عوامل
راهبردی داخلی و خارجی با توجه به موضوع روشپژوهشی مورد بررسی قرار میگیرد .پیامد آن ارائه هدف و

راهبردهای آموزش و گسترش زبان فارسی در حوزۀ کشورهای عرب زبان است خواهد بود.
 .2بیان مسأله
زبان فارسی نقش بسزایی در نشر فرهنگ اسالمی و اعتالی تمدن اسالمی ایفا کرده و از آنجا که با زبان عربی
مشترکات فراوانی دارد ،فهم آن برابر با احاطه بر گنجینۀ عظیم و میراث گرانبهای منابع دینی ،علمی و فرهنگی
تمدن اسالمی است .پیشینه و گسترۀ زبان فارسی در جهان عرب را به پیش از ورود اسالم نسبت دادهاند« .بخشی از
عوامل اقتباس زبان عربی از زبان فارسی مربوط به دوره پیش از اسالم است؛ مانند سلطۀ سیاسی ایرانیان ،تجارت و
مبادالت اقتصادی ،مسائل دینی و اعتقادی؛ بخش دیگر ،دوران پس از اسالم را دربر میگیرد؛ در این دوره حضور

وزیران ،دبیران و منشیان ایرانی در دربار حاکمان عرب و عصر تمدن اسالمی عامل بسیار مهمی است که موجد
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تحوالت چشمگیر در فرهنگ و ادبیات اقوام عرب و استواری شیوۀ نگارش و نظم و انسجام مطالب در نوشتههای
درباری و سایر مکتوبات و آثار آنان شد» (زعیم)431 :1387 ،
پس از ظهور اسالم ایرانیان برای رواج آیین آسمانی به جان کوشیدند و چون «عربی را زبان اسالم میدانستند ،نه
زبان قوم عرب» (مطهری )114 :1368 ،ده ها کتاب لغت و دستور زبان و قواعد فصاحت و بالغت به زبان عربی
تألیف کردند؛ با وجود این ،کشورهای حوزه عرب زبان با تأکید بر مبانی قومی و نژادی خود که حاصل تقابل دو
عنصر (ایرانی) و (عرب) بودن است ،همواره به ایران و مؤلفههای فرهنگی آن ،به چشم تهدیدی امنیتی و رقیبی
مداخلهگر می نگرد .همچنین با دامن زدن غرب به موضوع ایران هراسی ،شیعه هراسی و تکوین آن در فضای ذهنی

آنان ،هرگونه حرکت فرهنگی جمهوری اسالمی ایران را به مثابه هجمهای نرم (حرکت غیر تهاجمی امنیتی) میدانند
که البته شدت و ضعف آن در هر یک از کشورها متفاوت است .از این رو نمیتوان بدون برنامهریزی راهبردی از
ابعاد مختلف مؤثر در امر آموزش زبان غافل ماند .بنابر آنچه گفته شد آموزش زبان فارسی یک برنامه جامع است که
عالوه بر شناخت ابعاد مختلفی مانند فارسیآموزان ،معلمان ،موقعیت ،منابع ،زیرساختها ،محیط اجتماعی ،برنامه
درسی و ...ضرورت دارد جامعۀ مخاطب را به خوبی مطالعه کرد و گسترۀ عظیم ابعاد فرهنگی آن جامعه را برای
برقراری تعامل فرهنگی مورد بررسی قرار داد تا با این اطالعات ،ابعاد مؤثر در آموزش زبان در آن جامعه را شناسایی
کرد .پس تجزیه و تحلیل سازمانی عوامل داخلی و محیطی مؤثر در آموزش و گسترش زبان فارسی یکی از ابزارهای
بسیار مهمی است که میتواند ما را در رسیدن به این هدف کمک نماید .این فرایند بهوسیله تکنیک مشهور تجزیه و

تحلیل  SWOTشامل تحلیل نقاط قوت ،1نقاط ضعف ،2فرصتها 3و تهدیدها 4به منظور دستیابی به یک رویکرد
منظم و پشتیبانی از تصمیمات مرتبط در این حوزه انجام میپذیرد.
مسلم است توفیق در آموزش هر زبانی به اتباع دیگر کشورها ،در گرو آگاهی دقیق از واقعیتهای جوامع هدف
است .در عصر حاضر ،نمی توان بدون شناخت جوامع هدف و توجه به خصوصیات کشورهای مختلف ،قدم در راه
آموزش زبان فارسی گذاشت؛ باید دانست زمینه های تاریخی و فرهنگی مناسب و مساعد برای اقبال به زبان فارسی
در هر کشور چیست و افراد با چه انگیزهای داوطلب آموزش زبان فارسی میشوند؟ باید دانست زمینه بازار کار
دانش آموختگان زبان فارسی در هر کشور و تهدیدها و فرصتهای آن در هر منطقه چیست؟ همچنین باید به این
نکته مهم توجه داشت که اوضاع و احوال و واقعیت های مرتبط با آموزش و گسترش زبان فارسی از کشوری به

کشور دیگر فرق میکند و نمیتوان ،تکلیف همهجا و همه کس را در همه زمانها به یک حکم کلی معین کرد
(حسنی و صحرایی)246 :1397 ،
 .3ضرورت توجه به زبان فارسی در کشورهای عربزبان
منظور از کشورهای عرب زبان در این مقاله ،بخشهایی از حوزه غرب آسیا ،خلیجفارس و شمال آفریقا شامل
کشو رهای امارات متحده عربی ،کویت ،قطر ،عمان ،سوریه ،عراق ،لبنان ،مصر ،لیبی ،سودان ،مراکش ،تونس و
الجزایر است « .زبان فارسی در رهگذر تاریخ ،بستر انتقال دانش ،فرهنگ بشری و شکوفایی حوزۀ وسیعی از تمدن-
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های کهن بوده است( ».همان )246 :یکی از این حوزهها که از گذشتههای دور تحت تأثیر فرهنگ و زبان ایرانی قرار
داشته زبان و فرهنگ عربی است .تاکنون تأثیر ایرانیان در همۀ تمدنهای سامی ،یمن یا بطرا و تدمر مورد بررسی
صحیح قرار نگرفته است حتی از نقش بزرگ ایرانیان در جنوب عربستان یعنی یمن نیز اطالعات اندکی در دسترس
است .بدون شک ز بان فارسی نیز تحت تأثیر جهان عرب قرار گرفته تا آنجا که نمیتوان از نقش مصریها و عراقی-
ها غافل ماند.
ضرورت گسترش زبان فارسی در حوزۀ عرب زبان موضوعی است قابل تأمل که از حساسیت خاص برخوردار
است .هر محقق آگاه به جریانات ناسیونالیستی (ساختگی) در جهان معاصر ابعاد این مسأله را در مسائل نژاد،زبان و

قومیتها حداقل در طول سده بیستم میالدی تجربه شده میداند که تاکنون متأسفانه ادامه دارد .ضرورت گسترش
همان نیازی است که کشوری را مجبور به آگاهی از زبان و فرهنگ کشور دیگر میکند .این ضرورت و نیاز امروزه
در بُعد سیاسی که خود رویۀ بعد اقتصادی و فرهنگی است ،کامالً مشهود و مبرهن است اما زمینه نیاز کشورهای
عربی زبان و ایران در بعد مشترکات فرهنگی و دینی ریشه دوانیده است (مسگرنژاد )320-319 :1378 ،شاید همین
عامل باشد که حضور کشورهای استعمارگر در منطقه را تا امروز همچنان پررنگ ساخته تا آنجا که شیعه هراسی و
سپس ایران هراسی دستاویزی شده برای مخالفت مخالفین با ارتباط و تعامل مصالحهآمیز این دولتها با یکدیگر.
بنابراین برنامهریزان قبل از هر چیز باید امکانات ،تواناییها و محدودیتها را بشناسند و با تکیه بر اطالعات بهدست
آمده ،تصمیم درست برای برگزاری دورههای آموزشی و هرگونه سیاستگذاری آموزشی در منطقه انجام دهند.
 . 4مبانی نظری :طراحی هدف و راهبرد سازمانی آموزش و گسترش زبان فارسی در جهان
هدف ،غایت مطلوبی است که یک فرد یا یک سازمان (سیستم) در نظر دارد و تالشهایش را اعم از تعیین راهبرد،
سیاستها ،برنامهها و اقدامها در راستای وصول به آن سازماندهی میکند .هدف باید دارای ویژگیهای خاص خود
باشد ،در غیر این صورت ممکن است با ابعاد دیگری در طرح و برنامه ،مانند سیاست ،راهبرد و غیره اشتباه گرفته
شود .هدف امری است که کل یک سیستم برای وصول به آن طراحی شده است .بنابراین الزم است دارای ویژگی-
هایی باشد که اهم آنها عبارتند از :در تعیین هدف باید به این ویژگیها توجه داشت؛ اهداف باید ،معین ،1قابل
سنجش و اندازهگیری ، 2قابل دستیابی ، 3واقعی 4و قابل زمانبندی5باشند براین اساس مهمترین ویژگی ها باید مؤلفه-

های ( )SMARTرا در خود داشته باشد.
اهداف ممکن است کوتاه مدت ،میان مدت و یا دراز مدت باشند .این زمانبندی با توجه به زمینهها و نوع هدف،
نسبی است اما در کل باید در چشمانداز برنامهریزی ،به اهداف بلند ،میان و کوتاه مدت توجه داشت و در یک منظر
کلی جایگاه هریک را در نظر گرفت .حرکت کلی باید به صورت گام به گام و از سطوح پایین (اهداف کوتاه مدت)
به سوی سطوح باالتر ،اهداف میانه و بلند مدت جریان یابد .این زمانبندی میتواند در کلیه سطوح اهداف در نظر
گرفته شود .کل یا مجموعه یک سیستم هدف کالن را دنبال میکند ،در حالی که اجزاء همان سیستم دارای اهداف
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خردی است که در نهایت در راستای تحقق اهداف کالن طراحی شدهاند و هر یک از این اهداف به نوبه خود می-
توانند دارای زمانبندی باشند.
در این مقاله سعی شده یک هدف کالن ارائه شود تا هر یک از سازمانهای همسویِ آموزش و گسترش زبان فارسی
در خارج از ایران بتوانند در جهت رسیدن به این هدف کالن گامهای اساسی و برنامهریزی شدهای برداند.
راهبرد :مسیر و قلمرو عملی یک سازمان در درازمدت ،برای دستیابی به اهداف آن سازمان ،در موثرترین وجه
ممکن ،از طریق تنظیم مطلوبترین منابع داخلی در یک محیط چالشی است .راهبرد ،یک الگو یا نقشهای است که
اهداف ،سیاستها ،برنامهها و فعالیتهای تدوین شده را در یک کلیت به هم پیوسته در هم میآمیزد .به عبارت

دیگر ،مسیر کلی تعیین شده برای یک سازمان و اجزای گوناگون آن برای دستیابی به وضعیت مطلوب در آینده
راهبرد نامیده می شود .راهبرد را نقشه راه نیز می گویند ،راهی که ما را به مقصد میرساند .به نظر میرسد که به طور
کلی و در یک تعریف جامع " ،برگزیدن بهترین و موثرترین راه ،مبتنی بر شرایط محیطی داخلی و خارجی ،برای
دستیابی به اهداف مطلوب فرهنگی" ،تعریفی کاربردی برای راهبرد فرهنگی باشد.
 -1-4رویکرد انتخابی؛ تحلیل سوات یا راهبرد ()SWOT
یکی از رایجترین روشهای طراحی راهبردی ،تحلیل ( )SWOTاست که شامل تحلیل نقاط قوت ،1نقاط ضعف،2
فرصتها 3و تهدیدها4میشود« .تجزیه و تحلیل  SWOTیک ابزار متداول برای تحلیل محیطهای داخلی و خارجی

در یک زمان معین و یک رویکرد سیستماتیک برای یک موقعیت تصمیمگیری است ( Yuksel and
 ) Dagdeviren,2007هدف عمده این روش مبتنی بر تحلیل عوامل راهبردی داخلی شامل :قوتها و ضعفهای
داخلی؛ و عوامل خارجی بیرون از کنترل سازمانی ،شامل فرصتها و تهدیدها است .در این تحلیل عوامل محیطی
اعم از عوامل داخلی و خارجی مورد بررسی قرار میگیرد .در میان دو عامل فوق ،عوامل خارجی نقش تعیینکننده-
تری دارند و عوامل داخلی بر حسب وضعیت عوامل خارجی مورد بررسی قرار میگیرند« .چنانچه این تجزیه و
تحلیل به طور صحیح بهکار برده شود میتواند مبنای مناسبی را برای تنظیم راهبرد و تصمیمگیری فراهم نماید
()Kajanus et al.,2004
در صورت وجود راهبردهای متعدد ،آنها باید دارای ارتباط سیستمی بوده و به صورت سلسله مراتب اولویتبندی

شده تنظیم شوند ،به طوری که هر یک ،دیگری را که در صدر یا ذیل خود قرار دارد حمایت کند .گزینههای
راهبردی متعددی ممکن است وجود داشته باشد ،اما انتخاب بهترین آنها بسته به تواناییهای سازمانی ،موقعیت آن و
شرایط محیطی دارد .هر سازمان ،با توجه به محدودیتهای چهارگانه محیطی ،راهبرد خود را انتخاب میکند.
بناب راین ،با توجه به مطالب فوق ،چهار نوع عامل محدود کننده وجود دارد که دو نوع از این عوامل داخلی و دو
عامل دیگر خارجی هستند.
عوامل محدود کننده داخلی عبارتاند از قوتها و ضعفهای کلی سازمان در مواردی نظیر :منابع ،مهارتها،
ظرفیتها ،ارزشهای حاکم بر سازمان و رهبران آن و ...از یک سو؛ نقاط ضعف مانند موانع ،فقدان برخی ظرفیتها،
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ارزش های نامطلوب حاکم بر سازمان .الزم به تأکید است که قوتها و ضعفهای کلی در ارزشهای حاکم بر یک
سازمان (فرهنگ سازمانی) در تعیین راهبرد انتخابی نقش تعیین کنندهای دارند.
عوامل خارجی که قلمرو تصمیمهای یک سازمان را محدود میکنند عبارتاند از محیط رقابتی و مطالبات اجتماعی
که تحت آن باید عمل کرد .فرصتهای فرهنگی و تهدیدها ،محیط رقابت را تعریف میکنند .این چهار عامل باید
برای هرچه واقعیتر شدن تعیین راهبرد ،سیاستها و جامعه هدف در نظر گرفته شوند .با ایجاد یک راهبرد مبتنی بر
در نظر گرفتن این چهار عامل ،رقابت یا تالش برای تغییر شرایط پیش رو میسر میشود.
تحلیل تهدیدها و فرصتهای موجود در محیط خارجی ،چارچوبهایی را برای بررسی دقیقتر نقاط ضعف و قوت

داخلی و واقعیتهای محیط آن را روشن مینماید .در واقع ،در پرتو مطالعه بیرونی میتوان نقاط قوت و ضعف را
هدفمندتر و روشن تر تبیین کرد .هر سازمان معین باید راهبردی را در پیش گیرد که دارای بیشترین تناسب با
تواناییهای داخلی و همینطور جایگاه آن در رابطه با محیط خارجیاش باشد.
 -2-4رویکرد تلفیقی AHP-SWOT
تحلیل  SWOTنمی تواند اهمیت نسبی معیارها را ارزیابی نماید از این رو ،به یک مدل سلسله مراتبی نیازمندیم تا
چارچوب  SWOTرا به یک مدل ساختاری سلسله مراتبی برای محاسبه مقادیر ویژه تبدیل نماید .ما در این
پژوهش از روش  AHPاستفاده میکنیم زیرا «هدف اصلی کاربرد  AHPدر قالب  SWOTتعین سیستماتیک

معیارهای  SWOTو اهمیت و وزن آنهاست» ( )Wickramasinghe and Takano, 2010این رویکرد تلفیقی
در سه گام  .1تهیه لیستی از زیرمعیارهای  SWOTسپس  .2مقایسات زوجی برای تعین وزن هر یک از معیارها و
در نهایت  .3تعیین اهمیت نسبی هر یک از معیارها بهوسیله ضرب میزان اهمیت هر کدام در وزن معیارهای اصلی
 SWOTرا رتبهبندی مینماید.
 .5روش پژوهش
پس از مطالعۀ گسترده منابع موجود و دریافت شناخت نسبی از جوامع مخاطب ،مجموعهای از دادهها جمعآوری
شد .سپس تالش شد به منظور دستیابی به دادههای دست اول و تحلیل وضع موجود منطقه ،از مشارکت

کارشناسان فرهنگی (افرادی همچون سفیران ،رایزنان فرهنگی ،استادان اعزامی زبان و ادبیات فارسی که اخیراً از
محل مأموریت بازگشتهاند ،استادان روابط بینالملل و مطالعات منطقهای دانشگاهها و کارشناسان سیاسی و فرهنگی،
در قالب شوراهای راهبردی حفظ ،آموزش و گسترش زبان و ادبیات فارسی بنیاد سعدی) استفاده تا برای آگاهی از
فرصت ها و تهدیدهای هر کشور ،از تجربه و مشورت این متخصصان بهرهبرداری شود .الزم به ذکر است پس از
جمعآوری دادهها و تدوین منظم آن ،مجموعۀ عوامل به هر یک از اعضا داده میشد سپس در جلسه بعد بر اساس
فراوانی تجمعی هر یک از آن عوامل اولویتبندی میشدند .در مرحله بعد با استفاده از دادههای بدست آمده،
معیارهای  SWOTبا توجه به رویکرد تلفیقی فرایند تحلیل سلسله مراتب  AHPمورد تحلیل نهایی قرار گرفت.
«از روش  AHPبرای تعیین اهداف نسبی معیارها و مقایسههای زوجی در ساختارهای سلسله مراتبی چند الیه

استفاده میشود» ( )Saaty and Vargas,1996بنابراین ابتدا با روش  SWOTعاملها شناسایی میشوند سپس
 AHPبا توجه به وزندهی و مشخص کردن اهمیت نسبی هر یک از عوامل ،تصمیمگیری را برای رسیدن به
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راهبردهای علمی تسهیل میبخشد.
با توجه به اینکه روش پژوهش حاضر ترکیبی یعنی روش کیفی – کمّی است تکنیکهای جمع آوری دادهها،
مشاهده ،مصاحبه و مطالعات اسنادی و سپس اولویتبندی و تعیین ضرایب با استفاده از نرمافزار Expert choic
انجام گردید .برای گردآوری دادههای پژوهش ،ماتریس مقایسههای زوجی هر یک از عاملها و گروهها با استفاده از
نظر کارشناسان فرهنگی تدوین شد.
 -6تحلیل یافتههای تحقیق

در تحلیل  SWOTگام نخست شناسایی عوامل داخلی و خارجی شرایط محیطی و تواناییهای درونی سازمان
است .پس از مشخص شدن تمامی نقاط ضعف و قوت و تهدیدها و فرصتها ،ماتریس ارزیابی عوامل داخلی )(IFE
ماتریس ارزیابی عوامل خارجی )  (EFEتشکیل میشود .در ماتریس عوامل داخلی شامل نقاط قوت و ضعف
منطقهای (جدول  )1و عوامل خارجی مؤثر در آموزش زبان فارسی شامل فرصتها و تهدیدها (جدول  )2به شرح
جدول زیر نشان داده شده است:
جدول  :1ماتریس عوامل داخلی IFE
نقاط ضعف

عدم اطالعات کافی منابع انسانی اعزامی از W
1
فرهنگ و جامعۀ مخاطب

نقاط قوت

پیشینه تاریخی و تمدن ایران

S
1

توجه نداشتن به دستیابی اشتراکات فرهنگی
با گرایشهای مخاطبان زبان فارسی در آن
جوامع
بهره نداشتن منابع انسانی اعزامی از مهارت-
های الزم برای حضور قوی در منطقه
عدم شناسایی و بهرهمندی الزم از ظرفیتهای

قانونی و زیرساختی و امکانات دستگاههای
فرهنگی منطقه و بومیسازی فعالیتها
اعزام نیروهای غیرمتخصص در زمینه زبان
فارسی یا نداشتن آشنایی معلمان اعزامی با زبان
عربی به این حوزه

ضعف برنامهریزیهای راهبردی در دیپلماسی W
2
فرهنگی و عمومی در غرب آسیا
ضعف دستگاههای داخلی در انتخاب ،تهیه و

ارسال کتاب و منابع آموزشی کافی
عدم برنامهریزی و توسعۀ روش تدریس نوین

توسعه اعطای راتبه تحصیلی برای نخبگان منطقه S
2
در ایران
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(و تعمیم معیارهای آزفا) به استادان زبان
فارسی در برخی کشورها
مشکالت و ناهماهنگیهای موجود بین
سفارتخانهها و نمایندگیهای فرهنگی ج.ا.ایران
عدم ارتباط مستقیم فعال و تعامل سازنده با
فارسی آموزان ،استادان و افراد مرتبط با زبان
فارسی نسبت به عملکرد سایر رقبا

ضعف در بهرهگیری از ابزار نوین آموزشی – W
3
تبلیغاتی

برگزاری مراسم و بزرگداشتهای مشترك در هر S
3
یک از این کشورها

کمبود وسایل کمک آموزشی نوین ،متنوع،
مصور و باکیفیت عدم رعایت روش آموزشی
نوین و مناسب برای منطقه
فقدان سرفصلهای تعریف شده برای دوره-
های زبان فارسی و کتابهای درسی مناسب
عدم تعریف دقیق از متون ،منابع و وسایل

آموزشی و کمک آموزشی بر اساس ضرورتها
و مطالبات منطقهای با هدف استانداردسازی
آنها
در نظر نگرفتن معیارهای آموزش زبان فارسی
به عرب زبانان

فقدان گزارشهای مستند و دقیق از وضعیت W
4
زبان فارسی این حوزه

سطح خوب روابط سیاسی ایران با برخی S
4
کشورهای منطقه

بهروز نبودن بخشهای زبان فارسی در

تفاهمنامههای فرهنگی بین ایران و این دولتها

دانشگاهها

عدم شفافیت فعالیتهای فرهنگی و تأثیر منفی W
5
آن در حوزۀ آموزش زبان و ادبیات فارسی
کمبود بودجه آموزش زبان فارسی
عدم حمایت از مراکز ایرانشناسی

W
6

برگزاری کالسهای آزاد آموزش زبان فارسی

برتری و مزیت علمی ج.ا.ایران نسبت به برخی S
6
کشورهای منطقه

عدم تجهیز و بهرهبرداری بهینه بخش فارسی

کارکرد زبان و ادبیات فارسی به عنوان قدرت

از اتاقهای ایران

نرم دیپلماسی عمومی ایران

عدم حضور استادان اعزامی اعم از استاد ثابت

برای دانشگاهها و استاد موقت برای تدریس در
دورههای دانشافزایی

S
5
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ادغام ایدئولوژیهای دینی – مذهبی با آموزش W
7
زبان فارسی وجود صبغه تبلیغی ،ایدئولوژیک و

اتاقهای ایران و کرسیهای ایجاد شده در S
7
دانشگاهها

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

جدول  2ماتریس عوامل خارجی EFE
تهدیدها
عدم انتخاب رویکرد مناسب آموزشی در

T1

مواجه با جامعه مخاطب

فرصتها

امکان ادامه تحصیل دانشآموختگان زبان فارسی O
1
در مقاطع تحصیالت تکمیلی در ایران

دشواری برنامهریزی یکسان به دلیل وجود

عالقمندی محققان و نخبگان برای دریافت راتبه

فرهنگها و سطوح ناهمسان آموزشیِ الیههای

تحصیلی و فرصت مطالعاتی در ایران

گوناگون شهری و روستایی
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
خلیج فارس
ایران هراسی که تحت تأثیر و نفوذ غرب و به-
ویژه آمریکا ایجاد شده است شامل:

T2

تأثیرپذیری عمیق زبانی ،ادبی و فرهنگی مردم O
2
کشورهای منطقه از زبان ،فرهنگ و ادبیات ایرانی

الف) تهدید شمردن فرهنگ ایرانی ،ایران

نفوذ ادبیات فارسی در مجموعهای از داستانها،

هراسی و شیعه هراسی فرهنگی توسط

امثال و حکایات اسطورهای ایرانی در این منطقه

کشورهای منطقه؛

وجود نسخ خطی فارسی در این کشورها

ب) بدبینی مردم و حاکمان برخی از

وجود کتابهای ترجمهشده بیشمار به زبان

کشورهای عربی بهویژه مصر ،عربستان و اردن،

عربی و کتابهای فارسی در کتابخانههای

مبنی بر هویت سیاسی و ایدئولوژیک فعالیت-

کشورهای عربی

های فرهنگی ج.ا .ایران برای صدور اصول،

اسناد و آثار بیشمار مکتوب خانواده زبانهای

ارزشها ،نمادها و هنجارها به آن کشورها؛

ایرانی برای مطالعات مشترك تطبیقی

پ) حساسیت ایجادشده نسبت به ایران،

همسایگی ایران با برخی از کشورهای این منطقه

بهویژه با قدرت گرفتن جریانهای طرفدار
غرب در هیئت حاکمه این کشورها؛
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وجود حکومتهای استبدادی ،بنیادگرایی
اسالمی و حاکمیت اقتدارگرا
ملیگرایی افراطی عربی در بخشی از جوامع
کشورهای این حوزه
وجود گروههای بنیادگرا (سلفیها ،تکفیریها،
وهابیها و القاعده)
وجود شورای همکاری خلیج فارس

سلطه فرهنگ غربی و تأثیر آن بر بخشی از T3

دانشگاههایی که زمینه برای آموزش زبان فارسی O
3
در آنها فراهم است

فعالیت برخی از کشورهای مخالف ایران در

وجود مراکز ایرانشناسی در کشورهای این

آن منطقه مثل آمریکا ،اسرائیل ،ترکیه و...

حوزه

تالش غرب برای شکل دادن جغرافیای سیاسی

وجود استادان تأثیرگذار رابط

منطقه و ایجاد هژمونی غرب بر حوزههای

حضور فارغالتحصیالن حوزههای دینی از ایران

مختلف نظامی ،اندیشه ،فرهنگ ،سیاست و

حضور استادان فارغالتحصیل از دانشگاههای

اقتصاد

ایران

قشر جوان در این کشورها

وجود کرسیها و اتاقهای ایران در دانشگاهها
انتخاب زبان فارسی به عنوان واحد اجباری در
فقر مالی اغلب دوستداران زبان فارسی
عدم وجود امکانات کافی در مدارس ایرانی و

T4

بعضی از دانشگاهها

زبان فارسی و ادبیات شیعه به عنوان زبان دوم O
4
جهان اسالم

ارسال کتابهایی که با فرهنگ آن کشورها هم-

انگیزههای مشترك دینی و فرهنگی در منطقه

خوانی ندارد

وجود شیعیان و همسویی بیشتر آنان با جمهوری

کمبود فرصت شغلی برای فارغالتحصیالن زبان

اسالمی ایران و پراکندگی قابل تو.جه و گستردۀ

فارسی

آنان در مناطق مختلف در همۀ صحنههای
اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی و نظامی
سابقه ترویج و تبلیغ دین اسالم و مذهب شیعی
توسط خاندانهای ایرانی در مغرب کنونی
وجود مجامع مختلف مانند حوزهها ،مدارس،
جامعهالمصطفی و...
حضور جنبشهای مردمساالری دینی (موج
چهارم دموکراسی خواهی یا بیداری اسالمی)

طالب حوزههای علمیه
طریقتهای عرفانی که با متون فارسی در
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وجود زبان فرانسه به عنوان رقیب زبان فارسی

T5

ارتباطاند
وجود عالقهمندان آزاد به زبان فارسی

و حتی عربی در برخی کشورهای شمال آفریقا

مشابهتهای فراوان زبان فارسی و عربی (خط

همچنین سایر زبانهای رقیب از جمله

یکسان ،کلمات مشترك ،کوتاهی زمان یادگیری

انگلیسی ،ترکی و چینی

و)...

حضور تجاری زبانهای بیگانه انگلیسی و

وجود قابلتوجه محققان و پژوهشگران در حوزۀ

فرانسوی در حوزه عرب زبان

ایرانشناسی ،شرقشناسی و اسالمشناسی

O
5

عالقه قشرهای مختلف جوامع منطقه به فیلمهای
ایرانی (به علت وجود مضامین اخالقی و
پاسداشت ارزشهای سنتی ،دینی و اخالقی در
وجود تنش و نبود ثبات کامل سیاسی در این

T6

این فیلمها)
حضور تمدنی و تاریخی ایرانیان در این منطقه

کشورها

اشتراکات فرهنگی ،تاریخی و دینی

بحران در روابط ایران با عربستان و چالشها و

پیشینه معماری ایرانی در مساجد ،تکیهها ،دژها

مشکالت سیاسی برآمده از آن

و سردرهای بزرگ این منطقه

موانع ،مسائل و مشکالت قانونی در روابط

میراث عظیم مکتوب علمی ،فلسفی و ادبی به

کنسولی بین ایران و بعضی از این کشورها

زبان عربی

O
6

وجود واژگان مشترك زبان فارسی و عربی
مهاجرت چهرهها و شخصیتهای علمی،
فرهنگی و اسالمی از ایران به کشورهای این
منطقه و ترویج اندیشۀ ایرانی -اسالمی
مهاجرتها و تبادل زائران
فرهنگ و ادبیات مشترك و نفوذ قرآن و احادیث

نبوی در ادبیات فارسی و بالعکس
وجود ایرانیتبارها در کشورهای عربی
اماکن مقدسه ایران به عنوان جاذبۀ گردشگری و
زیارتی
وجود زمینه همکاریهای اقتصادی ،فرهنگی -
اجتماعی و گردشگری
همانطور که مشاهده میشود هر یک از نقاط مشابه در یک طبقه دستهبندی شده است .بدین ترتیب نتایج جدول
ماتریس ارزیابی عوامل خارجی و داخلی به ترتیب در  7و  8زیرمعیار دستهبندی گردید .فرایند دستهبندی ،تعیین

وزن و اهمیت هر عامل توسط تکنیک  AHPو براساس نظر کارشناسان مختلف حاضر در نشست شورای راهبردی
کشورهای عربزبان بنیاد سعدی که از سال  94تا  96برگزار گردید صورت پذیرفت.
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در جدول  3مقایسات زوجی هر کدام از گروههای اصلی  SWOTرا نشان میدهد .ستون اهمیت وزن و اهمیت
هر یک از عوامل چهارگانه یعنی نقاظ قوت ،ضعف ،فرصت و تهدیدهاست.
جدول  3مقایسههای زوجی SWOT
معیار

میزان

قوت

فرصت

ضعف

تهدید

اهمیت

()S

()O

()W

()T

0/322

2/047

2/701

0/802

1

تهدید ()T

0/400

2/701

3/103

1

1/246

ضعف ()W

0/123

0/802

1

0/322

0/370

فرصت ()O

0/153

1

1/246

0/370

0/488

قوت ()S

SWOT

اصلی

همانگونه که مشاهده میشود نقاط ضعف با وزن  0/400بیشترین اهمیت و فرصتها با وزن  0/123کمترین
اهمیت را از نظر کارشناسان دارد .پس از اینکه ماتریس مقایسات زوجی زیر معیارهای هر یک از نقاط قوت ،ضعف،
فرصت ها و تهدیدها بدست آمد؛ الزم است وزن نهایی هر کدام را با توجه به وزن معیار اصلی خود SWOT
محاسبه نمود که در جدول  4نشان داده شده است.
جدول  4وزن نهایی زیرمعیارها
وزن نهایی هر زیر

وزن

معیار

زیرمعیار در معیارهای
گروه

0/031

0/204

0/056

0/331

0/012

0/081

0/011

0/077

0/014

0/096

0/013

0/086

0/039

0/122

0/076

0/192

0/100

0/250

0/093

0/234

0/024

0/061

0/033

0/083

0/017

0/044

زیر

معیار

گروه

SWOT

SWOT

S1
S2
S3

S4
S5

0/153

قوت ()S

S6
S7
W1
W2
W3
W4
W5
W6

0/4

ضعف ()W
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0/053

0/133

0/017

0/136

0/019

0/159

0/015

0/120

0/014

0/114

0/016

0/131

0/041

0/337

0/080

0/248

0/083

0/259

0/050

0/157

0/024

0/075

0/022

0/069

0/060

0/189

W7
O1
O2
O3
O4

0/123

فرصت ()O

O5
O6
T1
T2
T3
T4

0/322

تهدید ()T

T5
T6

همانطور که مشاهده میگردد طبقه  W2با وزن نهایی  0/1مهمترین زیر معیار در بین همه زیر معیارهای مورد نظر
بوده است .این زیر معیار در گروه نقاط ضعف با وزن  0/4مهمترین گروه بهشمار میرود که شامل زیر معیارهای:
ضعف برنامهریزی های راهبردی دیپلماسی فرهنگی و عمومی در غرب آسیا ،ضعف دستگاههای داخلی در انتخاب،
تهیه و ارسال کتاب و منابع آموزشی کافی ،عدم برنامه ریزی و توسعۀ روش تدریس نوین (و تعمیم معیارهای آزفا)
به استادان زبان فارسی در برخی کشورها ،مشکالت و ناهماهنگیهای موجود بین سفارتخانهها و نمایندگیهای
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ،عدم ارتباط مستقیم فعال و تعامل سازنده با فارسیآموزان ،استادان و افراد مرتبط با
زبان فارسی نسبت به عملکرد سایر رقبا میشود.
در وزن نهایی زیر معیارها برای گروه  SWOTبه ترتیب در گروه نقاط قوت بیشترین اهمیت با  S2و کمترین
اهمیت با وزن  0/077مربوط به  4Sاست .در گروه نقاظ ضعف  W2با وزن  0/250و  W6با وزن  0/044به ترتیب
بیشترین و کمترین اهمیت را از نظر کارشناسان دارند .همچنین ماتریس مقایسه زوجی زیر معیار گروه فرصتها
بیشترین اهمیت را به  O6و کمترین را به  O4با وزن  0/114نشان میدهد .در ماتریس مقایسه زوجی زیر معیار
گروه تهدیدها نیز به ترتیب  T2با وزن  0/259و  T5با وزن  0/069در باالترین و پایینترین درجه اهمیت قرار
گرفتهاند.
 .7نتیجهگیری
حوزۀ عرب زبان به عنوان گهواره تمدن بشری و یکی از حساسترین مناطق جهان چه به لحاظ موقعیت استراتژیک
و چه به لحاظ منابع طبیعی و انرژیِ سرشار ،از دیرباز مورد توجه بوده است .علت توجه نظام سلطه به این منطقه نیز
حفظ امنیت انرژی آیندۀ خود و تضمین بیشتر امنیت اسرائیل در رویارویی با کشورهای اسالمی است .این منطقه
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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ویژگی های قومی ،مذهبی و فرهنگی متفاوت نسبت به سایر مناطق و نیز حاکمیت دولتهای خودکامه و وابسته
است.
در کنار تکثر فرهنگی منطقه که حاصل ظهور ادیان الهی بزرگ و همچنین تعدد قومیتها است ،بنیادگرایی و
حاکمیت های اقتدارگرا نیز وجود دارد .بدون شک ،درونکاوی فرهنگ سیاسی این منطقه که با مفاهیمی مانند بحران،
شورش ،تروریسم ،اختالفات قومی -مذهبی و حکومتهای استبدادی گره خورده در رسانیدن ما به هدف اصلی
گسترش زبان و ادبیات فارسی به ویژه در کشورهای مصر ،لبنان ،سوریه ،عراق ،تونس و الجزایر بیشتر کمک میکند.
در این مقاله بر اساس نشستهای راهبردی که در شورای راهبردی حفظ ،گسترش و آموزش زبان فارسی در

کشورهای عرب زبان از سال  96-94در محل بنیاد سعدی برگزار شد [اسامی در پینوشت  ]2در گام اول فهرستی
از عوامل راهبردی و کلیدی این امر بهوسیله رویکرد  SWOTدر چهار گروه نقاط قوت ،نقاط ضعف ،فرصتها و
تهدیدها شناسایی و طبقهبندی شد .پس از آن با رویکرد  AHPاقدام به اولویتبندی هر یک از زیر معیارها یا
عوامل راهبردی گردید .بر این اساس یافته نشان میدهد گروه ضعفها با داشتن وزن  0/4رتبه اول را به خود
اختصاص داد .سپس به ترتیب رتبههای دوم تا چهارم عبارتند از :تهدیدها با وزن  ،0/322قوتها با وزن  0/153و
فرصتها با وزن  . 0/123با توجه به این تجزیه و تحلیل کارشناسان به نقاط ضعف بیشترین توجه را داشتهاند .بر
این اساس  W2مهمترین زیر معیار شناخته شده در نقاط ضعف که شامل ضعف برنامهریزیهای راهبردی دیپلماسی
فرهنگی و عمومی در غرب آسیا ،ضعف دستگاههای داخلی در انتخاب ،تهیه و ارسال کتاب و منابع آموزشی کافی،

عدم برنامهریزی و توسعۀ روش تدریس نوین (و تعمیم معیارهای آزفا) به استادان زبان فارسی در برخی کشورها،
مشکالت و ناهماهنگیهای موجود بین سفارتخانهها و نمایندگیهای فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ،عدم ارتباط
مستقیم فعال و تعامل سازنده با فارسی آموزان ،استادان و افراد مرتبط با زبان فارسی نسبت به عملکرد سایر رقبا می-
شود نیاز به توجه جدی دارد که هر یک از این موارد سیاستهای خاص خود را در قالب راهبرد میطلبد .این
سیاستها میتواند شامل موارد زیر باشد:
 .1تنظیم روش ها و تدوین محتواهای آموزشی ،بر اساس فرهنگ عمومی ،نگرشها و مطالبات فرهنگی و
آسیبشناسی مستمر روشها و محتواهای برگزیده شده؛
 .2بهبود و ارتقای تولیدات آموزشی و گسترش آن از طریق رسانههای گوناگون؛

 .3تعریف و تعیین معیارها و شاخصها برای بستههای سختافزاری و نرمافزاری برای استفاده در اتاقهای
ایران و سمنها؛
 .4بومیسازی و مهارت افزایی نیروهای بومی در منطقه ،در چارچوب فعالیتهای سمنها؛
 .5قرار گرفتن زبان فارسی به عنوان زبان دوم در برخی از مدارسی که امکان آن فراهم است؛
 .6زمینهسازی ترویج و گسترش ارزشها و هنجارهای فرهنگی ایرانی در منطقه در فرایند فعالیتهای آموزشی
توسط عوامل چندگانه فوق؛
.7

معرفی ارزشها و نگرشهای متعالی انسانیِ موجود در ادب فارسی ،همسو با گرایشها و اقتضائات
فرهنگی منطقه؛

 .8ترویج ارزشها و نگرشهای عرفانی (اسالمی -ایرانی) در متون آموزشی دورههای پیشرفته؛
 .9شناسایی و مطالعه جامعهشناختی و ادبی ارزشها و نگرشهای مشترك بین ایران و کشورهای منطقه؛
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د ر نهایت بر اساس مطالب مطرح شده و از آنجا که فرهنگ غالب این منطقه ،فرهنگ اسالمی است که عمیقاً تحت

تأثیر زبان عربی قرار دارد ،ما میتوانیم " گسترش حوزۀ تعامل فرهنگی ایران در چارچوب ترویج فرهنگ مردمساالر
دینی به کمک متون آموزشی زبان و ادبیات فارسی و در نهایت ،هدف عالی مبتنی بر ورود معنویت اسالمی در نظام-

های سیاسی منطقه ،میتواند به عنوان هدف کالن سازمانهای همسوی آموزش و گسترش زبان فارسی باشد تا با
تحقق آن ،زمینههای شکوفایی تمدن و فرهنگ اسالمی فراهم آید.
بر این اساس راهبرد کالن منطقهای چنین تعریف میشود:
«شناسایی ،تقویت و ترویج ارزشهای فرهنگی و دینی توسعهگرایِ موجود در فرهنگ سیاسی نظام دینی مردمساالر

از طریق آموزش و نشر متون آموزشی منطبق با این ارزشها و در نتیجه باال بردن ظرفیت ساختار و فرهنگ سیاسی
نظامهای سیاسیِ این حوزه در پاسخگویی به محیط بینالمللی و تعامل با فرهنگ جهانی معاصر».
پینوشت:
[ ]1در مطالعه و بررسی دادههای این پژوهش از نتایج جلسات شوراهای راهبردی حوزۀ عرب زبان و سند آموزش و گسترش زبان
فارسی بنیاد سعدی که توسط نگارنده تدوین شده ،بهره گرفته شده است.
[ ]2کارشناسان شوراهای راهبردی حوزه کشورهای عرب زبان:

.1
 .2ابوالفضل صالحی نیا ،معاون سابق رایزنی فرهنگی ج.ا .ایران در لبنان
 .3دکتراحسان قبول ،استاد اعزامی به لبنان
 .4محمد صدر هاشمی ،رایزن فرهنگی سابق ج.ا.ا در لبنان
 .5احمد درویش ،کارشناس میز سوریه در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی
 .6حجت ا ..جودکی ،رایزن فرهنگی سابق ج.ا .ایران در مصر
 .7حسین کمالیان ،سفیر سابق ایران در یمن
 .8رحیم عابدانزاده ،سفیر سابق ایران در امارات متحده عربی
 .9دکتر عباس خامهیار ،رایزن سابق فرهنگی ج.ا.ا در کویت
 .10دکتر علی اکبر علیخانی ،استاد گروه مصر در دانشکده مطالعات جهان
 .11محمد حسن نجفی ،کاردار ج .ا.ایران در نجف
 .12محمد هادی تسخیری ،کارشناس آفریقا در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی
 .13محمدباقر سخایی ،سفیر سابق ایران در قطر
 .14محمود موحدی ،سفیر سابق ایران در قطر
 .15دکتر نجمه دوری ،استاد اعزامی وزارت علوم به سوریه
 .16دکترحسین هاجری ،استاد سابق اعزامی به سوریه
 .17سید علی موسویزاده ،معاون سابق رایزنی فرهنگی ج.ا.ا در سوریه
 .18موسی اسوار ،مترجم و متخصص در کشور های عربی
 .19ثریا خرمی ،دبیر شورا و تهیه کننده سند راهبردی کشور های عرب زبان
شهید فاجعه منا ،دکتر غضنفر رکن آبادی ،سفیر سابق ج.ا .ایران در لبنان
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