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 چكیده

-های هویت قومی این پژوهش با هدف بررسی تغییرات در نگرش
های هویت  )فارسی یا عربی( بر دیگر مؤلفه و تأثیر زبان   فرهنگی 
در بین سه نسل از ایرانیان مهاجر در بحرین،با    فرهنگی -قومی

فرهنگی در  متقابل بینارتباطات  نامۀ استاندارد  استفاده از پرسش
( انجام شد. زبان در حال کاربرد، نگرش MIRIPSجوامع متکثر )

های ایرانی  نسبت به زبان فارسی دربرابر زبان عربی، حفظ سنت
های اجتماعی،  های عربی، نگرش نسبت به فعالیت دربرابر سنت

ارتباطات اجتماعی و دوستان و حس تعلق به فرهنگ ایرانی 
های موردنظر این پژوهش  ربی، به عنوان مؤلفهدربرابر فرهنگ ع

 به ها نشان داد از لحاظ نگرش نسبت انتخاب شدند. بررسی یافته

وجود دارد و نسل اول   ها تفاوت معناداری میان سه نسل این مؤلفه
مهاجران احساس تعلق خاطر بیشتر و بهتری به گروه هویتی اولیۀ 

ها  فرهنگی ایرانی، نسبت به بقیه گروه-خود، یعنی هویت قومی
های دیگر به  دارند و این وابستگی فرهنگی و حس تعلق در نسل

-های هویت قومی ه در همۀ مؤلفهتدریج کم شده است. این نکت
توان  ها، نمی قابل مشاهده است. همچنین، براساس یافته   فرهنگی 

-ها قائل شد، بلکه باید هویت قومی فاصلۀ مشخصی میان نسل
های مختلف به صورت پیوستاری تلقی  را در میان نسل   فرهنگی 

کرد. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نیز نشان داد که زبان بر 
تأثیرگذار است و با آنها    فرهنگی -های هویت قومی تمامی مؤلفه

 ای مثبت و معنادار دارد.  رابطه
 

شناسی قومی؛ زبان مادری؛  هویت؛ هویت فرهنگی؛ زبان :ها کلیدواژه

 .شناسی اجتماعی نشل دوم و سوم مهاجران؛ زبان

 

 

Abstract 

The purpose of this research is to investigate the 

changes as well as the effect of the language in use 

(Persian or Arabic) on ethnocultural identity and its 

components across three generations of Iranians 

migrating in Bahrain by means of the standard 

questionnaire of Mutual Intercultural Relations in 

Plural Societies (MIRIPS). The components under 

study were language in use and attitude toward 

Persian language versus Arabic language, 

preserving Iranian versus Arab traditions, attitude 

towards social activities, attitude towards social 

connections, and friends, as well as the sense of 

belonging to Iranian culture as compared with 

Arabic culture. The findings of the research indicate 

that there is a significant difference across the three 

generations in terms of the attitudes towards these 

components with the first generation immigrants 

feeling more attached to their primary identity 

group (i.e. the Iranian ethnic identity) as compared 

to the other groups. Besides, it was observed that 

this cultural affinity and sense of belonging to their 

primary identity group have slowly diminished in 

other generations, a result which is visible in all 

components of ethnocultural identity. Findings do 

not show any distinct gap among the generations; 

yet the ethnocultural identity can be observed 

continuously across the different generations. Also, 

the results of Pearson correlation test display that 

the language affects all components of 

ethnocultural identity showing a positive and 

meaningful relationship with them. 
 

Keywords Identity; Ethnocultural Identity; Mother Tongue; 

Second and Third Generation Immigrants; Sociolinguistics. 
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 مقدمه
 ۀباه عناصار هاویتی جامعا    آنهاا  هویت مهاجران و تعلق 

 -یقااوم یهااا مااادر و تفاااوت در نگاارش ۀمیزبااان یااا جامعاا
مختلاف مهااجران از موعاوعات     یهاا  نسل یندر ب    یفرهنگ
 شناختی دوران معاصر اسات.  جامعه یها پژوهشدر توجه   قابل

 سانجش در بررسی تأثیر مهاجرت بر فرهنگ و هویت افاراد،  
مختلاف از   یهاا  مهااجران نسال   یهای هویات قاوم   ویژگی
موعاو  و   ینا یبرخوردار است. بررس یاریهای بس پیچیدگی

و نااو   یاازانو م رانمهاااج 1زبااان در حااال کاااربرد یاالتحل

برخاوردار   ای یژهو یتشناسان از اهم زبان یآنان برا یدوزبانگ
منظاور از  دارد.  یات هو یجاددر ا یزبان نقش مهم یرااست، ز

زبان در حال کاربرد زبانی است که مهاجران در خانه و یاا در  
برناد. مهااجران، باا     عنوان وسیلۀ ارتباطی به کار می جامعه به

کنناد کاه کادام     با دو زبان، خود انتخاب مای توجه به آشنایی 
زبان را به کار ببرند و به ایان ترتیام مفهاوم زباان در حاال      

 یابد. کاربرد معنا می
ارتباا    یزباان برقارار   یاصال  یها از نقش یکیهرچند 

 یاین در افاراد و تع  یتهو یجادآن ا یگراما نقش مهم د ،است
 اسات  آنها یو فرهنگ یقوم یتهو یها افراد به گروه یوفادار
 یقاوم  یات . اصاطح  هو (711: 7933 ،زاده و حسان )قمری 

 یات اسات کاه در تمام   ییشامل احساسات، تجارب و رفتارها
گاروه   یا  او در  یتبه عضاو  فرد باتوجه یگاهجا یانگرخود، ب
 یفرهنگا  یتو هو استمتکثر  یقوم  یها گروه یاواحد  یقوم

سات، کاه   ا ها، رساوم و رفتارهاا   از باورها، ارزش یا مجموعه
 یاعضاا  یگار تاا خاود را باا د    بندند یجامعه به کار م یاعضا

 یات (. هو217: 2001، 3و اوناگ  2فینای جامعه سازگار سازند )

 یان اسات. ا  آنحاس تعلاق باه     یا یت ی  گروههو یفرهنگ
فارد و مرباو     یو درک شخص یاز خودآگاه یاحساس بخش

ه هار گارو   یاا  یاجتمااع  ۀطبق ین،د یت،زبان، قوم یت،به تابع
 خود است. یزفرهنگ متما یدارا یاجتماع

 باه  کشور ی  از فرد معمول اقامت مکان تغییر مهاجرت

 (، اماا 9073: 2001 ،4کریتاز )شاود   مای  تعریاف  دیگار  کشور

مهاجرت تنها تغییر فضای جغرافیایی نیست، بلکه قرار گرفتن 
های مختلف اسات کاه باه     در فضای بینابینی اقوام و فرهنگ

ساز جوامع مقصاد و   دهد در میان عناصر هویت فرد امکان می

                                                      
1. language in use 

2. Phinney 

3. Ong 

4. Kritz 

از  ،تضاادند و م مبدأ قرار گیرد؛ عناصری که گاه مشابه و گااه 
یناد  اافاراد در فر « هویات »و « خاود »جاایی در    این رو، جابه

را  یاده عق یان تاوان ا  یما  ین،شاود. بناابرا   مهاجرت پدیدار می
اجتماعی اسات کاه در    ۀساخت که هویت مهاجران بر یرفتپذ

های روزماره،   (، اما در کنش7937:91آن قرار دارند )جنکینز، 
 ،(. همچناین 773 -721: 7913شود )گیدنز،  ایجاد و خلق می

سیال بودن هویات   ۀگیری هویت در بستر اجتماعی، اید شکل
به ایان صاورت    ؛(7932:73آورد )برمن،  مهاجران را پدید می
هاای   هاای متفااوت، هویات    ماان توانند در ز که مهاجران می

 داشته باشند.  یمختلف
در  ییااراتتغ یپااژوهش بررساا  یاانهاادف از انجااام ا 

ساه نسال از    یندر با     یفرهنگا  -یقاوم  یات هو یها نگرش
 یاران است. نسل اول افاراد متولاد ا   ینبحر درمهاجر  یرانیانا

 ،اند گرفته یمتصم ینمهاجرت به بحر یهستند و خودشان برا
از  یاناد و بخشا   مهااجرت کارده   یند به بحار خو ینبا والد یا

سااکن   یاران زباان ا  یرا در منااطق فارسا   شان یدوران زندگ
عنوان نسل  به ینشانهستند که والد یاند. نسل دوم افراد بوده
اناد و نسال ساوم فرزنادان نسال دوم       شده ینبحر یماول مق

اسات کاه نسال اول     یان ا یات حاائز اهم  ۀهستند. البته نکتا 
اناد کاه    مهااجرت کارده   یهستند کاه در زماان   یزبانان یفارس
شده، اماا باه    یمحسوب م یراناز کشور ا یهنوز بخش ینبحر
از مناااطق  یاقتصاااد ی یااامااذهب یاساای،مختلااف س یاالدال
کاه   ینبه بحر ،استان فارس و هرمزگان یژهبه و ین،نش فارس

اناد. اماا نسال     اند، مهاجرت کرده آن عرب بوده یساکنان اصل
 یاران از ا یناند که کشاور بحار   آمده یابه دن یدوم و سوم زمان
 .مستقل شده است
در پی پاسا  دادن باه   پژوهش  یناکه  یدو پرسش اصل
 -یقاوم  یات هو یهاا  نگارش  ند از این کها آنها است، عبارت

چاه   ینبحار  در ایرانای ساه نسال از مهااجران     ینب یفرهنگ
کرده است؟ و زبان در حال کاربرد و نگارش نسابت    ییراتیتغ

 یگار بار د  یریافراد چاه تاأث   یندر ا 5یو عرب یبه زبان فارس

-یقاوم  یات آنان دارد؟ هو    یفرهنگ -یقوم یتهو یها مؤلفه
 -یقوم یتو هو یهاول یتعنوان هو به)ایرانی(  فارس یفرهنگ
 ۀجامعا  یاۀ ثانو یقوم یتعنوان هو )عرب( به ینیبحر    یفرهنگ

 مورد پژوهش در نظر گرفته شده است.
                                                      

نگرش نسبت به زبان از این رو حائز اهمیت است که نسل دوم و سوم . 1
درصد کمی از آنها از این زبان با زبان فارسی آشنایی بسیار کمی دارند و 
کنند، اما نگرش این افراد نسبت به  به عنوان وسیلۀ ارتباطی استفاده می

 سنجش است. های هویتی قابل زبان بر دیگر مؤلفه



 00     بحرین فرهنگی در سه نسل از مهاجران ایرانی به-های هویت قومی رابطۀ نگرش زبانی با مؤلفهزهرا عباسی و محبوبه باقری: 

 

پاژوهش و   یاصال  یهاا  به پرساش  دادن منظور پاس  به
موارد  ی،قوم -یفرهنگ یتهو یها مؤلفه یباتوجهبه گستردگ

 یمورد بررسا     یفرهنگ-یقوم یتهو یها عنوان مؤلفه به یلذ
 :اند هقرار گرفت
 یزبان در حال کاربرد و نگرش نسبت به زبان فارسا  .7

 ی؛ان عربدربرابر زب
 ی؛عرب یها دربرابر سنت یرانیا یها حفظ سنت .2
)شارکت در   یاجتمااع  هاای  یتنگرش نسبت به فعال .9

مشترک با افاراد گاروه قاومی     یاجتماع های یتفعال
مشاترک باا    یاجتمااع  هاای  یات برابر فعال در ایرانی
 ؛ ها( عرب

و دوساتان )انتخااب دوسات از     یارتباطات اجتمااع    .4
 یازان عارب و م  یقاوم   گاروه  یاا  ایرانی یگروه قوم

 ؛ وبا آنان( یاشتراکات زبان
 یحس تعلق به فرهنگ ایرانی دربرابر فرهناگ عربا   .1

 ثانویاۀ و  یاه اول یقوم یتفرد به هو ی)نگرش شخص
 .خود(

 19بخاش و   1در  یا ناماه  پرساش  انجام پاژوهش  یبرا 
باه   ینبحر درمهاجر  یرانیانشد و سه نسل از ا یسؤال طراح

 ۀناماا از پرسااش ینامااه بخشاا پرسااش یااناآن پاساا  دادنااد. 

 1در جواماع متکثار   یفرهنگا  ینارتباطات متقابال با   استاندارد 

(MIRIPSاست. پروژ )یالمللا  ینبا  یهمکاار  ۀ (MIRIPS )
 فرهنگای  ینب یها نگرش یزو ن یو قوم یو فرهنگ مل یتهو

نسابت باه    یشخص یها ازدواج، نگرش یتاز جمله زبان، اولو
 ی،نگار قوم ی،فرهنگ یتاحساس امن ی،و قوم یفرهنگ یتهو

 یسلسله مراتم و روابط متقابال در جواماع مختلاف را بررسا    

 یندر دانشاگاه کاوئ   2یرا جان بر این پروژه یریتمد .کند یم

 یهاا  مؤلفاه  یاندر کانادا برعهده دارد. در پژوهش حاعر از م
 یار عناوان متغ  زبان در حال کاربرد به ی،و قوم یفرهنگ یتهو
از جمله ارتباطات  یتی،هو یگرد یها آن بر مؤلفه یرو تأث یاصل
و دوساتان(، تعلاق و نگارش     یارتباطاات اجتمااع   ) یاجتماع
خود و طرز تفکر و  یۀو ثانو یهاول یقوم یتفرد به هو یشخص

 یمورد بررس ،مختلف یقوم  یها نسبت به گروه یانتظارات و
 . گیرد یقرار م

 ینظر یمبان
 یآن را موجاد معاان   یات م هومفهاو  یّالو سا  یچیاده پ یتماه

                                                      
1. The Mutual Intercultural Relations in Plural Societies 

2. John Berry 

باه فراخاور روش و    یعلما  ۀهر رشت که یطور متعدد کرده، به
 ریتزراز آن در نظر گرفتاه اسات.   یخاص یمعنا ی،علم ۀمسأل

نسابت باه    یزبروز تما یتحش انسان برا یتهو»اعتقاد دارد 
 «دهاد  یباه رفتاار خاود شاکل ما      کاه  یاست، درحال یگراند
 یمعناساز یندفرا را یتهو»( 21: 7930(. کاستلز )39: 7933)

 هاای  یژگای از و ای یوساته پ هام  باه  ۀمجموعا  یا ی براساس 
داده  یات اولو ییمناابع معناا   یگار کاه بار د   داناد  می یفرهنگ
 یناسات چناد   ممکنگروه خاص  یاهر طبقه  یو برا شود یم
کاه   یاا اسات پو  یچهارچوب یتهو«. وجود داشته باشد یتهو
و باه   ی به خود، جامعه، فرهناگ، تاار   یاز آگاه یشکل شتریب
و در حاال   یاا چهاارچوب سارزنده، پو   یان شود. ا یالقا م یندهآ

نظاران ده   (. در آراء صااحم 74: 7932 یی،تحول اسات )رجاا  
قرار گرفته است:  یدمورد تأک یتهو یها عنوان مؤلفه عنصر به
مشاترک؛ فرهناگ و آداب و    یات مشترک؛ نژاد و مل ینسرزم

 یفرهنگا  یارا  رسوم، خاطرات، باورها، نمادهاا، عواطاف و م  
مشاترک؛   یشاینۀ و پ ی و دولات؛ تاار   یاسای مشترک؛ نظام س

 یان د یاات؛ اقتصاد واحد و مشترک؛ زبان مشترک؛ هنار و ادب 
 یلای، و وک ی)آزاد ارمکا  یّالشده و س یجهان یتمشترک؛ و هو

7932 :3.) 
از نظار  فرهنگی است. -یت قومییکی از انوا  هویت هو

 یا تجرباه  یقوم یت( هو294: 2071) 4و تروشوا 3یموویچتروف

 ییاحساساات، تجاارب و رفتارهاا    ۀاست که دربردارناد  یذهن
گاروه   ینچناد  یاا  یا  افراد را در ارتبا  باا   یگاهاست که جا

گسترده  یا ینهاز زم یبخش یقوم یتکند. هو یم یینتع یقوم
را باه خاود اختصااص داده کاه در      یشناس یتاز مطالعات هو

 ی،تعاماال فرهنگاا  یشناساا روان ی،اجتماااع ینی،بااال ۀپهناا
در  یژهو )به یاسیعلوم س ی،شناس جامعه ی،اجتماع یشناس زبان
 یقاانون  -ی( و مباحا  حقاوق  یزباان  مسائلمهاجرت و  یطۀح

 یکیو  یچند بعد یا یدهپد یقوم یتاست. هو یافتهگسترش 
اساات و  یچیاادهپ یاتیفرعاا یراو دا یتیهااو یاز ساااختارها
 یقاوم  یات هو .استگروه  ی افراد در  یگاهجا یینمسئول تع
تواناد   یافاراد اسات کاه ما     یاجتمااع  یتبعد از ابعاد هو ی 

 یاا  یتچون جانس، سان، تباار، جنسا     ییها براساس شاخص
 نسابت  «یفرهنگا  یتهو»گردد. در  یفتعر یطبقات اجتماع

 در یکحفا  یات، چون فرهنگ و مل یا پیچیده بامفاهیم هویت
 یکردهایرا با رو یتسازد که مفهوم هو یم یداررا پد یدهتن هم
(. 711: 7933 ی،سازد )آشنا و روحان یگوناگون مواجه م ینظر

                                                      
3. Trofimovich 

4. Turuševa 
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ست که هم از تماام  ا ها یتمشرف بر تمام هو یفرهنگ یتهو
دهاد   یخود قارار ما   یرآنها شکل گرفته و هم آنها را تحت تأث

 ،اسااس  ینبر ا .(73: 7930، رئوفی منشو  معماریلی، )اسماع
 یادار پا یهاا  یژگای ست از مجموعه وا عبارت یفرهنگ یتهو
 یهاا  کاه در تماام نگارش    ،افراد یخلق و خو ۀدهند یلتشک
دارد و  یشاه ر ،آداب و رسوم ی،قوم ی،مل ینی،اعم از د ،انسان

 یااا یمطااور مسااتق انسااان بااه یزناادگ یهااا در تمااام ساااحت
 (.707: 7931 یخانی،کند )عل یم یدار و بروز پظهو یرمستقیمغ

را  یفرهنگا  یات شناساان هو  انسان یدگاهاز د ینیاالم رو 
زبان و  یاسی،س یایچون ملت، قلمرو جغراف ییها شامل مؤلفه

( 7931) ی(. فکااوه770و  7913:23دانسااته اساات )  یااند
 یاد گو یداناد و ما   یرا زبان م یفرهنگ یتهو ۀمؤلف ینتر مهم
ابازار  عناوان   باه بلکاه   ی،تنها به مثابه ابزار ارتبا  اصل زبان نه
انباشت فکار و   یشیدن،اند یشدن افراد و ظرف اصل یاجتماع

 یات و به ماد یرونیاز جهان ب یافتیدر یها مرکز پردازش داده
 کند.   یعمل م ینظام شناخت یقدرآوردن آنها از طر

زباان  مای تاوان گفات     ،و زبان یقوم یتهو ۀرابطدربارۀ
یات  ماردم هار    هو و اسات  یات هو یاصال  یها از مؤلفه یکی

را  یات . زباان هو (33: 7931)قمری  دهد کشوری را نشان می
 تروشااوال و تروفیمااوویچ. کنااد یماا ییو بازنمااا ینمااادپرداز

( معتقدند که آموزش زبان و کسم و حفظ 291-293: 2071)
کاربران زباان   ؛دارند یکدیگربا  یهدوسو یارتباط یقوم یتهو
خود را  یۀاول یقوم یتهو آمیزی یتطور موفق به توانند یدوم م
تجاارب موفاق    یرناد. زبان دوم را فرا گ ینو همچن کنندحفظ 
وابساته   یچندفرهنگ ی،چندزبان های یتبه تطابق هو یادگیری

زباان دوم و   ۀموفق فرد در جامع پذیری یتاست و موجم هو
 گردد. می یشدن و یچندفرهنگ

یکی دیگر از موعوعاتی که بر هویت تأثیرگذار است امر 
قابال   یها ینهها و زم مهاجرت معموالً فرصتمهاجرت است. 

آورد )فاروتن،   یفراهم م یتیهو ییراتتغ یجادا یرا برا یتوجه
مهاااجران و احساااس تعلااق بااه    یاات(. موعااو  هو7937
 یکای مبدأ،  ۀجامع ینمقصد و همچن ۀجامع یتیهو یها مؤلفه
بوده است.  یراخ ۀدر چند ده یشناخت وعوعات مهم جامعهاز م
 یات واقع یان ا یشینپ یها مطالعات و پژوهش یلو تحل یهتجز

مهااجرت بار    یرگذاریتأث یزاندهد که م ینشان م یرا به خوب
معمااوالً بااه  یاادجد ۀمهاااجران در جامعاا یتو وعااع یااتهو

آنهاا نقاش دو    یاندارد که در م یاز عوامل بستگ یا مجموعه
دو عامال عبارتناد از    یان رساد. ا  یتر به نظر ما  عامل برجسته

مقصاد مهااجرت و    ۀدر جامع یجرا یتسلط به زبان اصل یزانم

تاوان   یعنوان نمونه م به .مقصد ۀمدت زمان سکونت در جامع
کشاور   70( در ماورد مهااجران در   2001) 7به پژوهش شنپف

 . دهد قرارمی تأکید درامور نکته یناشاره کرد که هم ییاروپا

 پیشینة پژوهش

باه   یاریو افراد بسا  یمؤسسات علم یراندر ا یرهای اخ در سال
ها و مقاالت  اند و کتاب پرداخته یت، زبان و مهاجرتموعو  هو

محدودیت به  ، که باتوجهمنتشر شده است یتهو ۀدربار یفروان
 شود. یاز آنها اشاره م تعدادیبه  به اختصارحجم مقاله 

احساااس  یرتااأث ی( بااه بررساا7931نساام ) ینااوا  و تقااو
 یهاا  عارب  یاان در م یو ملا  یقوم یتبر هو ینسب یتمحروم

 یا نشاان داد کاه رابطاه    یج پژوهش آنهاخوزستان پرداختند. نتا
خوزساتان وجاود    یهاا  عرب یو قوم یمل یتهو یانمعکوس م
 یقاوم  یات و هو یمل یتهو معتقد است( 7933) یانی. حاجدارد
 ۀآنها رابطا  یاندارند و م یقوت و برجستگ یرانی،اقوام ا یاندر م
 نیزدرباارۀ ( 7933زاده ) و حسن یوجود ندارد. قمر یزیآم تعارض

یااق کردنااد و زبااان را جاازء تحق یملاا یااتنقااش زبااان در هو
 نشاان ( 7937. فروتن )های هویت ملی دانستند ترین مؤلفه مهم
هااجرت در  م یرو شدت تاأث  یو اجتماع یفرهنگ ۀفاصل ینب داد
 یمعکاوس وجاود دارد و عاوامل    ای رابطه یتدر هو ییرتغ یجادا

نقاش   یاد، جد ۀو طول اقامات در جامعا   یهمچون مهارت زبان
 پاور  یرزایی، آقایاری و قرباان مهاجران دارد. م یتدر وعع یمثبت
 ینب یا که رابطه یدندرس یجهنت ینپژوهش خود به ا در( 7932)
 یات و احساس محروم یمل یتهو ی،تسلط به زبان مادر یزانم

 دارای نفاس  و عازت  یقوم یترابطه با هو ین، اما اردوجود ندا
نیاز  ( 7939) یافزا و معنادار است. دانش و توکل مثبت، هم ۀرابط

خارج از کشاور   یرانیاننسل دوم ا یتهو دربارۀدر پژوهش خود 
نسال دوم مفهاوم    یاف کاه در تعر  یافتناد دسات   یجهنت ینبه ا
 یلبه کار رفته و سطح تحل یسن یتمحدودبدون  ینسل یتذهن

 بوده است.   یانهخرد و م یشترها ب در پژوهش

 یشناس روش
-تحقیق حاعر از نو  کاربردی و روش بررسی در آن توصایفی 

ها از روش میدانی  تحلیلی و پیمایشی است. برای گردآوری داده
هاای پاژوهش    استفاده شده است. ابازار اصالی گاردآوری داده   

گویاه اسات کاه بخشای از      19بخاش و   1ای در  ناماه  پرسش
ارتباطاات متقابال بینفرهنگای در جواماع      نامۀ استاندارد  پرسش
)که در مقدمه معرفی شد(. روایی ابزار  ( استMIRIPSمتکثر )

                                                      
1. Schnepf 



 01     بحرین فرهنگی در سه نسل از مهاجران ایرانی به-های هویت قومی رابطۀ نگرش زبانی با مؤلفهزهرا عباسی و محبوبه باقری: 

 

سنجش نیز از دیدگاه پژوهشگران باتجربه بررسی شد و پس از 
اعمال نظرات آنها مورد تأیید نهایی قارار گرفات. طیاف ماورد     

مقیاسی است.  1نامه طیف لیکرت  استفاده برای طراحی پرسش
جامعۀ مورد بررسی شامل ایرانیانی است که باه کشاور بحارین    

 43اناد. در مجماو     مهاجرت کرده و ساکن دائمی بحرین شده
عنوان جامعۀنموناه انتخااب شادند و     نفر از سه نسل مختلف به

 هاا باه صاورت حضاوری و باا گفتگاو باا        ناماه  سپس پرساش 
هاای پاژوهش از بهاار تاا      کنندگان تکمیل شادند. داده  شرکت

آوری گردید. شایان ذکر است ایان افاراد    جمع 31زمستان سال 
ماه بارای شارکت در    3حداکثر تعداد افرادی بودند که در طول 

 .شدنداین پژوهش حاعر 

 و بحث یجنتا

 یانپاسخگو یفیتوص یها فتهیا -7
،چنان کاه در جادول   نامه حاصل از پرسش یها یافتهبراساس 
 4/14نسال اول   یانگو پاس  یاناز مشود،  ( دیده می7شمارۀ )

 7/41در نسال دوم   ؛ناد ا درصاد زن باوده   1/41درصد مرد و 
در  ؛واناد  داده یلدرصد را زناان تشاک   3/12را مردان و درصد 

. انااد بااودهزن  درصااد 4/12درصااد ماارد و  1/41نسال سااوم  
در  گویان نیز تحصیحت پاس  میزانو  سنبه  مربو  یها یافته
 ( آمده است.9( و)2) یها جدول
 

 یتبر اساس جنس یانگو پاس  یفیتوص یها یژگیو. 7جدول 

 درصد یفراوان تیجنس ها نسل

 نسل اول
 4/14 1 مرد
 1/41 1 زن

 نسل دوم
 7/41 3 مرد
 3/12 3 زن

 نسل سوم
 1/41 70 مرد
 4/12 77 زن

 
 براساس سن یانگو پاس  یفیتوص یها یژگیو. 8جدول 

 درصد یفراوان سن ها نسل
 700 77 سال 10 یباال نسل اول

 نسل دوم
 1/29 4 سال 90 -40
 3/13 70 سال 40 -10
 1/71 9 سال 10 -10

 نسل سوم
 3/29 1 سال 20کمتر از 
 3/17 79 سال 20 -90
 9/74 9 سال 90 -40

 گویان پاس  یحتتحص میزان. 9جدول 

 درصد یفراوان حتیسطح تحص ها نسل

 نسل اول

 7/3 7 کحس( 2) دوم ابتدایی

 4/91 4 ابتدایی 4

 2/73 2 ابتدایی 1

 9/21 9 پلمید

 7/3 7 سانسیل

 نسل دوم

 3/1 7 ابتدایی 1

 2/47 1 پلمید

 3/1 7 یلج فنلیسانس از کا

 3/1 7 فوق دیپلم

 1/29 4 سانسیل

 1/71 9 و باالتر سانسیلفوق 

 نسل سوم

 1/23 1 پلمید

 3/4 7 فوق دیپلم از کالج فنی

 3/4 7 یلج فنلیسانس از کا

 3/29 1 فوق دیپلم

 73 4 سانسیل

 73 4 و باالتر سانسیفوق ل

 
افاراد  از  یگاری د یفیتوصا  هاای  عحوه بر ایان، ویژگای  

 ۀهما  (7 جملاه  از ،به دست آماد  یقتحق یندر ا هکنند شرکت
و  یاجتمااع  یتپژوهش از نظار وعاع   اینکنندگان در  شرکت
 ۀهماا (2بودنااد؛ و  مطلااوب درحااد( یاات)مالک یاقتصاااد
 یا  کنندگان در پژوهش از نظار محال ساکونت، در     شرکت

باه   کردناد، اماا نگارش آناان نسابت      یم یمحل واحد زندگ
% 12 کاه  یمتفااوت باود. درحاال    یمحل زنادگ  یقوم یمترک

شرکت کنندگان نسل اول معتقد بودند که اکثر مردم در محل 
 یاان متفااوت از آنهاا هساتند، در م    یاز گروه قوم شان یزندگ

کاه   یامر معتقد بودند، درحال ین% افراد به ا41نسل دوم تنها 
ماردم از   یات % افراد نسل سوم معتقاد بودناد اکثر  30از  یشب

اسات کاه    یمعنا  ینموعو  به ا ینآنها هستند. ا یگروه قوم
از  یشاتر نسل اول خود را ب ی،باتوجهبه واحد بودن محل زندگ

و متفااوت   /ایرانیفارس یمتعلق به گروه قوم یگرد یها نسل
 یگار، د یهاا  اماا نسال   دانناد،  یم ینساکن بحر یها از عرب
 یهاا  متفااوت از عارب   یخود را از گروها  ،نسل سوم یژهو به
 کنند. ینقلمداد نمیبحر

 یاستنباط یها یافته -8
از   یاا آ کاه  ینا یمنظور بررس پاس  به پرسش اول و به یبرا
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ساه نسال    یاان م   یفرهنگا -یقاوم  یتهو یها لحاظ نگرش
 یااانسوار یاالوجااود دارد، از آزمااون تحل یتفاااوت معنااادار

 یهاا  عناوان مؤلفاه   بهۀزیر، طرفه استفاده شد. پنج مؤلف ی 
 یررسا پژوهش ماورد ب  یندر ا    یفرهنگ-یقوم یتهو یاصل

زبان در حال کاربرد و نگرش نسبت باه زباان    ند:قرار گرفت
در متن مقاله به طور خحصاه   ی،کهدربرابر زبان عرب یفارس

 یرانای ا یهاا  ؛ حفاظ سانت  شود یم یاداز آن زبانبا عنوان 

 هاای  یات نگارش نسابت باه فعال    ی؛عربا  یها دربرابر سنت
مشترک با افاراد   یاجتماع های یت)شرکت در فعال یاجتماع

مشترک باا   یاجتماع های یتبرابر فعال در ایرانیگروه قومی 

 هتای  فعالیت  در ماتن مقالاه باا عناوان      کاه  ،هاا(  عرب

و دوساتان   ی؛ ارتباطات اجتمااع شود یم یاداز آن اجتماعی

عارب و   یقوم  گروه یا ایرانی ی)انتخاب دوست از گروه قوم
تن مقالاه باا عناوان    در م کهبا آنان(  یاشتراکات زبان یزانم

و حاس تعلاق باه     شود؛ یم یاداز آن یاجتماع ارتباطات

فارد   ی)نگرش شخصا  یفرهنگ ایرانی دربرابر فرهنگ عرب
 .اول و دوم خود( یقوم یتبه هو

 یفرهنگا -یقاوم  یات هو یپنج مؤلفه بارا  یندر ابتدا ا
نگارش   یرانای، ا یهاا  آنها )فارس/ایرانی( )حفظ سنت    یۀاول

 هاای  یات نگارش نسابت باه فعال    ی،نسبت باه زباان فارسا   
ارتباطات  از قوم فارس، نگرش نسبت به  یبا افراد یاجتماع
از قوم فارس و حس تعلاق باه فرهناگ     یبا افراد یاجتماع
 آزماون  از حاصال  نتاایج . قرارگرفات  بررسای  موردایرانی( 
 ساطح  دهاد  مای  نشان( 4) جدول شمارۀ در واریانس تحلیل
 یفرهنگ-یقوم یتهو یها نگرش یها مؤلفه همۀ معناداری

اسات،   01/0( کمتر از آلفاا  ایرانیآنها )قوم و فرهنگ  یۀاول   
هاا   مؤلفه ینلحاظ ا از  سه نسل  یانتوان گفت م یم ینبنابرا

 وجود دارد. یتفاوت معنادار

 
 )ایرانی( یهاول    یفرهنگ-یقوم یتهو یها نگرش یها ها براساس مؤلفه نسل یانتفاوت م یانسوار یلتحل. 4جدول 

 F یسطح معنادار 
 مجذورات نیانگیم جمع مجذورات

 یگروه نیب یگروه درون یگروه نیب یگروه درون

 374/4 133/0 323/3 109/91 713/1 004/0 یرانیا یها حفظ سنت

 144/2 211/0 033/1 233/72 171/3 000/0 یزبانفارس

 311/2 932/0 199/1 072/73 927/1 002/0 یاجتماع یها تیفعال

 411/4 444/0 471/20 390/3 017/70 000/0 یارتباطات اجتماع 

 332/4 923/0 139/3 010/71 397/74 000/0 حس تعلق به فرهنگ ایرانی

 
هاا   نسل یانم پس از مشخص شدن وجود تفاوت معنادار

 1یاز آزمون تاوک  ی،فرهنگ-یقوم یتهو یها لحاظ نگرش از  

 یحاصل از آزمون توک یجآنها استفاده شد. نتا یبند طبقه یبرا
حفاظ   از نظار  کننادگان در پاژوهش    دهاد، شارکت   ینشان م
نگرش نسبت باه زباان    از نظر طبقه،  سهدر  یرانیا یها سنت
از  یباا افاراد   یاجتماع یها یتو نگرش نسبت به فعال یفارس

نگارش نسابت باه     ۀمؤلفا  از نظار  طبقاه و   دوقوم فارس در 
و  و انتخاب دوستان از گروه قومی فاارس  یارتباطات اجتماع 

از  . گیرناد  مای طبقه قارار   سهحس تعلق به فرهنگ ایرانی در 
 یلتما یشترین( ب121/9) ۀنسل اول با نمر ،ها حفظ سنت نظر
نگارش   ۀمؤلف از نظر اند.  داشته یرانیا یها حفظ سنت یرا برا

از نسل سوم به  یشترنسل اول و دوم ب ی،نسبت به زبان فارس

                                                      
1. Tukey's range test 

حاصال از   یجنتا ین،اند. همچن داشتهیلتمایاستفاده از زبان فارس
نگارش نسابت    ۀلحاظ مؤلف به دهد که  ینشان م یآزمون توک
طبقاه قارار    ی نسل اول و دوم در  ی،اجتماع یها یتبه فعال
نساال اول و دوم نساابت بااه نساال سااوم    ؛یعنیانااد تااهگرف
ها  یرانیبا ا یاجتماع یها یتاند که در فعال داشته یشتریبیلتما

دهاد،   می نشان( 1) جدول شمارۀ که گونه همان. کنندشرکت 
نسال اول باا    ی،ارتباطات اجتمااع  نگرش نسبت به  ۀدر مؤلف
باارای معاشاارت بااا  را  یاالتما یشااترین( ب373/9) یااانگینم

نسال   ،اند. اماا در مقابال   داشته ی از گروه قومی فارسدوستان
. اناد  داده نشاان را  یال تما ین( کمتار 193/2) یانگینسوم با م
 یاانگین نسل اول با م ،گونه که مشخص است همان ین،همچن
 حس تعلق یندوم و نسل سوم کمتر نسل و یشترینب 122/9
 اند. به فرهنگ ایرانی داشته را



 01     بحرین فرهنگی در سه نسل از مهاجران ایرانی به-های هویت قومی رابطۀ نگرش زبانی با مؤلفهزهرا عباسی و محبوبه باقری: 

 

 )ایرانی( یهاول    یفرهنگ-یقوم یتهو یها نگرش یها ها براساس مؤلفه گروه یبند طبقه. 0جدول 

 ها نسل

 01/0طبقات در سطح آلفا  یمعنادار

 حس تعلق به فرهنگ ایرانی یارتباطات اجتماع  یاجتماع یها تیّفعال یزبان فارس یرانیا یها حفظ سنت

 طبقۀ سه طبقۀ دو  یطبقۀ طبقۀ سه طبقۀ دو  یطبقۀ طبقۀ دو  یطبقۀ دو طبقۀ  یطبقۀ طبقۀ سه طبقۀ دو  یطبقۀ

 122/9   373/9   141/9  121/7  121/9   نسل اول

  017/9   929/9  033/9  133/7   123/9  نسل دوم

   413/2   193/2  111/2  7/7   174/2 نسل سوم

 
 یهاا  گروه یانم یاآ که ینا یمنظور بررس به عحوه بر این،

 یفرهنگا -یقاوم  یات هو یهاا  لحاظ نگارش  از  مطالعه  مورد
 ی،عربا  یهاا  حفاظ سانت   یعنی)قوم و فرهنگ عرب(،  یهثانو   

 هاای  یات نگرش نسبت باه فعال  ی،نگرش نسبت به زبان عرب
ارتباطاات   قوم عرب، نگرش نسبت باه  از  یبا افراد یاجتماع
از قوم عارب و حاس تعلاق باه فرهناگ       یبا افراد یاجتماع

 یاانس وار یلوجود دارد، از آزمون تحل یتفاوت معنادار ی،عرب
 یاانس وار یلحاصل از آزمون تحل یجطرفه استفاده شد. نتا ی 

کااه سااطح   آنجااا دهااد، از ی( نشااان ماا1)شاامارۀ در جاادول 
 یفرهنگا -یقوم یتهو یها نگرش یها مؤلفه ۀهم یمعنادار

از  توان گفات   یم یناست، بنابرا 01/0آنها کمتر از آلفا  یۀثانو   
 ها وجود دارد. گروه یانم یها تفاوت معنادار مؤلفه ینلحاظ ا 

 
 )عرب( یهثانو    یفرهنگ-یقوم یتهو یها نگرش یها ها براساس مؤلفه نسل یانتفاوت م یانسوار یلتحل. 6جدول

 F یسطح معنادار 
 مجذورات نیانگیم جمع مجذورات

 یگروه نیب یگروه  درون یگروه     نیب یگروه درون

 113/4 173/0 171/3 439/23 131/1 007/0 یعرب یها حفظ سنت

 301/7 331/0 303/9 212/47 724/2 797/0 یزبان عرب

 114/2 971/0 123/1 417/74 131/3 007/0 یاجتماع یها تیفعال

 214/4 209/7 432/3 914/11 123/9 093/0 یارتباطات اجتماع 

 911/4 734/0 112/3 344/3 101/22 000/0 یحس تعلق به فرهنگ عرب

 
 یااانپااس از مشااخص شاادن وجااود تفاااوت معنااادار م 

 یتهو یها نگرش یها لحاظ مؤلفه از  موردمطالعه  یها گروه
 یباارا یاز آزمااون تااوک ،)عاارب( یااهثانو    یفرهنگاا-یقااوم
 یحاصال از آزماون تاوک    یجآنها استفاده شد. نتاا  یبند طبقه
 یهاا  لحااظ مؤلفاه   از  موردمطالعاه   یها دهد، گروه ینشان م

 ی،زبان و نگرش نسبت به زبان عربا  ی،عرب یها حفظ سنت
از قوم عرب  یفرادبا ا یاجتماع های یتنگرش نسبت به فعال
 ،از قوم عرب یبا افراد یارتباطات اجتماع و نگرش نسبت به 

در  یحس تعلق به فرهنگ عرب ۀلحاظ مؤلف از و  ،در دو طبقه
( 1) شامارۀ  گوناه کاه جادول    اند. همان سه طبقه قرار گرفته

نسل اول و دوم  ،ها حفظ سنت ۀلحاظ مؤلف از  دهد،  ینشان م
اناد.   داشته یعرب یها را نسبت به حفظ سنت یلتما یشترینب
نسل اول  ی،زبان و نگرش نسبت به زبان عرب ۀلحاظ مؤلف از  

 یرا نسبت باه زباان عربا    یلتما ینکمتر 212/9 یانگینبا م
و  173/4 یاانگین باا م  یام داشته، اما نسل سوم و دوم به ترت

نشاان   یبه زبان عربا  تکلمنسبت به  یشتریب یلتما 133/9
هرچناد افاراد نسال اول     دهد، ینشان م ها یافته یند. اان داده
 خاود  ۀاولی   فرهنگی -یقوم یتنسبت به هو یشتریب یکینزد

از  یشافاراد با   ینهما ین، اوجود ، اما با د)فارس/ایرانی( دارن
. یبندناد پا یعربا  یهاا  افراد نسل دوم و سوم به حفظ سانت 

نسل اول  یرانیگرفت که مهاجران ا یجهنت توان یم ین،بنابرا
خود ماورد   ایرانی یها را مانند سنت ینبحر یعرب یها سنت

 یاان هاا در م  کاه حفاظ سانت    یدرصورت دهند، یتوجه قرار م
  همچنین،. یستسوم( چندان موردتوجه ن جوانان )نسل دوم و

باا   یاجتمااع  یهاا  فعالیات  باه  نسبت نگرش مؤلفۀ لحاظ از 
 ،اناد  داشاته را  یلتما یناز قوم عرب، نسل اول کمتر یافراد

از قاوم عارب    یباا افاراد   یاجتمااع  یها یتکه فقط در فعال
نسابت باه نسال     ،شرکت کنند و برعکس نسل ساوم و دوم 

از  یبا افاراد  یاجتماع یها یتفعال یبرا یشتریب یلتما ،اول
نگارش    ۀمؤلفا  از نظر  عحوه بر این،اند.  قوم عرب نشان داده
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 یاان از م ،از قوم عرب یبا افراد یارتباطات اجتماع نسبت به 
 یشترینب 212/4 یانگینموردمطالعه نسل سوم با م  یها گروه
 یعنای اند که فقط دوستان عرب داشته باشند؛  را داشته یلتما

عارب داشاته    ینای اند که فقط دوساتان بحر  داده یحآنها ترج
اناد کاه    را داشاته  یال تما ینباشند. اما نسل اول و دوم کمتر

هاا را تجرباه کنناد، بلکاه      باا عارب   یارتباطات اجتماع فقط 
دهناد کاه دوساتانی از گاروه      یم یحترج یشتربرعکس آنها ب

حاس تعلاق باه فرهناگ      درباارۀ داشته باشند.  قومی فارس
 یاانگین گونه که مشخص است، نسال اول باا م   همان ی،عرب
 یناند. ا داشته یحس تعلق را به فرهنگ عرب ینکمتر 909/9
باه   یشاتری نسل هناوز حاس تعلاق ب    یندهد که ا یم نشان
خود دارناد. بعاد از نسال     یرانیا یفرهنگ-یگروه قوم یتهو

حس تعلق را  یشتریناول، نسل دوم و پس از آن نسل سوم ب
 اند. نشان داده یبه فرهنگ عرب

 

 )عرب( یهثانو    یفرهنگ-یقوم یتهو یها ها براساس نگرش گروه یبند طبقه. 1جدول 

 

 01/0طبقات در سطح آلفا  یمعنادار

 یحس تعلق به فرهنگ عرب یارتباطات اجتماع  یاجتماع یها تیفعال یزبان عرب یعرب یها حفظ سنت

 طبقۀ سه طبقۀ دو  یطبقۀ طبقۀ دو  یطبقۀ طبقۀ دو  یطبقۀ طبقۀ دو  یطبقۀ طبقۀ دو  یطبقۀ

   909/9  129/9  737/9  212/9 293/9  نسل اول

  310/9   101/9 312/9  133/9  332/2  نسل دوم

 410/4   212/4  041/4  173/4   030/2 نسل سوم

 
نشاان   یباه خاوب   یآمار یها داده یجنتا یم،ترت ینبه ا

 یات هو یها سه نسل از نظر مؤلفه ینا یاندهد که در م یم
 یوجود دارد. باه طاور کلا    یتفاوت معنادار    یفرهنگ-یقوم
گرفت که نسل اول مهاجران احساس تعلاق   یجهتوان نت  یم

 یعنیخود  یۀاول یتینسبت به گروه هو یو بهتر یشترخاطر ب
و حاس   یفرهنگا  یوابستگ ینفارس دارند و ا یقوم یتهو

نکتاه   ینکم شده است. ا تدریجبه  یگرد یها تعلق در نسل
مشااهده   قابال  یفرهنگا -یقاوم  یات هو یها مؤلفه ۀدر هم

 دهاد، از ایان نظار    ینشان م یجگونهکه نتا است. البته همان
در  .ها در نظار گرفات   نسل یانم یمشخص ۀفاصل توان ینم
سه نسل در دو طبقه  ینموارد ا یها در برخ مؤلفه یبند طبقه

بادان   یان و ا یرناد گ  یم یموارد در سه طبقه جا یو در برخ
-یقاوم  یتهو یانم یمرز مشخصتوان  نمیت که اس یمعن

 یات هو ترسیم کارد، بلکاه  افراد سه نسل  یاندر م    یفرهنگ

تاوان   یمختلاف ما   یهاا  نسال  یاان را در م    یفرهنگ-یقوم
 کرد. یتلق یوستاریصورت پ به

 یاان م ۀرابطا  یمنظور بررس به ،پاس  به پرسش دوم یبرا
 یها مؤلفه یگرزبان درحال کاربرد و نگرش نسبت به زبان و د

اساتفاده   یرسونپ یاز آزمون همبستگ    ی،فرهنگ-یقوم یتهو
 شمارۀ جدول که در یرسون،چنانپ یآزمون همبستگ یجشد. نتا
 یگار و د یزباان فارسا   یاان دهاد م  ینشاان ما  پیدا است، ( 3)

مثباات و  ۀابطاار یااهاول    یفرهنگاا-یقااوم یااتهو یهااا مؤلفااه
و  یداناش زباان   یازان هرچه م ی،عبارت وجود دارد. به یمعنادار

 یرانای مهااجران ا  ینو کااربرد آن در با   یتسلط بر زبان فارس
باشاد، نگارش مثبات نسابت باه حفاظ        یشترب ینساکن بحر
از قاوم   یباا افاراد   یاجتمااع  هاای  یتفعال یرانی،ا یها سنت
از قاوم فاارس و حاس     یبا افاراد  یارتباطات اجتماع فارس، 

 .یابد یم یشتعلق به فرهنگ ایرانی در آنان افزا
 

 (ایرانی) یهاول    یفرهنگ-یقوم یتهو یها مؤلفه یگرو د یزبان فارس یانم یرسونپ یهمبستگ یمعر .2جدول 

 یفر هنگ یها نگرش (یزبان )فارس ها ارزش ها مؤلفه

 (یزبان )فارس

 104/0** 7 رسونیپ یهمبستگ

 000/0 0 یسطح معنادار

 43 43 تعداد

 )فارس/ ایرانی( هیاول    یفرهنگ-یقوم تیهو یها مؤلفه گرید

 7 104/0** رسونیپ یهمبستگ

 0 000/0 یسطح معنادار

 43 43 تعداد

 



 01     بحرین فرهنگی در سه نسل از مهاجران ایرانی به-های هویت قومی رابطۀ نگرش زبانی با مؤلفهزهرا عباسی و محبوبه باقری: 

 

 یاان مثبت م ۀرابطبارۀ ذکر شده در یجنتا ینهم ین،همچن
در مورد     یفرهنگ-یقوم یتهو یها مؤلفه یگرو د عربیزبان 

 یجنتا ،(3) شمارۀ صادق است. بر اساس جدول یزن یزبان عرب
و  یزباان عربا   یاندهد م ینشان م یرسونپ یآزمون همبستگ

مثبات و   ۀرابطا  یهثانو    یفرهنگ-یقوم یتهو یها مؤلفه یگرد
و  یداناش زباان   یزانهرچه م ی،وجود دارد. به عبارت یمعنادار

 یرانای مهااجران ا  ینو کااربرد آن در با   یتسلط بر زبان عربا 
باشاد، نگارش مثبات نسابت باه حفاظ        یشترب ینساکن بحر
از قوم عرب،  یبا افراد یاجتماع های یتفعال ی،عرب یها سنت
از قوم عارب و حاس تعلاق باه      یبا افراد یارتباطات اجتماع 

 یابد. یم یشدر آنان افزا یفرهنگ عرب

 

 )عرب( یهثانو    یفرهنگ-یقوم یتهو یها مؤلفه یگرو د یزبان عرب یانم یرسونپ یهمبستگ یمعر. 3جدول 

 یفرهنگ یها نگرش (یزبان )عرب ها ارزش ها مؤلفه

 (یزبان )عرب

 7 491/0** رسونیپ یهمبستگ

 002/0 0 یسطح معنادار

 43 43 تعداد

 یفر هنگ یها نگرش

 7 491/0** رسونیپ یهمبستگ

 0 002/0 یسطح معنادار

 43 43 تعداد

 
گرفت که زبان درحال کاربرد و  یجهنت توان یم یتدر نها

در  ای کنناده  یاین مهام و تع  یارنگرش نسبت به زبان نقش بس
مهااجران دارد و بار       یفرهنگا -یقاوم  یات و حفاظ هو  یینتع
اسات و باا    یرگذارتأث    یفرهنگ-یقوم یتهو یها مؤلفه یتمام

 مثبت و معنادار دارد.  یا آنها رابطه

 یریگ یجهنت
 یات هو یهاا  در نگرش ییراتتغ یپژوهش با هدف بررس ینا
زبان در حال کاربرد و نگارش نسابت    یرو تأث    یفرهنگ-یقوم

-یقاوم  یات هو یها مؤلفه دیگر بر( یو عرب یبه زبان )فارس
انجاام   ینبحار  درمهاجر  یرانیانسه نسل از ا یندر ب    یفرهنگ
ارتباطاات   اساتاندارد   ۀناما  از پرسش یمنظور بخش ینشد. به ا
( باه کاار   MIRIPSدر جواماع متکثار )   یفرهنگا  ینمتقابل ب

ماورد   یو قوم یفرهنگ یتهو یها مؤلفه یانگرفته شد و از م
زبان در حال کاربرد و نگرش نسبت ، MIRIPS ۀنظر در پروژ
 در یرانای ا یها حفظ سنت ی؛ابر زبان عربدربر یبه زبان فارس
 یاجتمااع  های یتنگرش نسبت به فعال ی؛عرب یها برابر سنت

مشترک با افراد گروه قاومی   یاجتماع های یت)شرکت در فعال
  هاا(؛  مشاترک باا عارب    یاجتمااع  های یتفارس دربرابر فعال
 یو دوستان )انتخاب دوست از گاروه قاوم   یارتباطات اجتماع

و  ؛با آنان( یاشتراکات زبان یزانعرب و م یقوم  گروه یافارس 
)نگارش   یحس تعلق به فرهنگ ایرانی دربرابر فرهنگ عربا 

اول و دوم خاود( باه عناوان     یقاوم  یات فرد باه هو  یشخص

 ی. بررسا ندپاژوهش انتخااب شاد    یان مورد نظار ا  یها مؤلفه
 یان کننادگان در ا  شارکت  ۀپژوهش نشان داد هما  های یافته

( در حد یت)مالک یو اقتصاد یاجتماع یتوععپژوهش از نظر 
محال واحاد    یا  مطلوب بودند و از نظر محل ساکونت، در  

 یقاوم  یام اما نگرش آناان نسابت باه ترک    کردند، یم یزندگ
 یها از نسل یشترمتفاوت بود. نسل اول خود را ب یمحل زندگ

 یهاا  فاارس و متفااوت از عارب    یمتعلق به گروه قاوم  یگرد
نسال   یاژه و باه  یگار د یها اما نسل تند،دانس یم ینساکن بحر

 ینبحاار یهااا متفاااوت از عاارب یسااوم خااود را از گروهاا 
-یقاوم  یات هو یهاا  نگرش تغییر بررسی برای. دانستند ینم

قارار   یشده مورد بررسا  ذکرپنج مؤلفه  ،در سه نسل    یفرهنگ
 یان ( ایاه فارس )اول    یفرهنگ-یقوم یتگرفت. درخصوص هو

لحااظ   به سه نسل  یانم ینشان داد تفاوت معنادار یجافراد نتا
ها، حس تعلق باه   لحاظ حفظ سنت ها وجود دارد. به مؤلفه ینا

 یشااتریننسال اول ب  ی،فرهناگ ایراناای و ارتباطاات اجتماااع  
 یگار اند و دو نسل د داشته یرانیا یها حفظ سنت یرا برایلتما
باه  نگارش نسابت    ۀلحاظ مؤلف به طبقه قرار گرفتند و  ی در 

از  یشترنسل اول و دوم ب ی،اجتماع یها یتو فعال یزبان فارس
 یا  و در  ندداشات  یبه استفاده از زبان فارس یلنسل سوم تما
-یقاوم  یات هو یهاا  خصوص نگرش گرفتند. در یطبقه جا
 یتفااوت معناادار   یاز )قوم و فرهنگ عارب( ن  یهثانو    یفرهنگ
لحااظ   باه  موردمطالعاه   یهاا  شاد. گاروه   یافتسه نسل  یانم

زباان و نگارش نسابت باه      ی،عرب یها حفظ سنت یها مؤلفه
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 یبا افاراد  یاجتماع های یتنگرش نسبت به فعال ی،زبان عرب
 یبا افاراد  یارتباطات اجتماع از قوم عرب و نگرش نسبت به 
حاس تعلاق باه     ۀلحااظ مؤلفا   از قوم عرب در دو طبقه و باه 

حفاظ   ۀلحاظ مؤلفا  ند. بهدر سه طبقه قرار گرفت یفرهنگ عرب
را نسابت باه حفاظ     یلتما یشتریننسل اول و دوم ب ،ها سنت
 یناه زم یان نسل ساوم در ا  یلداشتند، اما تما یعرب یها سنت
هرچناد افاراد نسال اول     دهد ینشان م ها نیافته ی. ابود کمتر
خود دارناد،      یفرهنگ-یقوم یتنسبت به هو یشتریب یکینزد
از افراد نسل دوم و سوم باه   یشافراد، ب ینحال هم یناما با ا

 نتیجاه  توان می بنابراین،. یبند هستندپا یعرب یها حفظ سنت
آنهاا   سان  میاانگین  کاه  اول نسل ایرانی مهاجران که گرفت
 مانناد  را بحارین  عربای  هاای  سانت  اسات،  سال 10 از بیش
که   صورتی در دهند، قرارمی توجه مورد خود ایرانی های سنت

سوم( چندان ماورد   جوانان )نسل دوم و یاندر مها  حفظ سنت
 زباان  باه  نسابت  نگارش  و زبان مؤلفۀ لحاظ  به . یستتوجه ن
از قااوم عاارب و  یبااا افااراد یاجتماااع یهااا فعالیاات عرباای،

 یهاا  گروه یاناز م ،از قوم عرب یبا افراد یارتباطات اجتماع 
را نسبت باه دو نسال    یلتما یشترینمطالعه نسل سوم ب مورد
خود نشان دادند. درخصوص حس تعلق باه فرهناگ    زیش اپ
حس تعلق باه   یشترینو نسل سوم ب یننسل اول کمتر ی،عرب

 را نشان دادند.  یفرهنگ عرب
نشاان   یباه خاوب   یآماار  یهاا  داده یجنتاا  یام، ترت ینبه ا

 یات هو یهاا  سه نسال از نظار مؤلفاه    ینا یانکه در م دهد یم

وجااود دارد و نساال اول  یتفاااوت معنااادار    یفرهنگاا-یقااوم
نسابت باه گاروه     یو بهتر یشترمهاجران احساس تعلق خاطر ب

 یان فاارس دارناد و ا   یقاوم  یات هو یعنای خاود   یاۀ اول یتیهو
 تادریج باه   یگار د یها و حس تعلق در نسل یفرهنگ یوابستگ

-یقاوم  یات هو یهاا  مؤلفاه  ۀنکته در هما  ینکم شده است. ا
نشاان   یجه نتاا کا  گوناه  قابل مشااهده اسات. هماان       یفرهنگ
هاا در   نسل یانم یمشخص ۀفاصل توان ینم دهد، از این نظر یم

سه نسل  ینموارد ا یها در برخ مؤلفه یبند در طبقه .نظر گرفت
 ینو ا یرندگ  یم یموارد در سه طبقه جا یدر دو طبقه و در برخ

 یات هو یاان م یمارز مشخصا  تاوان   نمای است که  یبدان معن
 یتهو ترسیم کرد، بلکهافراد سه نسل  یاندر م    یفرهنگ-یقوم
صورت  توان به یمختلف م یها نسل یانرا در م    یفرهنگ-یقوم
 یرساون پ یآزمون همبستگ یجنتا ینهمچن کرد. یتلق یوستاریپ

نشان داد که زبان درحال کاربرد و نگرش نسبت به زبان نقاش  
-یقاوم  یات و حفاظ هو  یاین در تع ای کننده یینمهم و تع یاربس

-یقاوم  یات هو یهاا  مؤلفه یمهاجران دارد و بر تمام    یفرهنگ
مثبت و معناادار دارد.   یا است و با آنها رابطه یرگذارتأث    یفرهنگ
پاژوهش   یان ا هاای  یافتاه کاه از   یا یجاه نت ینتر مهم ین،بنابرا
 یات حفاظ هو  یهاا  از راه یکای اسات کاه    ینگرفت ا توان یم
 یاادگیری و  یسا حفظ زبان فار یرانیمهاجران ا    یفرهنگ-یقوم

است که  ینیموعو  رسالت سنگ ینآن توسط مهاجران است. ا
در  یرانای ا المللی ینو ب یفرهنگ ی،آموزش یهمه نهادها ۀبرعهد
 و خارج از آن است. یرانا
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