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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.

چكیده

فرهنگی-این پژوهش با هدف بررسی تغییرات در نگرشهای هویت قومی
فرهنگی در-و تأثیر زبان (فارسی یا عربی) بر دیگر مؤلفههای هویت قومی
با استفاده از پرسشنامۀ استاندارد،بین سه نسل از ایرانیان مهاجر در بحرین
 زبان.) انجام شدMIRIPS( ارتباطات متقابل بینفرهنگی در جوامع متکثر
 حفظ، نگرش نسبت به زبان فارسی دربرابر زبان عربی،در حال کاربرد
 نگرش نسبت به فعالیتهای،سنتهای ایرانی دربرابر سنتهای عربی
 ارتباطات اجتماعی و دوستان و حس تعلق به فرهنگ ایرانی،اجتماعی
 به عنوان مؤلفههای موردنظر این پژوهش انتخاب،دربرابر فرهنگ عربی
 بررسی یافتهها نشان داد از لحاظ نگرش نسبت به این مؤلفهها.شدند
تفاوت معناداری میان سه نسل وجود دارد و نسل اول مهاجران احساس
- یعنی هویت قومی،تعلق خاطر بیشتر و بهتری به گروه هویتی اولیۀ خود
 نسبت به بقیه گروهها دارند و این وابستگی فرهنگی و،فرهنگی ایرانی
 این نکته در همۀ.حس تعلق در نسلهای دیگر به تدریج کم شده است
 براساس، همچنین.فرهنگی قابل مشاهده است-مؤلفههای هویت قومی
 بلکه باید هویت، نمیتوان فاصلۀ مشخصی میان نسلها قائل شد،یافتهها
فرهنگی را در میان نسلهای مختلف به صورت پیوستاری تلقی-قومی
 نتایج آزمون همبستگی پیرسون نیز نشان داد که زبان بر تمامی.کرد
فرهنگی تأثیرگذار است و با آنها رابطهای مثبت و-مؤلفههای هویت قومی
.معنادار دارد
 نسل دوم و سوم، زبان مادری، قومی- هویت فرهنگی، نام هویت:کلیدواژهها
.مهاجران
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مقدمه
هویت مهاجران و تعلق آنهـا بـه عناصـر هـویتی جامعـۀ
میزبــان یــا جامعـۀ مــادر و تفــاوت در نگــرشهــای قــومی-
فرهنگی در بین نسلهـای مختلـف مهـاجران از موضـوعات
قابلتوجه در پژوهشهای جامعهشناختی دوران معاصر اسـت.
در بررسی تأثیر مهاجرت بر فرهنگ و هویت افـراد ،سـنجش
ویژگیهای هویـت قـومی مهـاجران نسـلهـای مختلـف از
پیچیدگیهای بسیاری برخوردار است .بررسی این موضـوع و
تحلیــل زبــان در حــال کــاربرد 1مهــاجران و میــزان و نــوع
دوزبانگی آنان برای زبانشناسان از اهمیت ویژهای برخـوردار
است ،زیرا زبان نقش مهمی در ایجاد هویـت دارد .منظـور از
زبان در حال کاربرد زبانی است که مهاجران در خانه و یـا در
جامعه بهعنوان وسیلۀ ارتباطی به کار میبرنـد .مهـاجران ،بـا
توجه به آشنایی با دو زبان ،خود انتخاب مـیکننـد کـه کـدام
زبان را به کار ببرند و به ایـن ترتیـب مفهـوم زبـان در حـال
کاربرد معنا مییابد.
هرچند یکی از نقشهای اصـلی زبـان برقـراری ارتبـاط
است ،اما نقش مهم دیگر آن ایجاد هویت در افـراد و تعیـین
وفاداری افراد به گروههای هویت قومی و فرهنگی آنها اسـت
(قمری و حسـنزاده .)011 :0911 ،اصـطالح هویـت قـومی
شامل احساسات ،تجارب و رفتارهایی اسـت کـه در تمامیـت
خود ،بیانگر جایگاه فرد باتوجه به عضـویت او در یـک گـروه
قومی واحد یا گروههای قومی متکثر است و هویت فرهنگـی
مجموعهای از باورها ،ارزشها ،رسـوم و رفتارهـا اسـت ،کـه
اعضای جامعه به کار میبندند تـا خـود را بـا دیگـر اعضـای
جامعه سازگار سازند (فینـی 2و اونـگ .)070 :0117 ،3هویـت
فرهنگی هویت یک گروه یا حـس تعلـق بـه آن اسـت .ایـن
احساس بخشی از خودآگاهی و درک شخصی فـرد و مربـوط
به تابعیت ،زبان ،قومیت ،دین ،طبقۀ اجتمـاعی یـا هـر گـروه
اجتماعی دارای فرهنگ متمایز خود است.
مهاجرت تغییر مکان اقامت معمول فرد از یک کشور بـه
کشور دیگـر تعریـف مـیشـود (کریتـز ،)9101 :0117 ،4امـا
مهاجرت تنها تغییر فضای جغرافیایی نیست ،بلکه قرار گرفتن
در فضای بینابینی اقوام و فرهنگهای مختلف اسـت کـه بـه
فرد امکان میدهد در میان عناصر هویتساز جوامع مقصـد و
1. language in use
2. Phinney
3. Ong
4. Kritz

مبدأ قرار گیرد؛ عناصری که گاه مشابه و گـاه متضـادند و ،از
این رو ،جابهجـایی در «خـود» و «هویـت» افـراد در فراینـد
مهاجرت پدیدار میشـود .بنـابراین ،مـیتـوان ایـن عقیـده را
پذیرفت که هویت مهاجران بر ساختۀ اجتماعی اسـت کـه در
آن قرار دارند (جنکینز ،)0910:90 ،اما در کنشهای روزمـره،
ایجاد و خلق میشود (گیدنز .)001 -001 :0971 ،همچنـین،
شکلگیری هویت در بستر اجتماعی ،ایدۀ سیال بودن هویـت
مهاجران را پدید میآورد (برمن)0910:01 ،؛ به ایـن صـورت
که مهاجران میتوانند در زمـانهـای متفـاوت ،هویـتهـای
مختلفی داشته باشند.
هــدف از انجــام ایــن پــژوهش بررســی تغییــرات در
نگرشهای هویـت قـومی -فرهنگـی در بـین سـه نسـل از
ایرانیان مهاجر در بحرین است .نسل اول افـراد متولـد ایـران
هستند و خودشان برای مهاجرت به بحرین تصمیم گرفتهاند،
یا با والدین خود به بحـرین مهـاجرت کـردهانـد و بخشـی از
دوران زندگیشان را در منـاطق فارسـی زبـان ایـران سـاکن
بودهاند .نسل دوم افرادی هستند که والدینشان بهعنوان نسل
اول مقیم بحرین شدهانـد و نسـل سـوم فرزنـدان نسـل دوم
هستند .البته نکتـۀ حـائز اهمیـت ایـن اسـت کـه نسـل اول
فارسیزبانانی هستند کـه در زمـانی مهـاجرت کـردهانـد کـه
بحرین هنوز بخشی از کشور ایران محسوب میشده ،امـا بـه
دالیــل مختلــف سیاســی ،مــذهبی یــا اقتصــادی از منــاطق
فارسنشین ،به ویژه استان فارس و هرمزگان ،به بحرین کـه
ساکنان اصلی آن عرب بودهاند ،مهاجرت کردهانـد .امـا نسـل
دوم و سوم زمانی به دنیا آمدهاند که کشـور بحـرین از ایـران
مستقل شده است.
دو پرسش اصلی که این پژوهش در پی پاسـخ دادن بـه
آنها است ،عبارتاند از این که نگـرشهـای هویـت قـومی-
فرهنگی بین سـه نسـل از مهـاجران ایرانـی در بحـرین چـه
تغییراتی کرده است؟ و زبان در حال کاربرد و نگـرش نسـبت
به زبان فارسی و عربی 5در این افراد چـه تـأثیری بـر دیگـر
مؤلفههای هویت قومی -فرهنگی آنان دارد؟ هویـت قـومی-
فرهنگی فارس (ایرانی) بهعنوان هویت اولیه و هویت قومی-
فرهنگی بحرینی (عرب) بهعنوان هویت قومی ثانویـۀ جامعـۀ
مورد پژوهش در نظر گرفته شده است.
 .1نگرش نسبت به زبان از این رو حائز اهمیت است که نسل دوم و سوم
با زبان فارسی آشنایی بسیار کمی دارند و درصد کمی از آنها از این زبان
به عنوان وسیلۀ ارتباطی استفاده میکنند ،اما نگرش این افراد نسبت به
زبان بر دیگر مؤلفههای هویتی قابلسنجش است.
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بهمنظور پاسخ دادن به پرسـشهـای اصـلی پـژوهش و
باتوجهبه گستردگی مؤلفههای هویت فرهنگی -قومی ،موارد
ذیل بهعنوان مؤلفههای هویت قومی-فرهنگی مورد بررسـی
قرار گرفتهاند:
 .0زبان در حال کاربرد و نگرش نسبت به زبان فارسـی
دربرابر زبان عربی؛
 .0حفظ سنتهای ایرانی دربرابر سنتهای عربی؛
 .9نگرش نسبت به فعالیتهـای اجتمـاعی (شـرکت در
فعالیتهای اجتماعی مشترک با افـراد گـروه قـومی
ایرانی در برابر فعالیـتهـای اجتمـاعی مشـترک بـا
عربها)؛
 .4ارتباطات اجتمـاعی و دوسـتان (انتخـاب دوسـت از
گروه قومی ایرانی یـا گـروه قـومی عـرب و میـزان
اشتراکات زبانی با آنان)؛ و
 .1حس تعلق به فرهنگ ایرانی دربرابر فرهنـگ عربـی
(نگرش شخصی فرد به هویت قومی اولیـه و ثانویـۀ
خود).
برای انجام پـژوهش پرسـشنامـهای در  7بخـش و 09
سؤال طراحی شد و سه نسل از ایرانیان مهاجر در بحرین بـه
آن پاســخ دادنــد .ایــن پرســشنامــه بخشـی از پرســشنامـۀ
1
استاندارد ارتباطات متقابـل بـینفرهنگـی در جوامـع متکثـر

متعدد کرده ،بهطوریکه هر رشتۀ علمـی بـه فراخـور روش و
مسألۀ علمی ،معنای خاصی از آن در نظر گرفتـه اسـت.ریتزر
اعتقاد دارد «هویت تالش انسان برای بروز تمایز نسـبت بـه
دیگران است ،درحالیکـه بـه رفتـار خـود شـکل مـیدهـد»
( .)19 :0911کاستلز (« )01 :0911هویت را فرایند معناسازی
براساس یک یا مجموعـۀ بـههـمپیوسـتهای از ویژگـیهـای
فرهنگی میدانـد کـه بـر دیگـر منـابع معنـایی اولویـت داده
میشود و برای هر طبقه یا گروه خاص ممکن اسـت چنـدین
هویت وجود داشته باشد» .هویت چهارچوبی اسـت پویـا کـه
بیشتر شکلی از آگاهی به خود ،جامعه ،فرهنـگ ،تـاریخ و بـه
آینده القا میشود .ایـن چهـارچوب سـرزنده ،پویـا و در حـال
تحول اسـت (رجـایی .)04 :0910 ،در آراء صـاحبنظـران ده
عنصر بهعنوان مؤلفههای هویت مورد تأکید قرار گرفته است:
سرزمین مشترک؛ نژاد و ملیـت مشـترک؛ فرهنـگ و آداب و
رسوم ،خاطرات ،باورها ،نمادهـا ،عواطـف و میـرا فرهنگـی
مشترک؛ نظام سیاسـی و دولـت؛ تـاریخ و پیشـینۀ مشـترک؛
اقتصاد واحد و مشترک؛ زبان مشترک؛ هنـر و ادبیـات؛ دیـن
مشترک؛ و هویت جهانیشده و سیّال (آزاد ارمکـی و وکیلـی،
.)1 :0910
یکی از انواع هویت هویت قومی-فرهنگی است .از نظـر
تروفیموویچ 3و تروشوا )094 :0101( 4هویت قومی تجربـهای

( )MIRIPSاست .پروژۀ همکـاری بـینالمللـی ()MIRIPS
هویت و فرهنگ ملی و قومی و نیز نگرشهای بینفرهنگـی
از جمله زبان ،اولویت ازدواج ،نگرشهای شخصی نسـبت بـه
هویت فرهنگی و قومی ،احساس امنیت فرهنگی ،قومنگاری،
سلسله مراتب و روابط متقابـل در جوامـع مختلـف را بررسـی
میکند .مدیریت این پروژه را جان بری 2در دانشـگاه کـوئین

ذهنی است که دربردارنـدۀ احساسـات ،تجـارب و رفتارهـایی
است که جایگاه افراد را در ارتباط بـا یـک یـا چنـدین گـروه
قومی تعیین میکند .هویت قومی بخشی از زمینهای گسترده
از مطالعات هویتشناسی را بـه خـود اختصـاص داده کـه در
پهنــۀ بــالینی ،اجتمــاعی ،روانشناســی تعامــل فرهنگــی،
زبانشناسی اجتماعی ،جامعه شناسی ،علوم سیاسی (بهویژه در
حیطۀ مهاجرت و مسائل زبـانی) و مباحـث حقـوقی -قـانونی
گسترش یافته است .هویت قومی پدیدهای چند بعدی و یکی
از ســاختارهای هــویتی و دارای فرض ـیاتی پیچیــده اســت و
مسئول تعیین جایگاه افراد در یک گروه است .هویـت قـومی
یک بعد از ابعاد هویت اجتمـاعی افـراد اسـت کـه مـیتوانـد
براساس شاخصهایی چون جـنس ،سـن ،تبـار ،جنسـیت یـا
طبقات اجتماعی تعریف گردد .در «هویت فرهنگـی» نسـبت
هویت بامفاهیم پیچیدهای چون فرهنگ و ملیـت ،کالفـی در
همتنیده را پدیدار میسازد که مفهوم هویت را با رویکردهای
نظری گوناگون مواجه میسازد (آشنا و روحانی.)010 :0911 ،

1. The Mutual Intercultural Relations in Plural Societies
2. John Berry

3. Trofimovich
4. Turuševa

در کانادا برعهده دارد .در پژوهش حاضر از میان مؤلفـههـای
هویت فرهنگی و قومی ،زبان در حال کاربرد بهعنـوان متغیـر
اصلی و تأثیر آن بر مؤلفههای دیگر هویتی ،از جمله ارتباطات
اجتماعی (ارتباطـات اجتمـاعی و دوسـتان) ،تعلـق و نگـرش
شخصی فرد به هویت قومی اولیه و ثانویۀ خود و طرز تفکر و
انتظارات وی نسبت به گروههای قومی مختلف ،مورد بررسی
قرار میگیرد.

مبانی نظری
ماهیت پیچیـده و سـیّال مفهـوم هویـت آن را موجـد معـانی
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هویت فرهنگی مشرف بر تمام هویتها است که هم از تمـام
آنها شکل گرفته و هم آنها را تحت تأثیر خود قـرار مـیدهـد
(اسماعیلی ،معمار و رئوفی منش .)01 :0911 ،بر این اسـاس،
هویت فرهنگی عبارت است از مجموعه ویژگـیهـای پایـدار
تشکیلدهندۀ خلق و خوی افراد ،کـه در تمـام نگـرشهـای
انسان ،اعم از دینی ،ملی ،قومی ،آداب و رسوم ،ریشـه دارد و
در تمــام ســاحتهــای زنــدگی انســان بــهطــور مســتقیم یــا
غیرمستقیم ظهور و بروز پیدا میکند (علیخانی.)010 :0910 ،
روحاالمینی از دیدگاه انسانشناسـان هویـت فرهنگـی را
شامل مؤلفههایی چون ملت ،قلمرو جغرافیای سیاسی ،زبان و
دیــن دانســته اســت ( 0971:01و  .)001فکــوهی ()0911
مهمترین مؤلفۀ هویت فرهنگی را زبان میدانـد و مـیگویـد
زبان نهتنها به مثابه ابزار ارتباط اصلی ،بلکـه بـهعنـوان ابـزار
اجتماعی شدن افراد و ظرف اصلی اندیشیدن ،انباشت فکـر و
مرکز پردازش دادههای دریافتی از جهان بیرونی و به مادیـت
درآوردن آنها از طریق نظام شناختی عمل میکند.
دربارۀرابطۀ هویت قومی و زبان ،مـی تـوان گفـت زبـان
یکی از مؤلفههای اصـلی هویـت اسـت و هویـتِ مـردم هـر
کشوری را نشان میدهد (قمری  .)11 :0911زبـان هویـت را
نمــادپردازی و بازنمــایی م ـیکنــد .تروفیمــوویچ و تروشــوال
( )091-090 :0101معتقدند که آموزش زبان و کسب و حفظ
هویت قومی ارتباطی دوسویه با یکدیگر دارند؛ کاربران زبـان
دوم میتوانند بهطور موفقیتآمیزی هویت قومی اولیۀ خود را
حفظ کنند و همچنین زبان دوم را فرا گیرنـد .تجـارب موفـق
یادگیری به تطابق هویتهای چندزبانی ،چندفرهنگی وابسـته
است و موجب هویتپذیری موفق فرد در جامعۀ زبـان دوم و
چندفرهنگی شدن وی میگردد.
یکی دیگر از موضوعاتی که بر هویت تأثیرگذار است امر
مهاجرت است .مهاجرت معموالً فرصتها و زمینههای قابـل
توجهی را برای ایجاد تغییرات هویتی فراهم میآورد (فـروتن،
 .)0910موضــوع هویــت مهــاجران و احســاس تعلــق بــه
مؤلفههای هویتی جامعۀ مقصد و همچنین جامعۀ مبدأ ،یکـی
از موضوعات مهم جامعهشناختی در چند دهۀ اخیر بوده است.
تجزیه و تحلیل مطالعات و پژوهشهای پیشین ایـن واقعیـت
را به خوبی نشان میدهد که میزان تأثیرگذاری مهـاجرت بـر
هویــت و وضــعیت مهــاجران در جامع ـۀ جدیــد معمــوالً بــه
مجموعهای از عوامل بستگی دارد که در میان آنهـا نقـش دو
عامل برجستهتر به نظر مـیرسـد .ایـن دو عامـل عبارتنـد از
میزان تسلط به زبان اصلی رایج در جامعۀ مقصـد مهـاجرت و

مدت زمان سکونت در جامعۀ مقصد .بهعنوان نمونه میتـوان
به پژوهش شنپف )0117( 0در مـورد مهـاجران در  01کشـور
اروپایی اشاره کرد که همین نکته رامورد تأکید قرارمیدهد.

پیشینۀ پژوهش
در سالهای اخیر در ایران مؤسسات علمی و افراد بسـیاری بـه
موضوع هویت ،زبان و مهاجرت پرداختهاند و کتابها و مقاالت
فروانی دربارۀ هویت منتشر شده است ،که باتوجه به محدودیت
حجم مقاله به اختصار به تعدادی از آنها اشاره میشود.
نــواح و تقــوینســب ( )0910بــه بررس ـی تــأثیر احســاس
محرومیت نسبی بر هویت قومی و ملـی در میـان عـربهـای
خوزستان پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشـان داد کـه رابطـهای
معکوس میان هویت ملی و قومی عربهـای خوزسـتان وجـود
دارد .حاجیانی ( )0911معتقد است هویت ملی و هویـت قـومی
در میان اقوام ایرانی ،قوت و برجستگی دارند و میان آنها رابطـۀ
تعارضآمیزی وجود ندارد .قمری و حسنزاده ( )0911نیزدربـارۀ
نقــش زبــان در هویــت مل ـی تحقیــق کردنــد و زبــان را جــزء
مهمترین مؤلفههای هویت ملی دانستند .فروتن ( )0910نشـان
داد بین فاصلۀ فرهنگی و اجتماعی و شدت تـأثیر مهـاجرت در
ایجاد تغییر در هویت رابطهای معکـوس وجـود دارد و عـواملی
همچون مهارت زبانی و طول اقامـت در جامعـۀ جدیـد ،نقـش
مثبتی در وضعیت مهاجران دارد .میرزایی ،آقایاری و قربـانپـور
( )0910در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که رابطهای بین
میزان تسلط به زبان مادری ،هویت ملی و احساس محرومیـت
وجود ندارد ،اما این رابطه با هویت قومی و عـزت نفـس دارای
رابطۀ مثبت ،همافزا و معنادار است .دانش و توکلی ( )0919نیـز
در پژوهش خود دربارۀ هویت نسل دوم ایرانیان خارج از کشـور
به این نتیجه دسـت یافتنـد کـه در تعریـف نسـل دوم مفهـوم
ذهنیت نسلی بدون محدودیت سنی به کار رفته و سطح تحلیل
در پژوهشها بیشتر خرد و میانه بوده است.

روششناسی
تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش بررسی در آن توصـیفی-
تحلیلی و پیمایشی است .برای گردآوری دادهها از روش میدانی
استفاده شده است .ابـزار اصـلی گـردآوری دادههـای پـژوهش
پرسشنامـهای در  7بخـش و  09گویـه اسـت کـه بخشـی از
پرسشنامۀ استاندارد ارتباطـات متقابـل بینفرهنگـی در جوامـع
متکثر ( )MIRIPSاست (که در مقدمه معرفی شد) .روایی ابزار
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زهرا عباسی و محبوبه باقری :نقش زبان در دگرگونی هویتِ قومی-فرهنگی میان سه نسل از مهاجران ایرانی در بحرین

سنجش نیز از دیدگاه پژوهشگران باتجربه بررسی شد و پس از
اعمال نظرات آنها مورد تأیید نهایی قـرار گرفـت .طیـف مـورد
استفاده برای طراحی پرسشنامه طیف لیکرت  1مقیاسی است.
جامعۀ مورد بررسی شامل ایرانیانی است که بـه کشـور بحـرین
مهاجرت کرده و ساکن دائمی بحرین شدهانـد .در مجمـوع 41
نفر از سه نسل مختلف بهعنوان جامعۀنمونـه انتخـاب شـدند و
سپس پرسـشنامـههـا بـه صـورت حضـوری و بـا گفتگـو بـا
شرکتکنندگان تکمیل شـدند .دادههـای پـژوهش از بهـار تـا
زمستان سال  10جمعآوری گردید .شایان ذکر است ایـن افـراد
حداکثر تعداد افرادی بودند که در طول  1ماه بـرای شـرکت در
این پژوهش حاضر شدند.

جدول  .3میزان تحصیالت پاسخگویان
نسلها

نسل اول

نسل دوم

نتایج و بحث
 -1یافتههای توصیفی پاسخگویان
براساس یافتههای حاصل از پرسشنامه،چنان کـه در جـدول
شمارۀ ( )0دیده میشود ،از میان پاسخگویان نسـل اول 14/4
درصد مرد و  41/1درصـد زن بـودهانـد؛ در نسـل دوم 47/0
درصد را مردان و  10/1درصد را زنـان تشـکیل دادهانـد؛و در
نسـل ســوم  47/0درصــد مــرد و  10/4درصــد زن بــودهانــد.
یافتههای مربوطبه سن و میزان تحصیالت پاسخگویان نیز در
جدولهای ( )0و( )9آمده است.
جدول  .1ویژگیهای توصیفی پاسخگویان بر اساس جنسیت
نسلها
نسل اول
نسل دوم
نسل سوم

جنسیت
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن

فراوانی
0
1
1
1
01
00

درصد
14/4
41/1
47/0
10/1
47/0
10/4

جدول  .2ویژگیهای توصیفی پاسخگویان براساس سن
نسلها
نسل اول
نسل دوم

نسل سوم

سن
باالی  01سال
 91 -41سال
 41 -11سال
 11 -01سال
کمتر از  01سال
 01 -91سال
 91 -41سال

فراوانی
00
4
01
9
1
09
9

درصد
011
09/1
11/1
07/0
09/1
00/1
04/9

01

نسل سوم

سطح تحصیالت
دوم ابتدایی ( 0کالس)
 4ابتدایی
 0ابتدایی
دیپلم
لیسانس
 0ابتدایی
دیپلم
لیسانس از کالج فنی
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس و باالتر
دیپلم
فوق دیپلم از کالج فنی
لیسانس از کالج فنی
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس و باالتر

فراوانی
0
4
0
9
0
0
7
0
0
4
9
0
0
0
1
4
4

درصد
1/0
90/4
01/0
07/9
1/0
1/1
40/0
1/1
1/1
09/1
07/0
01/0
4/1
4/1
09/1
01
01

عالوه بر ایـن ،ویژگـیهـای توصـیفی دیگـری از افـراد
شرکتکننده در این تحقیق به دست آمـد ،از جملـه  )0همـۀ
شرکتکنندگان در این پژوهش از نظـر وضـعیت اجتمـاعی و
اقتصــادی (مالکیــت) درحــد مطلــوب بودنــد؛ و  )0همــۀ
شرکتکنندگان در پژوهش از نظـر محـل سـکونت ،در یـک
محل واحد زندگی می کردنـد ،امـا نگـرش آنـان نسـبت بـه
ترکیب قومی محل زنـدگی متفـاوت بـود .درحـالیکـه %70
شرکت کنندگان نسل اول معتقد بودند که اکثر مردم در محل
زندگیشان از گروه قومی متفـاوت از آنهـا هسـتند ،در میـان
نسل دوم تنها  %47افراد به این امر معتقد بودند ،درحالی کـه
بیش از  %11افراد نسل سوم معتقـد بودنـد اکثریـت مـردم از
گروه قومی آنها هستند .این موضوع به این معنـی اسـت کـه
باتوجهبه واحد بودن محل زندگی ،نسل اول خود را بیشـتر از
نسلهای دیگر متعلق به گروه قومی فارس/ایرانی و متفـاوت
از عربهای ساکن بحرین میداننـد ،امـا نسـلهـای دیگـر،
بهویژه نسل سوم ،خود را از گروهـی متفـاوت از عـربهـای
بحرینقلمداد نمیکنند.
 -2یافتههای استنباطی
برای پاسخ به پرسش اول و بهمنظور بررسی اینکـه آیـا از
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لحاظ نگرشهای هویت قـومی-فرهنگـی میـان سـه نسـل
تفـاوت معنــاداری وجــود دارد ،از آزمــون تحلیــل واریــانس
یک طرفه استفاده شد .پنج مؤلفۀزیر ،بهعنـوان مؤلفـههـای
اصلی هویت قومی-فرهنگی در این پژوهش مـورد بررسـی
قرار گرفتند :زبان در حال کاربرد و نگرش نسبت بـه زبـان
فارسی دربرابر زبان عربی،که در متن مقاله به طور خالصـه
با عنوان زباناز آن یاد میشود؛ حفـظ سـنتهـای ایرانـی
دربرابر سنتهای عربـی؛ نگـرش نسـبت بـه فعالیـتهـای
اجتماعی (شرکت در فعالیتهای اجتماعی مشترک با افـراد
گروه قومی ایرانی در برابر فعالیتهای اجتماعی مشترک بـا
عربهـا) ،کـه در مـتن مقالـه بـا عنـوان فعالیتتهتای
اجتماعیاز آن یاد میشود؛ ارتباطات اجتمـاعی و دوسـتان
(انتخاب دوست از گروه قومی ایرانی یا گروه قومی عـرب و
میزان اشتراکات زبانی با آنان) که در متن مقالـه بـا عنـوان

ارتباطات اجتماعیاز آن یاد میشود؛ و حـس تعلـق بـه
فرهنگ ایرانی دربرابر فرهنگ عربی (نگرش شخصـی فـرد
به هویت قومی اول و دوم خود).
در ابتدا این پنج مؤلفه بـرای هویـت قـومی-فرهنگـی
اولیۀ آنها (فارس/ایرانی) (حفظ سنتهـای ایرانـی ،نگـرش
نسبت بـه زبـان فارسـی ،نگـرش نسـبت بـه فعالیـتهـای
اجتماعی با افرادی از قوم فارس ،نگرش نسبت به ارتباطات
اجتماعی با افرادی از قوم فارس و حس تعلـق بـه فرهنـگ
ایرانی) مورد بررسـی قرارگرفـت .نتـایج حاصـل از آزمـون
تحلیل واریانس در جدول شمارۀ ( )4نشان مـیدهـد سـطح
معناداری همۀ مؤلفههای نگرشهای هویت قومی-فرهنگی
اولیۀ آنها (قوم و فرهنگ ایرانی) کمتر از آلفـا  1/11اسـت،
بنابراین میتوان گفت میان سه نسل از لحاظ این مؤلفههـا
تفاوت معناداری وجود دارد.

جدول  .4تحلیل واریانس تفاوت میان نسلها براساس مؤلفههای نگرشهای هویت قومی-فرهنگی اولیه (ایرانی)
جمع مجذورات

میانگین مجذورات

سطح معناداری

F

حفظ سنتهای ایرانی

1/114

0/011

90/719

زبانفارسی

1/111

1/101

00/011

1/111

فعالیتهای اجتماعی

1/110

7/900

01/100

1/799

1/910

ارتباطات اجتماعی

1/111

01/100

1/191

01/400

1/444

4/401

حس تعلق به فرهنگ ایرانی

1/111

04/190

01/171

1/719

1/901

4/110

پس از مشخص شدن وجود تفاوت معنادار میان نسلهـا
از لحاظ نگرشهای هویت قومی-فرهنگی ،از آزمون تـوکی

1

برای طبقهبندی آنها استفاده شد .نتایج حاصل از آزمون توکی
نشان میدهـد ،شـرکتکننـدگان در پـژوهش از نظـر حفـظ
سنتهای ایرانی در سه طبقه ،از نظر نگرش نسبت بـه زبـان
فارسی و نگرش نسبت به فعالیتهای اجتماعی بـا افـرادی از
قوم فارس در دو طبقـه و از نظـر مؤلفـۀ نگـرش نسـبت بـه
ارتباطات اجتماعی و انتخاب دوستان از گروه قومی فـارس و
حس تعلق به فرهنگ ایرانی در سه طبقه قـرار مـیگیرنـد .از
نظر حفظ سنتها ،نسل اول با نمرۀ ( )9/707بیشترین تمایل
را برای حفظ سنتهای ایرانی داشتهاند .از نظر مؤلفۀ نگـرش
نسبت به زبان فارسی ،نسل اول و دوم بیشتر از نسل سوم به
1. Tukey's range test

درونگروهی

بینگروهی

درونگروهی

بینگروهی

1/101

1/711

4/104

1/007

0/144
0/107

استفاده از زبان فارسیتمایلداشتهاند .همچنین ،نتایج حاصـل از
آزمون توکی نشان میدهد که بهلحاظ مؤلفۀ نگـرش نسـبت
به فعالیتهای اجتماعی ،نسل اول و دوم در یک طبقـه قـرار
گرفتــهانــد؛یعنی نســل اول و دوم نســبت بــه نســل ســوم
تمایلبیشتری داشتهاند که در فعالیتهای اجتماعی با ایرانیها
شرکت کنند .همانگونه که جدول شمارۀ ( )1نشان میدهـد،
در مؤلفۀ نگرش نسبت به ارتباطات اجتمـاعی ،نسـل اول بـا
میــانگین ( )9/101بیشــترین تمایــل را بــرای معاشــرت بــا
دوستانی از گروه قومی فارس داشتهاند .امـا در مقابـل ،نسـل
سوم با میانگین ( )0/791کمتـرین تمایـل را نشـان دادهانـد.
همچنین ،همانگونه که مشخص است ،نسل اول با میـانگین
 9/100بیشترین و نسل دوم و نسل سوم کمترین حس تعلق
را به فرهنگ ایرانی داشتهاند.
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جدول  .4طبقهبندی گروهها براساس مؤلفههای نگرشهای هویت قومی-فرهنگی اولیه (ایرانی)
معناداری طبقات در سطح آلفا 1/11
حس تعلق به فرهنگ ایرانی
ارتباطات اجتماعی
فعالیّتهای اجتماعی
زبان فارسی
حفظ سنتهای ایرانی
نسلها
طبقۀیک طبقۀ دو طبقۀ سه طبقۀیک طبقۀ دو طبقۀیک طبقۀ دو طبقۀیک طبقۀ دو طبقۀ سه طبقۀیک طبقۀ دو طبقۀ سه
9/100
9/101
9/141
0/707
9/707
نسل اول
9/110
9/909
9/111
0/111
9/101
نسل دوم
0/411
0/791
0/000
0/0
نسل سوم 0/704

عالوه بر این ،بهمنظور بررسی اینکه آیا میان گروههـای
مورد مطالعه از لحاظ نگـرشهـای هویـت قـومی-فرهنگـی
ثانویه (قوم و فرهنگ عرب) ،یعنی حفـظ سـنتهـای عربـی،
نگرش نسبت به زبان عربی ،نگرش نسبت بـه فعالیـتهـای
اجتماعی با افرادی از قوم عرب ،نگرش نسبت بـه ارتباطـات
اجتماعی با افرادی از قوم عـرب و حـس تعلـق بـه فرهنـگ

عربی ،تفاوت معناداری وجود دارد ،از آزمون تحلیل واریـانس
یکطرفه استفاده شد .نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریـانس
در جــدول شــمارۀ ( )0نشــان م ـیدهــد ،از آنجــا کــه ســطح
معناداری همۀ مؤلفههای نگرشهای هویت قومی-فرهنگـی
ثانویۀ آنها کمتر از آلفا  1/11است ،بنابراین میتوان گفـت از
لحاظ این مؤلفهها تفاوت معناداری میان گروهها وجود دارد.

جدول .6تحلیل واریانس تفاوت میان نسلها براساس مؤلفههای نگرشهای هویت قومی-فرهنگی ثانویه (عرب)
جمع مجذورات

میانگین مجذورات

سطح معناداری

F

حفظ سنتهای عربی

1/110

7/011

01/419

زبان عربی

1/090

0/004

40/010

9/111

فعالیتهای اجتماعی

1/110

1/717

04/470

1/101

1/901

ارتباطات اجتماعی
حس تعلق به فرهنگ عربی

1/191
1/111

9/101
00/111

11/914
1/144

1/410
1/710

0/019
1/014

پــس از مشــخص شــدن وجــود تفــاوت معنــادار میــان
گروههای موردمطالعه از لحاظ مؤلفههای نگرشهای هویت
قــومی-فرهنگ ـی ثانویــه (عــرب) ،از آزمــون تــوکی بــرای
طبقهبندی آنها استفاده شد .نتـایج حاصـل از آزمـون تـوکی
نشان میدهد ،گروههای موردمطالعـه از لحـاظ مؤلفـههـای
حفظ سنتهای عربی ،زبان و نگرش نسبت به زبان عربـی،
نگرش نسبت به فعالیتهای اجتماعی با افرادی از قوم عرب
و نگرش نسبت به ارتباطات اجتماعی با افرادی از قوم عرب،
در دو طبقه ،و از لحاظ مؤلفۀ حس تعلق به فرهنگ عربی در
سه طبقه قرار گرفتهاند .همانگونـه کـه جـدول شـمارۀ ()7
نشان میدهد ،از لحاظ مؤلفۀ حفظ سنتها ،نسل اول و دوم
بیشترین تمایل را نسبت به حفظ سنتهای عربی داشتهانـد.
از لحاظ مؤلفۀ زبان و نگرش نسبت به زبان عربی ،نسل اول
با میانگین  9/070کمترین تمایل را نسبت بـه زبـان عربـی
داشته ،اما نسل سوم و دوم به ترتیـب بـا میـانگین  4/001و

درونگروهی

بین گروهی

درون گروهی

بینگروهی

1/107

1/001

4/711

1/117

0/111
0/704
4/004
4/970

 9/111تمایل بیشتری نسبت به تکلم به زبان عربـی نشـان
دادهاند .این یافتهها نشان میدهد ،هرچنـد افـراد نسـل اول
نزدیکی بیشتری نسبت به هویت قومی-فرهنگی اولیۀ خـود
(فارس/ایرانی) دارند ،اما با وجود این ،همـین افـراد بـیش از
افراد نسل دوم و سوم به حفظ سـنتهـای عربـی پایبندنـد.
بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که مهاجران ایرانی نسل اول
سنتهای عربی بحرین را مانند سنتهای ایرانی خود مـورد
توجه قرار میدهند ،درصورتیکـه حفـظ سـنتهـا در میـان
جوانان (نسل دوم و سوم) چندان موردتوجه نیست .همچنین،
از لحاظ مؤلفۀ نگرش نسبت بـه فعالیـتهـای اجتمـاعی بـا
افرادی از قوم عرب ،نسل اول کمترین تمایل را داشـتهانـد،
که فقط در فعالیتهای اجتمـاعی بـا افـرادی از قـوم عـرب
شرکت کنند و برعکس نسل سـوم و دوم ،نسـبت بـه نسـل
اول ،تمایل بیشتری برای فعالیتهای اجتماعی با افـرادی از
قوم عرب نشان دادهاند .عالوه بر این ،از نظر مؤلفـۀ نگـرش

 01زبانشناسی اجتماعی ،دورۀ دوم ،شمارۀ اول (پیاپی  ،)4پاییز 0917
نسبت به ارتباطات اجتماعی با افرادی از قوم عرب ،از میـان
گروههای موردمطالعه نسل سوم با میانگین  4/070بیشترین
تمایل را داشته اند که فقط دوستان عرب داشته باشند؛ یعنـی
آنها ترجیح دادهاند که فقط دوسـتان بحرینـی عـرب داشـته
باشند .اما نسل اول و دوم کمترین تمایـل را داشـتهانـد کـه
فقط ارتباطات اجتماعی بـا عـربهـا را تجربـه کننـد ،بلکـه
برعکس آنها بیشتر ترجیح می دهنـد کـه دوسـتانی از گـروه

قومی فارس داشته باشند .دربـارۀ حـس تعلـق بـه فرهنـگ
عربی ،همانگونه که مشخص است ،نسـل اول بـا میـانگین
 9/919کمترین حس تعلق را به فرهنگ عربی داشتهاند .این
نشان میدهد که این نسل هنـوز حـس تعلـق بیشـتری بـه
هویت گروه قومی-فرهنگی ایرانی خود دارنـد .بعـد از نسـل
اول ،نسل دوم و پس از آن نسل سوم بیشترین حس تعلق را
به فرهنگ عربی نشان دادهاند.

جدول  .8طبقهبندی گروهها براساس نگرشهای هویت قومی-فرهنگی ثانویه (عرب)
معناداری طبقات در سطح آلفا 1/11
حس تعلق به فرهنگ عربی
فعالیتهای اجتماعی ارتباطات اجتماعی
زبان عربی
حفظ سنتهای عربی
طبقۀیک طبقۀ دو طبقۀیک طبقۀ دو طبقۀیک طبقۀ دو طبقۀیک طبقۀ دو طبقۀیک طبقۀ دو طبقۀ سه
9/919
9/109
9/010
9/070 9/091
نسل اول
9/101
9/711 9/110
9/111
0/110
نسل دوم
4/401
4/070
4/147
4/001
نسل سوم 0/111

به این ترتیب ،نتایج دادههای آماری بـه خـوبی نشـان
می دهد که در میان این سه نسل از نظر مؤلفههای هویـت
قومی-فرهنگی تفاوت معناداری وجود دارد .بـه طـور کلـی
می توان نتیجه گرفت که نسل اول مهاجران احساس تعلـق
خاطر بیشتر و بهتری نسبت به گروه هویتی اولیۀ خود یعنی
هویت قومی فارس دارند و این وابستگی فرهنگـی و حـس
تعلق در نسلهای دیگر به تدریج کم شده است .این نکتـه
در همۀ مؤلفههای هویـت قـومی-فرهنگـی قابـلمشـاهده
است .البته همانگونهکه نتایج نشان می دهـد ،از ایـن نظـر
نمیتوان فاصلۀ مشخصی میان نسل ها در نظـر گرفـت .در
طبقهبندی مؤلفهها در برخی موارد این سه نسل در دو طبقه
و در برخی موارد در سه طبقه جای می گیرنـد و ایـن بـدان
معنی است که نمی توان مرز مشخصی میان هویت قـومی-
فرهنگی در میان افراد سه نسل ترسیم کـرد ،بلکـه هویـت

قومی-فرهنگی را در میـان نسـلهـای مختلـف مـیتـوان
بهصورت پیوستاری تلقی کرد.
برای پاسخ به پرسش دوم ،بهمنظور بررسی رابطـۀ میـان
زبان درحال کاربرد و نگرش نسبت به زبان و دیگر مؤلفههای
هویت قومی-فرهنگی ،از آزمون همبستگی پیرسون اسـتفاده
شد .نتایج آزمون همبستگی پیرسون،چنانکه در جدول شمارۀ
( )1پیدا است ،نشـان مـیدهـد میـان زبـان فارسـی و دیگـر
مؤلفــههــای هویــت قــومی-فرهنگـی اولیــه رابطـۀ مثبــت و
معناداری وجود دارد .بهعبارتی ،هرچه میـزان دانـش زبـانی و
تسلط بر زبان فارسی و کـاربرد آن در بـین مهـاجران ایرانـی
ساکن بحرین بیشتر باشـد ،نگـرش مثبـت نسـبت بـه حفـظ
سنتهای ایرانی ،فعالیتهـای اجتمـاعی بـا افـرادی از قـوم
فارس ،ارتباطات اجتماعی با افـرادی از قـوم فـارس و حـس
تعلق به فرهنگ ایرانی در آنان افزایش مییابد.

جدول  .7ضریب همبستگی پیرسون میان زبان فارسی و دیگر مؤلفههای هویت قومی-فرهنگی اولیه (ایرانی)
زبان (فارسی) نگرشهای فر هنگی
ارزشها
مؤلفهها
**
1/714
0
همبستگی پیرسون
1/111
1
سطح معناداری
زبان (فارسی)
41
41
تعداد
0
**1/714
همبستگی پیرسون
1
1/111
دیگر مؤلفههای هویت قومی-فرهنگی اولیه (فارس /ایرانی) سطح معناداری
41
41
تعداد
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همچنین ،همین نتایج ذکر شده دربارۀ رابطۀ مثبت میـان
زبان عربی و دیگر مؤلفههای هویت قومی-فرهنگی در مورد
زبان عربی نیز صادق است .بر اساس جدول شمارۀ ( ،)1نتایج
آزمون همبستگی پیرسون نشان میدهد میان زبـان عربـی و
دیگر مؤلفههای هویت قومی-فرهنگی ثانویه رابطـۀ مثبـت و
معناداری وجود دارد .به عبارتی ،هرچه میزان دانـش زبـانی و
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تسلط بر زبان عربـی و کـاربرد آن در بـین مهـاجران ایرانـی
ساکن بحرین بیشتر باشـد ،نگـرش مثبـت نسـبت بـه حفـظ
سنتهای عربی ،فعالیتهای اجتماعی با افرادی از قوم عرب،
ارتباطات اجتماعی با افرادی از قوم عـرب و حـس تعلـق بـه
فرهنگ عربی در آنان افزایش مییابد.

جدول  .9ضریب همبستگی پیرسون میان زبان عربی و دیگر مؤلفههای هویت قومی-فرهنگی ثانویه (عرب)
مؤلفهها
زبان (عربی)

نگرشهای فر هنگی

ارزشها
همبستگی پیرسون
سطح معناداری
تعداد
همبستگی پیرسون
سطح معناداری
تعداد

در نهایت میتوان نتیجه گرفت که زبان درحال کاربرد و
نگرش نسبت به زبان نقش بسیار مهـم و تعیـینکننـدهای در
تعیین و حفـظ هویـت قـومی-فرهنگـی مهـاجران دارد و بـر
تمامی مؤلفههای هویت قومی-فرهنگی تأثیرگذار اسـت و بـا
آنها رابطهای مثبت و معنادار دارد.

نتیجهگیری
این پژوهش با هدف بررسی تغییرات در نگرشهـای هویـت
قومی-فرهنگی و تأثیر زبان در حال کاربرد و نگـرش نسـبت
به زبان (فارسی و عربی) بر دیگر مؤلفههای هویـت قـومی-
فرهنگی در بین سه نسل از ایرانیان مهاجر در بحـرین انجـام
شد .به این منظور بخشی از پرسشنامـۀ اسـتاندارد ارتباطـات
متقابل بینفرهنگـی در جوامـع متکثـر ( )MIRIPSبـه کـار
گرفته شد و از میان مؤلفههای هویت فرهنگی و قومی مـورد
نظر در پروژۀ  ،MIRIPSزبان در حال کاربرد و نگرش نسبت
به زبان فارسی دربرابر زبان عربی؛ حفظ سنتهای ایرانـی در
برابر سنتهای عربی؛ نگرش نسبت به فعالیتهای اجتمـاعی
(شرکت در فعالیتهای اجتماعی مشترک با افراد گروه قـومی
فارس دربرابر فعالیتهای اجتمـاعی مشـترک بـا عـربهـا)؛
ارتباطات اجتماعی و دوستان (انتخاب دوست از گـروه قـومی
فارس یا گروه قومی عرب و میزان اشتراکات زبانی با آنان)؛ و
حس تعلق به فرهنگ ایرانی دربرابر فرهنگ عربـی (نگـرش
شخصی فرد بـه هویـت قـومی اول و دوم خـود) بـه عنـوان

زبان (عربی)
**1/490
1
41
**1/490
1/110
41

نگرشهای فرهنگی
0
1/110
41
0
1
41

مؤلفههای مورد نظـر ایـن پـژوهش انتخـاب شـدند .بررسـی
یافتههای پژوهش نشان داد همـۀ شـرکتکننـدگان در ایـن
پژوهش از نظر وضعیت اجتماعی و اقتصادی (مالکیت) در حد
مطلوب بودند و از نظر محل سـکونت ،در یـک محـل واحـد
زندگی میکردند ،اما نگرش آنـان نسـبت بـه ترکیـب قـومی
محل زندگی متفاوت بود .نسل اول خود را بیشتر از نسلهای
دیگر متعلق به گروه قـومی فـارس و متفـاوت از عـربهـای
ساکن بحرین میدانستند ،اما نسلهای دیگـر بـهویـژه نسـل
ســوم خــود را از گروهــی متفــاوت از عــربهــای بحــرین
نمیدانستند .برای بررسی تغییر نگرشهـای هویـت قـومی-
فرهنگی در سه نسل ،پنج مؤلفه ذکر شده مورد بررسـی قـرار
گرفت .درخصوص هویت قومی-فرهنگی فارس (اولیـه) ایـن
افراد نتایج نشان داد تفاوت معناداری میان سه نسل بهلحـاظ
این مؤلفهها وجود دارد .بهلحاظ حفظ سنتها ،حس تعلق بـه
فرهنـگ ایرانــی و ارتباطـات اجتمــاعی ،نسـل اول بیشــترین
تمایلرا برای حفظ سنتهای ایرانی داشتهاند و دو نسل دیگـر
در یک طبقه قرار گرفتند و بهلحاظ مؤلفۀ نگـرش نسـبت بـه
زبان فارسی و فعالیتهای اجتماعی ،نسل اول و دوم بیشتر از
نسل سوم تمایل به استفاده از زبان فارسی داشـتند و در یـک
طبقه جای گرفتند .در خصوص نگرشهـای هویـت قـومی-
فرهنگی ثانویه (قوم و فرهنگ عـرب) نیـز تفـاوت معنـاداری
میان سه نسل یافت شـد .گـروههـای موردمطالعـه بـهلحـاظ
مؤلفههای حفظ سنتهای عربی ،زبـان و نگـرش نسـبت بـه

 01زبانشناسی اجتماعی ،دورۀ دوم ،شمارۀ اول (پیاپی  ،)4پاییز 0917
زبان عربی ،نگرش نسبت به فعالیتهای اجتماعی با افـرادی
از قوم عرب و نگرش نسبت به ارتباطات اجتماعی با افـرادی
از قوم عرب در دو طبقه و بـهلحـاظ مؤلفـۀ حـس تعلـق بـه
فرهنگ عربی در سه طبقه قرار گرفتند .بهلحاظ مؤلفـۀ حفـظ
سنتها ،نسل اول و دوم بیشترین تمایل را نسـبت بـه حفـظ
سنتهای عربی داشتند ،اما تمایل نسل سـوم در ایـن زمینـه
کمتر بود .ای نیافتهها نشان میدهد هرچنـد افـراد نسـل اول
نزدیکی بیشتری نسبت به هویت قومی-فرهنگی خود دارنـد،
اما با این حال همین افراد ،بیش از افراد نسل دوم و سوم بـه
حفظ سنتهای عربی پایبند هستند .بنابراین ،میتوان نتیجـه
گرفت که مهاجران ایرانی نسل اول کـه میـانگین سـن آنهـا
بیش از  01سال اسـت ،سـنتهـای عربـی بحـرین را ماننـد
سنتهای ایرانی خود مورد توجه قرارمیدهند ،در صورتی که
حفظ سنتها در میان جوانان (نسل دوم و سوم) چندان مـورد
توجه نیست .به لحاظ مؤلفۀ زبان و نگـرش نسـبت بـه زبـان
عربــی ،فعالیــتهــای اجتمــاعی بــا افــرادی از قــوم عــرب و
ارتباطات اجتماعی با افرادی از قوم عرب ،از میان گروههـای
مورد مطالعه نسل سوم بیشترین تمایل را نسبت بـه دو نسـل
پیش از خود نشان دادند .درخصوص حس تعلق بـه فرهنـگ
عربی ،نسل اول کمترین و نسل سوم بیشترین حس تعلق بـه
فرهنگ عربی را نشان دادند.
به این ترتیـب ،نتـایج دادههـای آمـاری بـه خـوبی نشـان
میدهد که در میان این سه نسـل از نظـر مؤلفـههـای هویـت
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