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 چکیده
اجتماعی و فرهنگی در  یند تغییراتافر دهندهنشان تواندیم ،ي افرادهانام و تحولروند تغییر 

ام گزینی رخ تغییراتی در فرهنگ نام و ن شده است،باعث فرایند تغییرات  .نظام اجتماعی باشد
ین اتأثیر گذاشته و منطقه مناسبی جهت بررسی این پدیده  دهد که در شهر اصفهان نیز

 1394اول سال  ماههدر سهرئیس خانواده که  ،. جامعه آماري این تحقیقباشدیمتحوالت 
آوردن  به دستي برا .شدبایمنفر  3015تعداد کل این افراد  باشد.می ،اندشدهصاحب فرزند 

ه بر اساس ي استفاده شد. حجم نموناچندمرحلهي اخوشهي ریگنمونهنمونه معرف، از روش 
باخ محاسبه از طریق ضریب آلفاي کرون نامهپرسشیی روا ،باشدمی نفر 340فرمول کوکران 

ي هاافتهی ست.بوده ا 70/0باالتر از  درمجموعنیز  هافیطسایر  بیضر بود. 78/0 شد و نتیجه
هاي جمعی جدید، رسانه هاي مذهبی،متغیرهاي نگرش تحقیق نشانگر رابطه معنادار بین

رش اقتصادي خانواده، اشتغال مادر، گست گاهیپا گسترش تحصیالت، گسترش مد اجتماعی،
هاي تاریخی (انقالب، جنگ، سازندگی، اصالحات) با تغییر گرایش انتخاب فرهنگ غربی، دوره

 هاي اجتماعی است.ن در طبقات و گروهنام فرزندا
  

 : تغییر گرایش، انتخاب نام، عوامل اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی.واژگان کلیدي

 

                                                 
 asmohamadi@dehaghan.ac.ir ستادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقانا-1
 )مسئول نویسنده. (دهاقان واحد ،یاسالم آزاد دانشگاه ،یناسش جامعه گروهدانشجوي دکتري تخصصی،  -2
 .دهاقان واحد ،یاسالم آزاد دانشگاه ،یشناس جامعه گروهدانشجوي دکتري تخصصی،  - 3

sefzadehali@yahoo.com                                       

mailto:sefzadehali@yahoo.com


 

 
 

 

  ٩٦و  ٩٥فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                                                               ٧٢

 

  

 مقدمه

یی که هاورشی وجود باو داراي فرهنگی غنی و پویا است که  هاي کهن بشريایران یکی از تمدن
وه خود همواره در طول تاریخ از جانب بیگانگان به این سرزمین شده است همچنان اصالت و شک

هی الزم زیبا نشان دهد. داشتن آگا شکلیرا حفظ کرده و توانسته ادبیات و فرهنگ خود را به 
 ریارناپذانکي شناخت بهتر در این انتخاب ضرورتی هاکیتکنجهت انتخاب نام و تجهیز شدن به 

 بخشنتیزه ککه نامی بر فرزندان برگزیده شود  رسدیمبنابراین، منطقی و عاقالنه به نظر است؛ 
رزانی اوجود فرد بوده و آرامش روانی و احساس رضایتمندي را در تمام مراحل زندگی به شخص 

ثرات ذاشت. این اخواهد گ جاي را بریناپذجبراناین مهم تحقق نیابد اثرات منفی و  چنانچه دارد.
 بلکه ممکن است متوجه خانواده نیز گردد. شودینممنفی تنها متوجه خود شخص 

 مادر، و پدراست که شامل تحصیالت  فرهنگیانتخاب نام داراي ابعاد اجتماعی و  در این پژوهش،
 اجتماعی، شهر و روستا)، هنجارهايمادر (تولد پدر و  محل بودن و نبودن مادر، شاغل پدر، شغل
نیاکان و  ی و بزرگداشتدوستهنیم ،مذهبیاجتماعی، تعداد و جنسیت فرزندان، اعتقادات  سنن

و  قشرها ،بقاتدر طکه افراد  ردیقرار گ مدنظر. باید این نکته باشدیمبزرگان و تغییرات اجتماعی 
ان تودر حال حاضر می باشندیم فرزند خودانتخاب نام براي  هاي اجتماعی مختلف ناگزیر بهگروه

برشمرد. با عنایت به چنین اهمیتی  گذارينامهاي مردم در در سلیقه رییتغ مهمترین چالش را،
  ي انتخاب نام تأثیرگذار است؟هاشیگرارسد که چه عواملی در تغییر این سؤال به ذهن می

ي اسناد شهر همدان را در دو مرحله به سه مقوله نامهاشده در ثبت ) اسامی ثبت4: 1992حبیبی(
ي براي الهیوسرا  هاناماسالمی، عربی، غیر اسالمی و فارسی تقسیم کرده است. از آنجایی که او 

، از متغیر نواحی نامها، براي بررسی داندیم کنندگانانتخاب هايارزشدستیابی به نگرش و 
تایج تحقیقات بیانگر ناست. اجتماعی استفاده کرده –شاخص پایگاه اقتصادي  عنوانبه احوالثبت

بیشتر  مراتب بهاین مسئله بود که محبوبیت اسامی اسالمی در میان اهالی ناحیه داراي درآمد کم 
 از اهالی داراي درآمد باال است. 

ي فرهنگی موجود هاشیگراهمه  کنندهمنعکسي حبیبی بنددسته) معتقد است 38: 1376عبدي(
رفتن متغیرهایی چون: جنسیت، حوزه دریافت شناسنامه، تاریخ در ایران نیست. وي با در نظر گ

در میان دو نسل افراد ساکن شهر تهران  هانامتولد والدین به بررسی روند تغییر  خیو تارتولد و نام 
ي خود در نظر بندطبقهکه عبدي در  متعدديمقوالت  رغمبهمعتقد است  زادهرجب اما. پردازدیم

را  هامنادهد. او نیست و تمام اسامی را تحت پوشش قرار نمی مانع و جامعي وي بندمقولهگرفته، 
است. هدف تحقیق حاضر،  تقسیم کرده ریشه به چهار مقوله (فارسی، عربی، غربی، ترکی) برحسب
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هاي اجتماعی در شهر بررسی عوامل مؤثر بر تغییر گرایش انتخاب نام در طبقات، قشرها و گروه
 اصفهان است.

 
 بانی نظري تحقیقم

 دیدگاه دین اسالم
ز مبدأ تا ا یمسائل زندگ نیزتریبرنامه و دستورالعمل داشته، ر یهمه شئون زندگ يبرا اسالمدین 

 .استمودهرا سفارش ن کویمعاد را با معارف بلند خود پوشش داده و قبل از والدت انتخاب نام ن
 شیبهتر است پ کند،یسفارش م دارد تا آنجا که يادیز تیاسالم، اهم یتیگذاري در نظام تربنام

 ینید تیترب يبرا هیاول يهااز قدم کویانتخاب نام ن .انتخاب شود شیبرا ییکویاز والدت فرزند، نام ن
امام . ان استهمراه فرزند انس عمر امر باشد و تا آخر نیراه گشا در ا تواندیو م شودیمحسوب م
سْمِهِ ا نُیلِوَالِدَتِهِ وَ تَحْسِ ارُهُ یَثُ خِصَالٍ اْختِوَالِدِِه ثََلا ی: تَجُِب لِلْوَلَدِ عَلَ ندیفرمای) مالسالمهیصادق (عل
 کویانتخاب کند، نام ن شیابر یدارد: مادر خوب پدرش: فرزند سه حق بر گردن بِهیتَأْدِ یفِ وَ الْمُبَالَغَۀُ

 »او بکوشد. تیبر او بگذارد و در ترب
باشند، تأکید  اسالمی لیو فرهنگ اص امیکه حامل پ ییهاگذاري به اسمدر اسالم به نام ن،یبنابرا 

خداوند باشند، مانند عبداهللا،  یهستند که دربردارنده بندگ ییهاآنها، نام نیاست و بهترشده
 نیکه بهتر شودیم رشو امامان معصوم (ع) سفا امبرانیآن، نام پ از عبدالرحمن و مانند آن و بعد

را امر فرموده و  شیکویهاي نارتباط با خداوند و خواندن او به نام میقرآن کر. آنها نام محمد است
مورد  زنندیناپسند او را صدا م يهاو با خطاب ندینماینم تیکه احترام خداوند را رعا یکسان

خداست  يو برا«  دیفرمایسفارش نموده است و م نیاز آنان را به مؤمن ينکوهش قرار داده و دور
 کنندیم فیهاي خداوند را تحرکه نام یو از کسان دیبخوانها خدا را نام نیپس با ا ستهیاهاي شنام

(سوره مبارکه اعراف » .رسندیم دهندیکه انجام م یاعمال يبه جزا يزودبه آنان د،یکن يریگکناره
  )180 هیآ

 
 شناسیهاي مردمنظریه
و برخورداري  کندیمشناسان بر این باورند که بخشی از هویت هر انسانی در نام او تجلی پیدا مردم

افرادي که نام خوب و نیکو و  کهيطوربهاست  مؤثرافراد  نفس به اعتماداز نام مناسب در افزایش 
 برعکسو  کنندیمعلمی و دینی دارند احساس افتخار و غرور  ي بزرگهاتیشخصمنتسب به 

ي امروزي، انسان را الیق نام نیکو قراردادها. برندیمسانی که نام نامناسب دارند همیشه از آن رنج ک
 .داندیم نام باو ثبت تولد 
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 یشناسجامعههاي نظریه
 راجر برایس  دگاهید 

متداول،  يهااسم یبا اشاره به برخ »میکودك انتخاب نکن يبرا یچه اسم«در کتاب  سیبرا راجر
کوتاه شده و  یاسام مستعار، یاسام دیتردیب دهندیم یحیمرتبط با هر نام توض تیدرباره شخص

اند کودك انتخاب کرده يبرا نیرا که والد يمقصد ،شودینوزاد گذاشته م يکه رو یاسم هر ای
 رییسرنوشت و مقصد را تغ نیخود بخواهد ا یزندگ يبعدو اگر کودك در مراحل  سازدیم خصمش

 )190،1394دارد.(راجر براس  ازین یدهد به تالش سخت

 
 نظریه یادگیري اجتماعی
و  هانگرشزیادي بر نقش عوامل محیط اجتماعی در یادگیري  تأکیدنظریه یادگیري اجتماعی 

فرایند التزام یا علیت  از طریق طیو محبین افراد، رفتار  گانهسهرفتارها دارد. این نظریه بر ارتباط 
ي مادي میدان رفتار) ها(جنبه. گرچه فرایند یادگیري در دو محیط فیزیکی کندیم تأکیدمتقابل 

دهد، رخ می مشارکت آنان در زمان یادگیري ایو  )و محیط اجتماعی (حضور واقعی یا خیالی دیگران
). تئوري 116: 1386ریاحی،دارد (ي اژهیورسد، محیط اجتماعی اهمیت به نظر می حالنیا با

هم بر  ) وگیزهباور، گرایش و انرفتار (فردي  يهاکنندهنییتعیادگیري اجتماعی هم بر 
: 1379توجه دارد. (محبی، هاکنندهتیتقوي بیرونی مانند عوامل اجتماعی، مادي و هاکنندهنییتع

34.( 
 کندیمدر توضیح فراگیري رفتارهاي اجتماعی بیان  اجتماعییادگیري  پردازهینظر 1آلبرت باندورا

؛ نخست از راه آموزش مستقیم و به تعبیر رندیگیمکه افراد از دو طریق رفتارهاي اجتماعی را یاد 
که طی آن فرد با پاداش و تنبیهی که دریافت  کنندهتیتقوي افراد به کمک عوامل سازیشرطدیگر، 

از راه تقلید که گاه از آن  دوم ؛ردیگیم فرارا  آنهاشرطی شده،  اهشیگرا، نسبت به رفتار و کندیم
ي ریپذجامعهو طی آن رفتارها توسط عوامل  شودیمي یا سرمشق گیري یاد همانندسازبا عناوین 
الگوسازي  )هاي جمعی، گروه همساالن و رسانهآموزگارانخانواده، سایر بزرگان،  تربزرگ(اعضاي 

 )14و  13: 1385بستان،کند (یمالگوها تقلید و پیروي  و فرد از این شوندیم

 
 
 

                                                 
۱. Albert Bandura     
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 نظریه سرمایه فرهنگی بوردیو
مطرح کردند. سرمایه فرهنگی،  2و ژان کلود پسرون 1سرمایه فرهنگی را اولین بار پیر بوردیو

و نیز اهداف فرهنگی  شوندیمي حاصل ریپذجامعهو عادات دیرپا که در طی فرایند  هاشیگرا
). الزم 77: 1386نوغانی، گردد (یمي تحصیلی و فرهیختگی را شامل هاتیصالحارزشمند نظیر 

دارند و سرمایه  ریتأثبه ذکر است زمینه اجتماعی و زمینه خانوادگی در دستیابی به سرمایه فرهنگی 
و عقاید شخصی  نظرها ازري خواهد داشت. برخوردا ریتأثدستاوردهاي علمی و شغلی  برفرهنگی نیز 

فرهنگی داراي سه شکل فرعی است:  هیسرما ي اکتسابی فرد است.هامهارتنیز ثمره تحصیالت و 
 .)1381ي (بوردیو،اضابطهنهادي و  -3 عینی فرهنگی -2 ذهنی فرهنگی

 

 نظریه تحول فرهنگی اینگلهارت

ول در بررسی تح» در جامعه پیشرفته صنعتی فرهنگیتحول «اینگلهارت در کتاب معروف خود 
 .کندیمز ي در غرب با دو فرضیه اصلی بحث چارچوب نظري خود را آغافرا مادارزشی از مادي به 

را  هاارزشرضیه کمیابی. اولویت فرد بازتاب محیط اجتماعی اقتصادي است: شخص بیشترین ف -1
 کم است. نسبتاًکه عرضه آن  شودیمبراي آن چیزهایی قائل 

ي ارزشی، یک رابطه هاتیو اولوط اجتماعی اقتصادي میان محی مناسبات فرضیه اجتماعی شدن.-2
 هايرزشازمانی محسوس در این میان وجود دارد، زیرا  ریتأخمبتنی بر تطابق فاصله نیست، یک 

ه بود ي قبل بر وي حاکمهاسالاصلی مشخص تا حدود زیادي انعکاس شرایطی است که در طول 
 ).75: 1373اینگلهارت، است (

که جایگزینی جمعیت نسل جدید  کندیمی نیبشیپنظریه اینگلهارت در خصوص دگرگونی ارزشی 
فرا مادي منجر خواهد شد. این دو  هايارزشمادي به  هايارزشاز  بلندمدتبه جابجایی  جیتدربه

 .آورندیمرا پدید  هاارزشي مربوط به دگرگونی هاینیبشیپي از اوستهیپ هم بهفرضیه مجموعه 
فرا مادي  هايارزشیی اقتصادي به گسترش و شکوفافرضیه کمیابی داللت بر این دارد که رونق 

هاي یک جامعه فردي و نه ارزش هايارزش، فرضیه اجتماعی شدن مبین این است که نه انجامدیم
و بیشتر به طرزي  جیتدربه هاارزشرگونی اساسی دگ برعکس .کندینمتغییر  شبه کطور کلی یبه

 ترنجواکه یک نسل  دیآیمدهد. با این دگرگونی در مقیاس وسیع وقتی پدید نامریی روي می
). از 76و  77: 1373اینگلهارت،( شودیمیک جامعه  بزرگسالدر جمعیت  ترمسنجایگزین نسل 

                                                 
۱ Bourdie. 
۲ G. C. pasron. 
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هاي اجتماعی و مذهبی سنتی هستند ارزش هاي فردي غالب در جامعه سنتی،نظر اینگلهارت ارزش
مدرن جاي خود را به انگیزه پیشرفت و ترقی  طرفبهها در طی گذار جامعه از سنتی که این ارزش

ارزش غالب  عنوانبهانگیزه پیشرفت  مدرنپستو به دنبال آن با گذار جامعه از مدرن به  دهندیم
: 1383 یوسفی،(دهد. فرامادي و غیر فیزیولوژیک می هايارزشدوره مدرنیزاسیون جاي خود را به 

43.( 

 
 هاي سنتیهاي مدرنیزاسیون یا مقاومت ارزشنظریه

ها درباره توسعه اقتصادي و اجتماعی دو مکتب فکري را به ي اخیر، تحقیقات و تئوريهاسالدر 
، یعنی بر کندیمعنوان نتیجه مدرنیزاسیون تأکید به هامکتب بر همگرایی ارزش کی وجود آوردند.
. این مکتب کندیمفشارهاي اقتصادي و سیاسی تأکید  جهینت درهاي فرهنگی تغییر ارزش

هاي مدرن جایگزین آنها کنند و ارزشهاي سنتی کاهش پیدا میکند که ارزشی مینیبشیپ
د تغییرات سیاسی و اقتصادي تأکیهاي سنتی علیرغم زششوند. مکتب دوم بر مقاومت ارمی
ه باشند. در نتیجها نسبتاً از شرایط اقتصادي مستقل میدارد که ارزشکند. این مکتب اظهار میمی

است و  رمحتملیغها مدرن یی از ارزشهامجموعهکند که همگرایی در مورد بینی میپیش
درنتیجه توسعه اقتصادي  هنگی وعلیرغم تغییرات فر خودهاي سنتی به زندگی و حیات ارزش

 ادامه خواهد داد.

 
 يارسانه يسازبرجسته هینظر

 نییتع ،شندیاندیا مهرا که مردم درباره آن ییهاموضوع هارسانهکه  شهیاند نیا یعنی 1يسازبرجسته
چگونه  ندیها موفق نشوند به اشخاص بگواغلب اوقات رسانه درممکن است  گریدعبارتبه .کنندمی

. فکر کنند دیبا زیبه چه چ ندیبگو توانندیم ،که بر آنها دارند ياالعادهفوق ریفکر کنند، اما با تأث
 )1384(شاکري؛ 

 
 2نظریه همگرایی

ی چون متفاوتي هایژگیواین نظریه بر آن است که جوامع جهان در طی زمان با در نظر گرفتن 
ي منزلت شغلی و بورکراتیزه شدن دولتی و هايبندرتبهي سطح توسعه، فنّاورساختار نیروي کار، 

                                                 
۱.Agenda setting 
۲.Convergence          
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نشر  »1سازفرایند همگن«محوري این نظریه  بحث قدرت، مشابهت بیشتري باهم خواهند یافت.
 هاي جدید در سرتاسر جهان است.تکنولوژي صنعتی و ارزش

 
 نظریه واگرایی

ي هاجامعه از طرف انهیجوهسلط يارابطهکه به دلیل ایجاد  دکنیماین نظریه چنین استدالل 
بر اساس توجه و تأکید  غالباًیی هالیتحلشوند. چنین از هم دور می عمالًي جهان هاجامعهصنعتی، 

با  اصوالًت . چراکه صنعردیگیمي صنعت شکل مرزبرونبر خصلت ایجاد تمایز اجتماعی و پویایی 
ی، در میان المللنیب صحنه درو  هاجامعهي اجتماعی در درون هاينابرابردامن زدن به تشدید 

 )1377:22که تمایزات اجتماعی بیشتر و بیشتر گردد (اینگلهارت،  شودیم، موجب هاجامعه

 
 نظریه چندگونگی فرهنگی

ي فرهنگی، چنین استدالل هاسنتدیدگاه چندگونگی فرهنگی با تأکید بر نقش یگانه  نظرانصاحب
ر خاص فرهنگی خویش حرکت صنعتی شدن، بر مسی جریانکنند که هر جامعه، حتی در می
ر هر جامعه در دکه تحوالت صنعتی و تکنولوژي  ورزدیمدیدگاه بر این نکته تأکید  نیا کند.می

قادر  فنّاورانهکند. توسعه صنعتی و نهادهاي اجتماعی و نظام ارزشی هر جامعه عمل می چهارچوب
، حال هر در ی شدنصنعت نخواهد بود. هاجامعهبه امحاء و از میان برداشتن عناصر اصیل فرهنگی 

 .)23: 1377اینگلهارت، است (ي خاص هر جامعه نهادهافرهنگ، نظام ارزشی و  ریتأثتحت 
 

 2ییکارکردگرا هینظر
است و هر جزء  یاجزاء مختلف يکه دارا انگاردیموجود زنده م کیجامعه را بسان  دگاهید نیا

 گر،ی. ارتباط جزء با جزء د1دو نوع ارتباط است:  ياست. هر جزء دارا ینیو کارکرد مع فهیوظ يدارا
 نظامانجام دهد،  یخوبو کارکرد خود را به فهیهر جزء وظ کهی. ارتباط جزء با کل. درصورت2

جامعه  بیو سود نص دهیفا نیشتریو ب ردیگیبرقرار م یو نظم اجتماع افتهیسامان یاجتماع
. گرددیم يو ناسازگار ینظمیکل دچار ب فه،یوظ ؛ اما در صورت اختالل اجزا از انجامگرددیم

 اتیمنظور فهم حکه به خواهدینم زمیونالی: فونکسدیگویم هینظر نیدر مورد ا 3دموریاسک
درهم  تیدهد، بلکه درصدد است ماه لیاجزا تقل نیآن را درهم شکند و به کوچکتر ،یاجتماع

                                                 
۱  Homogenizing  process  
۲  Functionalism theory 
۳  Skidmore 
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امر مستلزم آن است که  نیبفهمد. ا تشیرا در کل ینظام اجتماع کیتافته، زنده و متقابالً سازگار 
به دست  تیهو کیشده و  دهیتنکه بر اساس آن، اجزا و کل درهم میرا بازشناس یما در اجزا وحدت
از  یکی وپرورشآموزشخانواده و نظام  دگاهید نیبق ا) ط140: 1373اسکیدمور، آورده باشند. (

انجام  ینظام اجتماع يبقا يرا برا یاساس يکه کارکرد شودیم یمهم کل نظام و جامعه تلق ياجزا
و...  یانسجام اجتماع ،يریپذکارکردها انتقال فرهنگ، جامعه نیجمله ا دهد. ازمی

کنند غالبًا آن را ورش را مطالعه میوپرآموزش ،يکارکرد وهیکه به ش یشناسان...جامعهباشدیم
و  یسازمان يهاتیها و فعالنقش ،یسازمان يلحاظ ساختار و کارکردها و از یعنوان نهاد اجتماعبه

 )128: 1383بند، عالقه. (دهندیتحقق اهداف و مقاصد آن، مدنظر قرار م

 
 مدل تجربی تحقیق

 
 
 
  
 
 
  
 
 

 
 

 ي اینگلهارت): اقتباس از نظریه1(شکل 
 

 روش پژوهش
با دو هدف توصیف و تبیین مورد استفاده قرار گرفته  1در این پژوهش، روش پیمایشی مقطعی

آوري اطالعات پرسشنامه است. جامعه آماري این پژوهش رئیس خانوار یا جد است. ابزار جمع
باشند. ؛ میاندشدهصاحب فرزند  خردادهاي فروردین، اردیبهشت و در ماه 1394پدري که در سال 

نفر بود و جهت تعیین و مشخص شدن  3015 برابر با 1394ماهه سال جمعیت کل نوزادان در سه

                                                 
 ۱ cross- sectional 

تغییرگرایش 
 انتخاب نام

تغییرات 
 فرهنگی

تغییرات 
 اجتماعی 

تغییرات 
 اقتصادي

  انوادهتغییر شکل خ-
  گسترش تحصیالت-
تماعی گسترش مد اج-  
یخی دروه هاي تار-  

نگرش هاي مذهبی-  
عی رسانه هاي جم-  
ربیغگسترش فرهنگ -  

اقتصادي خانواده پایگاه-  
اشتغال مادر -  
نوع شغل پدر -  
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احوال، اداره اي از بین ادارات ثبتشد. با روش خوشهتعداد نمونه از فرمول کوکران استفاده 
 داده نامهپرسش روش اتفاقی به رئیس خانواده (پدران نوزادان ) به و انتخاب 3احوال منطقه ثبت
در این تحقیق بر اساس اعتبار صوري عمل شده و براي تعیین پایایی پرسشنامه بهترین روش، شد. 

باشد. براي سنجش میزان قابلیت اعتماد پرسشنامه مقدار آلفاي کرونباخ محاسبه آلفاي کرونباخ می
 به دست آمد. 70/0متغیرها میزان آلفا بیش از  گردید. براي اکثر

 

 هاافتهی
 دهد.) فراوانی نمونه آماري را طی سه ماه (فروردین، اردیبهشت، خرداد) نشان می1جدول (

 
 فراوانی نمونه آماري در طی سه ماه): 1(جدول 

 جمع خرداد اردیبهشت فروردین 1394سال 
 3015 1002 1005 1008 جمعیت کل
 340 112 113 115 حجم نمونه

 
درصد  48درصد پدران شغل کارمندي دارند و  33شود، مشاهده می )2طور که در جدول (همان

ارگر درصد ک 27درصد پدران شغل آزاد و  23مادران مشغول به کارهاي دستی و هنري هستند. 
 5و  درصد شغل آزاد 22درصد مادران کارمند و حدود  30باشند. حدود درصد کشاورز می 2و

 باشند.درصد کارگر می
 

 فراوانی و درصد نوع شغل والدین نوزادان ):2(جدول 
 مادر پدر نوع شغل

 درصد فراوانی درصد فراوانی
 9/23 78 2/33 113 کارمند

 3/5 18 4/27 93 کارگر

 8/21 74 4/32 110 آزاد

 0 0 2/4 8 کشاورز

 8/48 166 0 0 کارهاي دستی و هنري

 2/1 4 2/1 4 بدون پاسخ
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دهد. ا نشان میفرزند در والدین نوزادان (پاسخگویان ) ر ) میزان تغییر گرایش انتخاب نام3جدول (
اد و خیلی معناي نام تاثیر زی درصد پاسخگویان توجه به محتوا و 84مطابق جدول، از نظر حدود 

یلی زیاد در خزیاد و مذهبی تأثیر  هايدرصد نگرش 79زیادي در انتخاب نام دارد. از نظر حدود 
 70ملی، حدود  هايدرصد پاسخگویان به تأثیر نگرش 73انتخاب نام فرزند داشته است. حدود 

نتخاب نام فرزند مادر براي ا و پدر درصد به تأثیر تحصیالت 67بودن، حدود  فرددرصد به منحصر به
 اند.کردهاشاره 

 
 ر والدین نوزادانفرزند د میزان تغییر گرایش انتخاب نام ):3(جدول 

خیلی  سطح تغییر گرایش
 زیاد

 خیلی کم کم متوسط زیاد

 3/5 6/5 6/15 4/49 1/24 هاي ملینگرش

 0 3/5 9/15 6/30 2/48 هاي مذهبینگرش

 2/3 3/10 5/13 6/17 4/52 فرد بودنمنحصربه
 5/33 2/16 6/17 8/18 10 چشمیوهمچشم

 20 3/15 5/21 9/17 2/16 هاي قومی(ترك،لر،کرد)تفاوت
 1/14 9/17 4/19 4/27 2/16 هاي فرهنگیتفاوت

 8/16 1/14 25 9/17 1/19 ايرسانه وسایل ارتباطی و
 4/2 0 4/9 4/29 7/54 معناي نام توجه به محتوا و

 6/12 2/11 8/21 6/35 8/11 هاي مرسوم شهريتوجه به نام
 8/16 6/7 3/30 5/18 7/19 هاي تاریخیحوادث و دوره

 8/16 1/7 4/24 5/28 6/17 میزان درآمد خانواده
شکل از خانواده گسترده به  تغییر

 ايخانواده هسته
4/19 8/28 3/25 7/9 6/10 

 2/11 4/12 8/28 4/12 3/30 محیط شغلی مادر
 9/22 9/5 7/34 3/15 2/16 فرهنگ غربی
 2/16 9/10 6/15 7/14 6/37 مد اجتماعی
 9/7 4/4 5/16 1/27 40 مادر تحصیالت پدر و

 
دهد متغیرهاي مستقل تحقیق نشان می و نام انتخاب گرایش همبستگی پیرسون بین متغیر تغییر

هاي تاریخی بر هاي جمعی جدید، تغییر شکل خانواده، پایگاه اقتصادي و دورهکه متغیرهاي رسانه
نداشته ولی متغیر گسترش مد اجتماعی با ضریب  ریتأث نام انتخاب شیگرا رییتغ متغیر میزان

با  هاي مذهبیو متغیر نگرش 234/0و متغیر گسترش فرهنگ غربی با ضریب  498/0 رگرسیونی
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به ترتیب بر روي متغیر  197/0و متغیر گسترش تحصیالت با ضریب رگرسیونی  218/0ضریب 
 .اندداشته ریتأث نام انتخاب شیگرا رییتغ میزان

 
 گیريیجهبحث و نت

 کمتر جامعه است که در جریان صنعتی شدن و باًیتقراینگلهارت و دیگران مطرح کردند 
وهاي رفتاري مدرنیزاسیون قرار نگرفته باشد و طبق این نظریه تمامی این جوامع داراي یکسري الگ

. اندکردهها را کسب جریان مدرنیزه شدن این جوامع، آن واسطهبهکه  اندشدهو اعتقادي و کنشی 
هاي خاص خود رزشا، صنعتی شدن و مدرن شدن، به دنبال خود الگوها، معیارها و گریدعبارتبه

ن جوامع را به دنبال خواهد آورد. از طرفی نظریه واگرایی معتقد بود که در جریان صنعتی شد
دها شدتي این جوامع و دامن زدن به هافرهنگجهان، خصلت صنعتی شدن باعث از هم دور شدن 

هاي جوامع در مسیرهایی متفاوت و گاه و ارزش هافرهنگکه در نتیجه آن  شودیم هاينابرابرو 
ي هایژگیو به بناي اجامعهمتناقض هم قرار خواهند گرفت. نظریه چندگونگی نیز معتقد بود هر 

 خاص فرهنگی خود، با صنعت همگام خواهد شد.
؛ شودیم گرانیاو از د صیو تشخ زیاوست و باعث تما يبرا یعالمت نکهینام هر شخص عالوه بر ا

ا صدا کردن او به بر او داشته باشد هر بار ب يادیز یو روان یتیترب ریتأث تواندیمآن  حیانتخاب صح
مصداق  راخود  ومطابقت داده  شتریآن ب قتیکه خود را با مفهوم و حق شودیمنام، باعث  نیا

 آن بداند. یواقع
تا آنجا که سفارش  ،دارد يادیز تیاسالم، اهم یتیدر نظام ترب يگذارنام اسالم ياهآموزهاساس بر 
 يهااز قدم کوینانتخاب نام . انتخاب شود شیبرا ییکویاز والدت فرزند، نام ن شیبهتر است پ کند،یم

رابطه  ،مونآز. طبق امر باشد نیگشا در اراه تواندیو م شودیمحسوب م ینید تیترب يبرا هیاول
تعمیم به جامعه  و استفاده قابلنبوده و تئوري مربوط  معنادارر نام فرزندان ییگرایش مذهبی بر تغ

 .ستینماري آ
 سازيبرجسته با مطالعهآنها  کهطوريبه ،هاي جمعی تأکید داردبه نقش رسانه سازينظریه برجسته

کردند که  را مطرح هیفرض نیا ) کایآمر متحدهایاالت( 1968سال  يجمهور استیدر مبارزه ر
 هانگرش تیکنند و بر اهممی نییرا تع هاییاولویت ،یاسیهر مبارزه س يبرا یهاي جمعرسانه

تأثیر  کاربرد دارد. یمختلف هايحوزه رد سازيبرجسته، گذارندمیاثر  یاسیس هايموضوعنسبت به 
در تغییر  هارسانهان داده شد که نیز نش قدر این تحقی هاي جمعی بر کسی پوشیده نیست ورسانه

 کاربرد.ماري به آامعه جرا در مورد  سازيبرجستهنظریه  توانمیو  دهستن مؤثراولویت نام فرزندان 
با توجه به تحقیق حاضر، بررسی عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي مؤثر بر تغییر گرایش انتخاب 

نوآوري این تحقیق در این  و باشدیمهاي اجتماعی در شهر اصفهان نام در طبقات، قشرها و گروه
هاي جمعی زیاد رسانه دیتائی قرار داده و متوجه بررس موردین را بوده که تغییرات در سالیق والد
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رسانه ملی در این امر  عنوانبه باید مایس و صدا رسد کهشده است. به نظر می سالیقدر این تغییر 
 ایرانی تالش کند. هاي اصیلو در جهت بهبود نام ودهپویا ب

و  هاراهگذاري یک عمل و پدیدة فرهنگی است و جزئی از نام وامل فرهنگیعحال با توجه به 
گذاري مشخص، م. افراد با نادهدیمرسومی است که عمل و اندیشۀ فرد را در ارتباط با دیگران شکل 

چیزي نیستند، جز یک  هامنا. از دیدگاه تکوینی برندیمکنند و پیش ي خاصی را دنبال میهاهدف
شدید باشد،  هاین فشارنماد و وجه ممیز انسان از دیگر موجودات کاربرد نمادها است. مواردي که ا

ي فرهنگی خود از قبیل دین، هادهیپدو حفظ و احیاي  یبستگدل صورتبهی خواهتیملي هانشانه
که براي دهد. نمادهایی و قهرمانان ملی خود را نشان می هاافسانه، موسیقی، هاجشنزبان، لباس، 

 نان است.آهویت  دهندهنشانهستند و  ارزش با نایرانیا
 جمله ازهنگی و خود تحوالت فر نوبهبهو جنبش نیز  انقالب، پیروزي یعاجتمال به عوام با توجه

 هاواژها کاهش در سطح واژگانی و به شکل افزایش ی معموالًزبان را به همراه دارد؛ تحوالت زبانی 
 است. اهآنیا گسترش و محدود شدن حوزة معنایی آنها و یا افزایش و یا کاهش میزان کاربرد 

 داشتننگهه بما قادر  هستند. مؤثرنیز در این میان  بزرگترهاعدم تبعیت از  ،یزندگیرات سبک یتغ
عنوان ایرانی و در سطح کالن دولتمردان و خود که بهاست و ایستایی جهان نیستیم ولی بهتر 

 .باشند اقدام نماید مسما پرو  هایی که ریشه داشتهوري نامآبه گرد احوالثبتسازمان 
و  هانگرشها و ارزش ستیبایم نیوالد ياگره نیگشودن چن يبرا، ل مذهبیمعوابه  جهتو با

گذشته  يهاآموزها را ب دینموده تا بتوانند نسل جد توأم نیو نو دیجد يهاروشرا با  لیاعتقادات اص
 ،ان آموزش دادرا به فرزند ینیو مناسک د میمفاه توانیم یسادگبهخانواده  در .ندیآشنا نما

رشد کودك، با ارائه  از همان آغاز نیگردد. والد یآنان درون يبرا ینید يکه هنجارها ياگونهبه
، فافع، همانند نماز ینید يهنجارها توانندیموجه  نیبهترمناسب و جذاب به  يرفتار يالگو

 ییش بسزاو مناسک نق ریشعا رایز ؛آموزش دهند شیو... را به فرزندان خو ينظم، پشتکار داقت،ص
  دارند. ینید تیدر ترب
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