
 

 

 664 -641: 1399، پاییز  3، شمارۀ 9مطالعات و تحقیقات اجتماعی رد اریان/ دورۀ 

  ی اجتماعیشناخت نامدگردیسی هویت و تغییر نام اشخاص: یک بررسی 

 1بهمن زندی

 2آناهیتا لطیفی

 3ی فیروزجاییمیکر یعل

 4خانیمحمدرضا احمد
 

 13/03/99تاریخ پذیرش:                       25/10/98تاریخ دریافت: 

 چکیده
نام  تغییر با آن و ارتباط شدن یجهان پدیدة به اجتماعی، یشناس نام رویکرد با حاضر پژوهش

 و مؤنث و مذکر جنس دو در جدید هویت به تمایل آن بررسی پردازد و هدف می دانشجویان
کمی و با رویکرد توصیفی بوده -پیمایشی پژوهش روش. است نام تغییر یها زهیانگ شناسایی

هدفمند و در انتخاب دانشجویان نمونه  ها دانشگاهگیری در انتخاب  روش نمونه است.
های شهر تهران است که از  . جمعیت آماری پژوهش دانشجویان دانشگاهدردسترس است

پرسشنامة  1۶09اب شدند. همچنین از نمونه انتخ عنوان بهها، ده دانشگاه  میان آن
 دوم نام کهتهران  شهر یها دانشگاه دانشجوی 459 سوی از دوم نام انتخاب ،شده یگردآور

 نام که کسانی میان از دهد، می  نشان پژوهش یها افتهی. شد بررسی ،اند دهیبرگز خود برای
. براساس نتایج ندا بوده دختر درصد 5/۷۷ و درصد پسر 5/22، اند داده تغییر را خود

 دختر دانشجوهای در فراملی هویت و پسر دانشجوهای در ملی هویت به ، تمایلآمده دست به
توجه به  و جدید مذهبی به کهن مذهبی یها نام از نام تغییر همچنین. دارد وجود بیشتر

 به بیشتر دختر دانشجوهای که یدرحالاست؛  شده دیده بیشتر پسر دانشجویان در ملی یها نام
 میان تغییر نام در یها زهیانگ میان در .داشتند گرایش فراملی به مذهبی و ملی از نام تغییر

و در میان ( درونی و بیرونی انگیزه)بودن نام  ی و ایرانیشخصعالقة  پسر، دانشجوهای
 .است بوده عامل نیتر ( مهمدرونی انگیزة)جایگاه و زیبابودن نام  ارتقای دانشجوهای دختر،

 گذاری، هویت.  ی اجتماعی، نامشناس نامی اجتماعی، شناس زبان شدن، جهانی های کلیدی: واژه

ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
 zandi@pnu.ac.irنور تهران،  شناسی دانشگاه پیام . استاد گروه زبان1
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 alikarimif@yahoo.comنور تهران،  شناسی دانشگاه پیام . دانشیار گروه زبان3
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 1399، پاییز  3، شماره 9مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره   642 

  

 مقدمه و طرح مسئله
 اگر. پرسش کرده است خود چیستی و کیستی از بارها خاکی، کرة روی ظهور ابتدای از انسان

 ماعاج آن حدود و دربارة حد و باشد معلوم ملت یک یا گروه یک میان در هویت مقولة تکلیف

 ها گروه و ی جامعهطورکل به و کنند مینفس  اعتمادبه احساس افراد همة شود، حاصل کلی نظری

 هویت، است معتقد 1بروزنسکی (.1384 اجالل، صنیع) بینند می مشخص را خود هدف و جهت

 که شود محسوب می خود با مرتبط هایی سازه و ها فرضیه اصول، از مرکب ذهنی ساختاری

 کار به خود تعریف برای فرد که است معانی از ای مجموعه هویتاست.  محیط با تعامل حاصل

تواند  از آنجا که هویت اجتماعی عامل مهمی است که می (.138۷ عبدالملکی، و رهنما) گیرد می

( 2018ها و رفتارهای فرد تأثیر بگذارد، بسیار مهم است. به اعتقاد دیرا و لنارتویچ ) بر تصمیم

ممکن است جنبة انتزاعی داشته باشند، اما در واقعیت از نمود و تجلی هویت و هنجارها 

و آکرلوف و  2014به نقل از جکینز،  2018قدرتمندی برخوردار هستند )دیرا و لنارتویچ، 

(. فرایند کنش فردی با دیگران برای آفرینش یک هویت، براساس نظریة جرج 2010کرانتون، 

نام دارد که هدف آن ایجاد  4زنی هویت ( چانه19۶8) 3( و شلدون استایکر1934) 2دیهربرتم

هر شخص  که یطور بهکند؛  مجموعة منسجمی از رفتارهاست که هویت شخصی را تقویت می

کند، ناچار است جداگانه با افرادی که همان  براساس نوع هویتی که در سطح اجتماعی ایجاد می

های فلسفه نشئت  مایه به هویت، از بنزنی کند. رویکرد فالسفه  نقش هویتی را دارند چانه

ترین مقصد و منظور تحقیق  دارند که خودشناسی، عالی نظر اتفاقهمه  ظاهر بهگیرد؛ زیرا  می

سرچشمة  در خود 5مزیج امیلیو یفلسف مالتتأ تیدرنهافلسفی است؛ به همین دلیل 

هویت  یا هویت(. 82: 138۶شناسی علمی در آمریکا شد )دوران و محسنی،  گیری روان شکل

، ها انگیزه، باورها ،شخصی خاطرات شامل که گرفت درنظر ذهنی نمایشی توان می را شخصی

 بازنگری و ساخته مداومطور  به ها روایت این. است شخصی تصورات و احساسات، افکار

 (.2011، ویگنلس به نقل از 2019 ،شوند )ورپالنکن و سوی می

تر به موضوع هویت دارند که به رویکرد فلسفی  نتزاعیاندازی ا شناسی و ادبیات، چشم زبان

ها و  ة چیزی سیال که با روایتمثاب بهبسیار نزدیک است، با این تفاوت که هویت در اینجا، 

ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1. Brousensky 
2. George Herbert Mead 
3. Sheldon Stryker 
4. Identity Bargaining 
5. William James 
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پذیر است و نه چیزی ثابت و  شود، تأمل می بازساختههای بازتابی پیوسته ساخته و  روایت

 (. هویت واژة2۷: 138۶)دوران و محسنی،  چنان که موضوع بحث فلسفه بوده است مستمر، آن

 خود از فرد درک برای انسانی علوم و اجتماعی علوم های رشته همة در که است ای چترگونه

 و انسانی علوم های رشته بیشتر اگرچه .کند می پیدا کاربرد مجزا و مشخص موجود یکعنوان  به

 متمایز رشتة چنددرواقع اند،  استفاده کرده خود نظری تحوالت در را هویت بحث اجتماعی

و زبان شناسان شناسان  (. جامعه40 :1388 احمدی،)داشته باشند  مطالعات آن پیرامون اند توانسته

 پلی ممکن است که علمی های زمینه از یکی اند. سهم را در این زمینه داشته نیشتریباجتماعی 

 مطالعاتی حوزة این. است اجتماعی یشناس شناختی باشد، نام شناختی و زبان مطالعات جامعه میان

 فرعی های رشته از و 1شناسی واژگان های شاخه از یکی پردازد، می ها نام بررسی به که

نویسد  می( 2015) برنز از نقل به زندی (.۶: 13۶2ایمانی، )است  اجتماعی شناسی زبان

 . اینشود یم ی تلق ینوظهورة هنوز حوز و است جدیدی نسبتاً مفهوم اجتماعی، شناسی نام»

 شناسی، جامعه مانند دیگری های حوزه در هم و اجتماعی شناسی زبان در هم اصطالح

 که شوند می تلقی اجتماعی های برساخت ها نام وی دید از. کاربرد دارد ایجغراف و شناسی مردم

 رایند. ف(1395زندی، ) «روند می کار به آن در گرفته شوند کهدرنظر  اجتماعی بافتی درون باید

 فضایی به را جامعه و زند می هم بر را یکپارچگی و همگونی ثبات، سو یک از ،شدن یجهان

 متقابل وابستگی نزدیکی، ارتباط، دربرگیرندة دیگر، سوی از کند و می تبدیل پاره پاره و نفوذپذیر

 رترشدنفراگی بستر و ها انسان جهانی آگاهی افزایش و مختلف جوامع و ها گروه ها، انسان میان

 شیوة ای دوره هر در شوند، می ساخته اساساً ها هویت اینکه به توجه هاست. با هویت و ها فرهنگ

 ینیآفر مانند نقش یا دهیعوامل عدشود. همچنین از آنجا که  می رایج هویت ساختن برای خاصی

 است یانیحاضر به دانشجو ةتوجه مقال ،ضرورت دارد ها تیهو شدن در برجسته یک گروه نخبه 

براساس . روند یبالقوه به شمار م ةو حداقل یک گروه نخب اند بودهکه جزء نیروهای فعال جامعه 

 ریمتغ میان تعاملی به این موضوع پاسخ دهد که چه دارد یسعگفته شد این پژوهش  آنچه

 دارد. انتخاب نام جدید( و متغیر هویت وجود) یگذار نامجنسیت و  یشناخت جامعه

 پژوهش پیشینة

به بررسی فرایند  ( اشاره کرد که2015توان به پژوهش ابوهتاب ) خارجی می های پژوهشدر 

ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1. Lexicoligy 
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 .استپرداخته  1995-1945 یها فواصل سال پسااستعمار در اردن در ةفرزندان در دور یگذار نام

 یانتخاب یها بر نام تیها و تأثیر قوم فراوان طی این سال راتییتغ دهندة این پژوهش نشان جینتا

 یدار در دوران برده قایفرآدر  یگذار نام یها هیپژوهش خود به رو ( در2012) کیتزپاتریت. فاس

در  ها ییقایآفر یگذار نام و نام دهد، . نتایج پژوهش وی نشان میکرده استآن اشاره  یامدهایو پ

 هستند، بلکه یفرهنگ ةتنها بیانگر عناصر حافظ نه ب،یکارائ ةحوز یو کشورها متحده االتیا

افراد با نسب  ةو حافظ تیدر ساخت هو بسیاری تیو اهم کنند تداعی می زینرا اشکال مقاومت 

و عنصر  ونداینام اشخاص در چ رییتغ خود ( در پژوهش2009کنند. مندنده ) ایفا می ییقایآفر

نام شخص با  این پژوهش جینتابراساس  .کند میمطالعه را ثیرگذار گذر زمان در هر فرد أت

 .خواهد داشت یمتعدد یها خود نام اتیو هر فرد در طول ح کند یم رییدنش تغترش بزرگ

 تیجمع یها نام یبه بررس «تیهو تیریمد یبرا یانتخاب نام راهبرد»( در 2008آنگ ) چه

گرچه اکه  دهد نشان می ها افتهی .کنند یصحبت م یکانتون ینیماکائو پرداخته است که به زبان چ

 تر قیطور دق به ی وخارج یها نام کنند، یصحبت م یکانتون ینیزبان چماکائو به  تیجمع بیشتر

محبوب بوده  کنند، یکه افراد ابداع م ییها و نام اءینام اش یو حت یژاپن ،یپرتغال ،یسیانگل یها نام

 کایدر آمر داهویو آ نتانامو یها التیا انساکنبه بررسی  خود پژوهش در (2008) 1است. لمبارد

. ه استفرد پرداخت تیهو یعنوان نشانگرها نقش نام به یا در کانادا با هدف بررسآلبرت التیو ا

 -یفرهنگ یها سنت نفکیجزء ال یتاپیتسینام اشخاص در ن دهد نشان می این پژوهش جینتا

متعدد  یکارکردها ،یفرد تیهو یعنوان نشانگرها به خود هستند و عالوه بر نقش یاجتماع

مطالعه آکان در غنا را  ةلیاشخاص در قب یها ( نام200۶) کومیآگ دارند. زین یاجتماع-یفرهنگ

اساس،  . برایندهد یآکان را تشکیل م ةاز جامع یبعد مهم یگذار نام گاه اواز دیدکرده است. 

با ( 2004رسول ) می. عبدالکردانند یم یاجتماع-یفرهنگ یمعنا و کارکرد یها را دارا افراد نام

 ها اسم یکاربرد برخ دهد که نشان می« در عراق یشخص یها در نام یا فرقه تیظهور هو» بررسی

اسم خلفا و  - یگرید یعراق و اسام یها عهیش انیدر م - ها آن ارانیاسم چهارده معصوم و  -

 دارد.رواج و تکرر  ها یسن نیدر ب -از صحابه یرخب

اره کرد که به ( اش139۷)همکاران و  یزندمطالعة توان به  های مهم داخلی می در پژوهش

کردزبان  شورانیگو انیخاص در م یها بر انتخاب نام فرهنگی-یتأثیر تحوالت اجتماع یبررس

ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1. Lmbard Carol 
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 ةدور نیاست که در ا نیا انگریپژوهش ب یها افتهی تاکنون پرداخته است. 1300شهر بانه از سال 

 یروند ،یو قوم یمل یها نام یو گستردگ یکاهش یروند یمذهب یها مصدساله، رواج نا

 .رو به کاهش بوده است شیمردانه کماب یقوم یها نام ریه در چند سال اختاند؛ الب داشته یصعود

 ةده لیاز اوا ژهیو به گر،ید یاز سو .اند داشته یریکاهش چشمگ ی،مفهوم یعرب یها نام نیهمچن

 دهد ینشان م ینیگز الت در ناموتح نی. اخورند یبه چشم م شیپ از  شیب یفرامل یها نام ،1390

 رییاست و تغ افتهی شیافزا ییفردگرا جهیو درنت ییزدا به سنت شیدر جامعة مورد مطالعه، گرا

-یفرهنگ یارهاساخت راتییدهندة تغ فرزندان نشان یو انتخاب نام برا یگذار ذائقه در نحوة نام

د فرزندان در شهر مهابا یگذار روند نام»( در 139۶)ی رمکریو م یاست. همچنین زند یاجتماع

ساله در شهر مهاباد  دوازده یا در دوره یگذار تحول نام ریبه س «یاجتماع یشناس زبان دگاهیاز د

، در هر دو جنس یو مذهب یمل تیبا هو ییها نام دهد میها نشان  تحول نام ریس اند. اشاره کرده

 یکرد تیبا هو ییها به نام شیگرا نیاند. همچن داشته یکاهش یروند یزمان ةدور نیدر طول ا

داشته  شیدختران افزا یگذار در نام یفرامل یها به استفاده از نام شیدر هر دو جنس و گرا

( در پژوهش 139۶)ی داست. عب رو بوده روبهکاهش  بافرزندان پسر،  یگذار در ناماست، اما 

 یمانند تحول فرهنگ ؛است کردهمطالعه  ( را1394-13۷5) ریسال اخ بیستتحوالت ، خود

 ،یسنت ،یمل ،یمذهب یاسام یبرخ کهاساس  اینبر ،ها نام یبند آن و دسته یها شهی، رها یگذار نام

پسران  یها کتاب نشان داده شده است که نام نیدر ا هستند. یبیها ترک از آن یبرخ و یخیتار

 به عبارت ؛نگاه دارد ندهیآ هدختران ب یها که نام یدرحال ؛حامل و معرف فرهنگ گذشته است

در ( 2015) احمدوند و راسخ اسالمیرا متوجه شد.  ندهیبه آ شیتوان گرا یم یاسام نیاز ا دیگر،

 اجتماعی عوامل به قومی هویت برحسب و کردستان استان در نام تغییر تنوع پژوهش خود، به

 دهد می نشان پژوهش های یافته. اند پرداخته ایران در کرد قوم میان در گذاری نام ةزانندیبرانگ

 دهندة نشان و یابد می بازتاب انتخابی های نام در کردستان مردم بر اجتماعی-فرهنگی های ارزش

 انیها و فوالد یدیجمش .است تاریخشان و سرزمین، پیرامون طبیعت، فضایل به ها آن عشق

 یزمان ةدر دور رانیدر ا یتحوالت فرهنگ عموم یدر بررس یگذار ( به تحلیل فرایند نام1390)

 ،یگذار نام یاسالمی مل شیگرا» دهد که نشان می ها افتهی. اند پرداخته 1388سال تا  1340از سال 

نیز ( 1389) یعبد«. بوده است ریاخ یها سال یکشور ط یفرهنگ ةعرص رد شیگرا نیتر مسلط

 یگریکتاب، پژوهش د نیدر ا اشاره کرده است. یرانیاقوام ا یرفتار فرهنگ لیو تحل یبه بررس



 

 

 

 

 

 1399، پاییز  3، شماره 9مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره   646 

  

 شود. مشاهده می «رانیا یچهار گروه قوم انیکودکان در م یگذار نام» یعنی ،یگذار نامبارة در

 فرزندان در شهر تهران در طول چند دوره یگذار ( تحول نام1388) و افشار ینینجات حس

 ةدر دو منطق ( رااصالحات ةو دور یسازندگ ةجنگ، دور انیپا ةجنگ، دور ةانقالب، دور ةدور)

 رییها، در تغ در ارزش رییتغ کردند و نتیجه گرفتند کهمطالعه  تهران شهر نییشمال شهر و پا

و  رانیافراد جامعه پس از جنگ )جنگ ا» یرانیا ةجامعبارة . درشود می انیفرزندان نما یگذار نام

 شیگرا یغرب یو حت یرانیا یها به نام شتریو ب ندشد گردان یناب رو یاسالم یها عراق( از نام

در سه شهر اراک، همدان و  یگذار از نام یاجتماع یلی( تحل13۷8) دهزا رجب «.اند کرده دایپ

 یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد یرهایبر آن مانند تأثیر متغ گذاربوشهر ارائه داده و به عوامل تأثیر

 یاسالم ،یفارس یاسام ةها که در سه مقول نسل انیاساس تفاوت نام در م براین ؛اشاره کرده است

 شده است. یشوند بررس اراک، همدان و بوشهر دیده می در سه شهر یو عرب

 چارچوب مفهومی

. است کرده تبدیل ای رشته میان ة علوممطالع موضوع به را ها آن ها، نام بودن چندبعدی ویژگی

 نیز باید زمینه این در پژوهش اصلی متولی هستند. زبانی عناصری ها نام نخست ةدرج در شک بی

 شناسی زبان های زیرشاخه از یکی انداز چشم از را ها آن توان می صورت این در باشد شناس زبان

 فرهنگ و رود می کار به آن در که یا جامعه از زبان. کرد مطالعه شناسی زبان های ای رشته میان یا

 و است ای جامعه هر از مهمی بعد گذاری نام(، 200۶) آگیکوم قول به و نیست جدا جامعه آن

 اجتماعی یشناس زبانرسد که  نظر می به همچنین دارند. اجتماعی -فرهنگی ردیمعنا و کارک ها نام

 ةمطالع برای مناسبی متولی انتخابی، های نام در موجود اجتماعی و جغرافیایی تنوع به توجه با

 .َشود محسوب می ها نام ةنیزم در درزمانی و یزمان هم تغییرات و تنوع

 کسی چه شما»بپرسد  شما از کسی اگر زیرا ست؛ما هویت نمایانگر و زبانی عنصری نام

 بشر اجتماعی زیست اصلی ارکان از گذاری نام و نام .بگویید را خود «نام» دارد انتظار «هستید؟

 بر آن تأکید اند و را پذیرفته زبان اجتماعی خصلت دانشمندان شناسی، زبان دانش در .هستند

(. 13: 13۶8)مدرسی،  است آمده می شمار هب اجتماعی نهادی نیز همواره زبان اند. داشته

 هویت توانند می هر جامعه اعضای چگونه که کنند بررسی دارند تا عالقه اجتماعیشناسان  زبان

 مرتبط زبانی کاربردهای ظریف های تفاوت مقابل در را مناسبی پاسخ و بیان کنند زبان را با خود
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اسپالسکی، ) دهند  نشان اجتماع فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، مذهبی متغیرهای با

ها  آن موقعیت که گیرد میدرنظر  اجتماعی های گروه و واحدها از یکی را نسل مانهایم(. 138۷

 ذهنی فرایندهای سایر و اندیشه های سنخ تعیین در طبقاتی قشربندی و طبقه با قیاس قابل اهمیتی

 زمینة در که است جدیدی فرهنگی و فکری های گیری جهت تداوم و ظهور محل نسل،. دارد

 (.1380 مانهایم،)دارد  ریشه کرده رشد آن در معینی نسل هر که ای ویژه تاریخی-اجتماعی

 افزایش در مناسب نام از برخورداری کند. می پیدا تجلی او نام در انسان هر هویت از بخشی

 غرور و افتخار احساس نددار نیکو و خوب نام که افرادی یعنی است؛ مؤثر افرادنفس  اعتمادبه

گر  جلوه یا نهییآ مانند اسم .برند می رنج آن از همیشه دارند، نامناسب نام که کسانی و کنند می

 اهمیتها  آن معنایی بار اسامی، معنای از بیشتر که است این دارد اهمیت آنچه اما است، فرد

 فرد هویت ینوع به اسم. مییگو یم را اسم خود ابتدا دیگران با اولیه ارتباط در درحقیقت .دارد

 جنسیت زیرا کند؛ مشخص یدرست به نیز را فرد جنسیت که شود انتخاب یا گونه به باید و است

 مختلف های گروه و دارد هدف انسانی رفتارهای دیگر مانند گذاری نام. است هویت از بخشی

 فرهنگی عوامل به توجه با .دارند ها استفاده از آن و گذاری نام به متفاوتی رفتارهای جامعه

 و عمل که است رسومی وها  راه از جزئی است. همچنین فرهنگی ای پدیده و عمل یگذار نام

 خاصی یها هدف مشخص، یگذار نام با افراد دهد. می شکل دیگران با ارتباط در را فرد اندیشة

 و گذاری ارزش ختشنا میزان با نام هر است معتقد ایمانی. برند می پیش و کنند می دنبال را

 هر به مربوط یها نام همچنین،. شود یم مشخص آن به جامعه از گروهی یا جامعه کلی انگیزش

دارد  بستگی( جامعه زمان آن کلی بافت با) جامعه زمان آن شرایط کل به جامعه تکامل از دوره

 و شناسی نام پیوند خود پژوهش در که پژوهشگرانی نخستین از یکی(. 14-13: 13۶2ایمانی، )

 پیشنهاد این( 1984) 1لبرسون او، از پس. بود (19۷1) کهل کرد، پیشنهاد را اجتماعی شناسی زبان

 مطالعة به منسجم و منظمطور  به بار نخستین برای 2النگدونک ون تیدرنها کرد، اما مطرح را

 «اجتماعی شناسی نام» اصطالح 1982 سال در ای مقاله در و پرداخت چارچوب این در گذاری نام

 :هستند اثرگذار هویت چهار افراد گذاری نام در (.1395ی، احمد و یزند)برد  کار به را

 کژال؛ روژان، زوران، یاشار، مانند قومی هویت -

سیمین، شقایق،  سامان، آرتان، فربد، باربد، رامتین، مازیار، بردیا، مانند ملی هویت -

ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1. Lieberson 

2. Van Langendonck 
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 و غیره؛ سوسن، رخشانه، آواز

آمنه، محدثه، زهرا، سکینه، معصومه، کلثوم، صغری،  اطمه، فاطیما،ف مانند مذهبی هویت -

حمیدرضا و غیره )در این قسمت دو  علیرضا، علی، محمد، زینب، مبینا، امیرحسین،

ی مذهبی جدیدتر مانند ها نامو « سکینه»ی مذهبی کهن ها نامشود:  گروه نام دیده می

 ؛«(بشری»

 آزالیا. آنجلینا، فلوریا، زویا، گارمینه، کاملیا، شرمینه،هانا، حنا، نادیا،  مانند فراملی هویت -

 1هویت قومی

 جامعه دیگر یها گروه از را خود که دانند یم مردم از ییها دسته را قومی یها گروه ناندا و وارمز

 یها گروه و خود میان قومی گروه یک. کنند یم متمایز کل یکعنوان  به تر بزرگ یا جامعه از یا

 تقویت سبب هم ییها یمرزبند چنین که پردازد یم قومی مرزهای ترسیم به عهجام در دیگر

 بر باید مرزها این. شود یم دیگر یها گروه از شان ییجدا عامل هم وها  گروه درون بستگی هم

 مشترک وطن یک یا مشترک یها ارزش مناسک، مشترک، مذهب یا نژادی میراث زبان، یک

 قومی گروه به را شخص که است فردی ذهنی و یا تجربه میقو هویت بنابراین باشند؛ مبتنی

 نیست  مناقشه بی و ساده ملیت، مانند قومیت مفهوم (.205: 1998 وارمز،) کند یم وابسته خاصی

 قومیت. َشود آشکار محسوب نمی چندان شناختی جامعه از نظر ملیت از آن تمایز وجه غالباً و

آشکار  دیگران با تعامل برقراری زمان در فرد یبرا اهمیتش که است درونی دیدگاه نوعی

 و است کارساز اجتماعی موقعیت یک در او قومیت کند می احساس فرد که مواردی در. شود می

 مانعی را آن که جایی در و کند می آشکار را خود قومی هویت کند، می تسهیل او برای را منافعی

 از مضامینی چنین در گاه حتی شناسان جامعه .گذارد می نهفته را آن بداند خود منافع راه در

 (.۷1: 1383گودیکانست، ) گویند می سخن 2نمادین قومیت مفهوم

 3هویت ملی

 ها، ارزش تفکر نحوة در مشترک های شیوه به که است جمعی هویت انواع از یکی ملی هویت

 و تعهد احساس نوعی که گروه یک تمایالت و احساسات رویکردها نمادها، هنجارها، اعتقادات،

ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1. Ethnical Identity 

2. Symbolic Ethnicity 
3. National Identity 
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پایبندی،  نیز احساس جمعی هویت نتیجة دارد. وجود انگیزد برمی را گروه آن به نسبت تکلیف

 و هنجارها به یبستگ دل و اعتقاد پایبندی از مقصود. است گروه و اجتماع به تعهد و سبتگی دل

 گروه در هنجارها و ها ارزش تثبیت و توسعه جهت در مشارکت نیز تعهد از مقصود و ها ارزش

 (.13۷9 فر، رزازی) است مربوط

 1هویت مذهبی
و  ینور )خواجه است ینید ةو جامع نیبه د بندییدهندة احساس تعلق و پا نشان یمذهب تیهو

و  یهمگن ةجادکنندیعناصر ا نیتر از مهم ینید تیبتوان گفت، هو دیشا (.1394همکاران، 

و مذهب  نیخاطر به د تعلق جادیبا ا یندیفرا یدر سطح جوامع است که ط یاجتماع یبستگ هم

 یدارد و به عبارت یجمع تیهو یریگ و شکل جادیدر ا یمهم اریافراد جامعه، نقش بس میاندر 

 دراز آغاز تاکنون، همواره  انی. اددهد یرا انجام م یزبخشیو تما یساز تشابه اتیعمل

 یرفتنیدعا پذا نیاگر ا»اند.  داشته یبه بشر، نقش مثبت و مؤثر یو اجتماع یمدن یبخش تیهو

 میاندر  نیاست که د نیاند، فرض آن ا داشته یتوجه تأثیر قابل یساز در تمدن انیباشد که اد

تواند  یم ینیفرهنگ د یریدارد و به تعب یا کننده نیینقش تع ،یساز بشر عناصر فرهنگ

عنوان  به نید رشی(. با پذ14 :1383)منصورنژاد، « ساز باشد و تمدن نیآفر ، توسعهبخش اتیح

 راتییفرد مؤمن تغ اتیو وجوه مختلف ح یتعهد و احساس تعلق به آن در زندگ ی،اصل اعتقاد

پس  ؛(43-21: 1383 ی،قم ساز تیاست )چ ینید تیکه همان هو شود یحاصل م یمهم جیو نتا

 کندفرد را متأثر  یها و کنش شینگرش، گرا که ینحو بهی، نیداشتن اهتمام د یعنی ینید تیهو

 (.3۶: 1384 زند، ی)شجاع

2هویت فراملی
 

 فرد بابایی . است جهانی و محلی یها ارزش میان چالش جوامع همة در اساسی مسائل از یکی

 ای منطقه و محلی اجتماعی های چارچوب از سازی هویت مسئلة جدید، عصر است که در معتقد

 جدید عصر در که شد مدعی توان یم وی اعتقاد به. است یافته جهانی بعد وشده   خارج

 روابط گسترش مسلماً. رندیگ یم شکل جهانی تحوالت تأثیر تحت اجتماعی و فردی یها تیهو

ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1. Religious Identity 
2. Transnational Idenity 
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 است داشته روند این در مهمی نقش گوناگون ارتباطی وسایل کمک بهها  انسان میان اجتماعی

ها  ارزش تعارض هویت بحران های شاخص ترین مهم از یکی اگر(. 93: 1392فرد،  بابایی )

 این است؛ به بوده مختلف یها ارزش میان تعارض عرصة ایران معاصر شود، جامعة گرفتهدرنظر 

 هویت بحران با آن درگیری را ایران معاصر جامعة یها یژگیو ترین مهم از یکی توان یم ترتیب

 و ایرانی، اسالمی یها ارزش میان کشمکش عرصة ایران معاصر جامعة دیگر، عبارت به. دانست

 (.81-58: 1380رهبری،  از نقل به 143: 1392فرد،   بابایی )است  بوده بیغر

 اجتماعی، چارچوب در را یا ژهیو معنایی بار 1شدن یجهان مفهوم شناختی زبان دیدگاه از

 و گفته شده سخن احتیاط با واژه این از علمی متنوع متون در. هرچند دارد فرهنگی و اقتصادی

 ،اند دانسته 5ییگرا جهان و 4شدن یالملل نیب، 3جهانی نظام ،2هانیج جامعة با متفاوت را آن

 به که است موجود انسانی علوم مختلف یها رشته عالمان میان در واژه این از مشابهی توصیف

 شدن یجهان واژة از مادی تعریف در. شود یم مرتبط سرمایه و تفکر آزاد جریان و فرایند

 اندیشه، آزاد جریان آن طی که شود یم اطالق فرایندی به نشد جهانی» که است معتقد ۶تات یآن

 فرایند شدن جهانی بیان، معانی و علم در. شود یم میسر دنیا در سرمایه و خدمات کاال، انسان،

 (.2003 نات، آنی) «است جهانی ماهیت ارائة و زمانی تجارب در ها، تغییر فاصله کردن کوتاه

منفی معتقد است  نگاه وجود دارد. شدن یجهانربارة بینانه د دو نگاه بدبینانه و خوش

های  انجامد و راه را برای سلطة قدرت به تضعیف انسجام درونی کشورها می شدن یجهان

 بردن بین از بر نه فرهنگ شدن بینانة جهانی گشاید. نگاه خوش ی میدار هیسرمااقتصادی جهان 

 اشاره انسانی مشترک های ارزش گسترش و ایجاد بر سنتی بلکه و ۷بومی های فرهنگ و ها ارزش

 شدن جهانی بر نیز علوم سایر و سیاسی علوم دانشمندان از بسیاری که است این واقعیت .دارد

 دارد تأکید جهانی نظام از گرا کثرت و یچندبعد برداشتی لزوم بر رابرتسون دارند. تأکید فرهنگ

 ،رابرتسون) هستند آن دهندة تشکیل و غیره عناصر ملی محلی، متعدد فرهنگی های هویت که

 گرفته صورت هویت 8سازی تکه چهل نوعی نوین دنیای در»است که  معتقد فرد بابایی(. 1380

ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1. Globalization 
2. World Society 

3. World System 

4. Internationalization 

5. Globality 

6. Anitath 
7. Indigenous Culture 
8. Bricolage 
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 پدیدار متعددی یها تیهو پیشین سنتی یها تیهو یجا به دیگر امروزه عبارت به. است

 نانهیب خوشبدبینانه و  نویسندگان مقالة حاضر بدون سوگیری (.192 :1392فرد،  بابایی ) «اند شده

دنبال ارائة گزارشی از  شناسی اجتماعی تنها به به پدیدة هویت و تغییر آن، در چارچوب دانش نام

 وضعیت فعلی تغییرات هویتی دختران و پسران دانشجو هستند.

 شناسی پژوهش روش
 و تهران شهر آن مکانی قلمرو که است کمی، با رویکرد توصیفی–پیمایشی حاضر پژوهش

گیری  روش نمونه. است تهران دانشگاه در ده پسر و دختر دانشجویان آن آماری جامعة

 گیری دانشجوها، نمونة در دسترس بوده است. نمونة آماری هدفمند و روش نمونه ها دانشگاه

های  پرسشنامه انی. از ممورد بررسی ده دانشگاه بوده است های پرسشنامه و تعداد دانشگاه 1۶09

، دانشگاه 245 ، دانشگاه تهران،314، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، هشد یگردآور

، دانشگاه صنعتی 1۶1 ، دانشگاه شهیدبهشتی،189نور )مرکز تهران جنوب و تهران شمال(،  پیام

، 13۶، ریرکبیامی صنعت، دانشگاه 139، فیشر یدانشگاه صنعت، 141 طوسی، خواجه نصیرالدین 

پرسشنامه را به  ۶4و دانشگاه الزهرا  89ع(، صادق )، دانشگاه امام 131 صنعت، دانشگاه علم و

 استفاده هویت و یشناس نام پرسشنامة دو ازها  داده یآور جمعمنظور  اند. به خود اختصاص داده

( جنسیت؛ مذکر و مؤنث) یحاضر دوسطح پژوهش مستقل در شناختی جامعه متغیر .است شده

 .است تیهو ریمتغبر  آن ریثأتو  سوکی( از یگذار )نام دیجد نام انتخاب نحوةوابسته  ریمتغ و

ای و  کننده در نظرسنجی خواسته شد نام شناسنامه شناسی، از دانشجویان شرکت در پرسشنامة نام

در صورت داشتن نام دوم، نام تغییریافته و انگیزة تغییر را مشخص کنند. پرسشنامة هویت با 

 انیدانشجومخالفم به و کامالً مخالفم  ،موافقم، موافقم کامالً پاسخ و یکرتل طیف گویه و با 110

 30 های هویت مذهبی، ، گویه23های هویت قومی،  ، گویه18های هویت فراملی،  داده شد. گویه

 فراملی هویت مورد را در پرسشنامه به خود اختصاص دادند. در 39های هویت ملی،  و گویه

 زیر بررسی شد: های شاخص

 به عالقه، غرب فرهنگ به یمند ، عالقهبیگانه های شبکه های برنامه و اخبار به اطمینان

 اجتماعی جایگاه حفظ ترجیح، فکرکردن جهانی  اهمیتها،  آن پوشش دلیل نوع به غرب فرهنگ

 جمله از غربی کشور های مراسم به یمند ، عالقهانگلیسی های واژه از استفاده با صحبت، هنگام
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 قوم میان در زندگی به عالقه مانند هایی شاخص از قومی هویت و غیره. در کریسمس برگزاری

 احساس، ایرانی اقوام دیگر های ارزش بر قومی رسوم و ها ارزش دادن ترجیح، خود قبیلة و

 غرور احساس، خود قوم مادری زبان با جمع در صحبت به عالقه، قومی دستاوردهای به افتخار

 دهندة نشان که نامی داشتن صورت در خود نام تغییردادن، خود خی زادگاهتاری اصالت به نسبت

 هویت در دانشگاه. در اجتماعی جایگاه حفظمنظور  بهاست  خاصی قومی گروه در عضویت

 بر اعتقاد، بودن اسالمی جامعة عضو از غرور مانند احساس هایی شاخص به پرداختن با مذهبی

 انتخاب به دادندارد، ترجیح کمتری مذهبی اعتقادات خود دینوال در مقایسه با جوان نسل اینکه

 باورهای تغییر در بیگانه های رسانه های برنامه اینکه بر اعتقاد، خود فرزندان برای مذهبی نامی

 و فرهنگ برتربودن مانند هایی شاخص ،ملی هویت دارد و غیره. در بسیاری نقش افراد مذهبی

 زبان از پاسداری، ایران ماندن در و نکردن مهاجرت، ها تمدن رسای با مقایسه در ایرانی تمدن

 شدن پررنگ از رضایت احساس ملی، وظیفةعنوان  به بیگانه های واژه از نکردن استفاده و فارسی

 و غیره. ایرانیان ملی هویت

 یبند طبقه فراملی و قومی مذهبی، ملی، هویتی گروه چهار درها  نامها،  تحلیل داده منظور به

 پاسخ و دانشجوها انتخابی اسامی در مختلف یها تیهو توزیع درصد و فراوانی شدند. همچنین

این  . درشد تحلیل و تجزیه SPSS افزار نرم کمک به و استنباطی و توصیفی آمار با سؤاالت به

ی از آلفاگیری  اندازه ابزارمطالعه نیز مانند بسیاری از مطالعات دیگر، برای سنجش پایایی 

دهد ضریب آلفای کرونباخ هر چهار هویت بیشتر از  ها نشان می باخ استفاده شد. بررسیکرون

 گیری دارد. است که نشان از پایایی باالی ابزار اندازه 98/0

 پژوهش یها سؤال
 کدام از( تهران شهر یها دانشگاه پسر و دختر دانشجوهای) بررسی مورد گروه نام . تغییر1

 ؟است شده انجام دیگر هویت به هویت

 ؟چیست جدید هویت به تمایل در مؤنث و مذکر جنس دو . تفاوت2

 جدید هویت به تمایل غیره( در و فرهنگی، اجتماعی، عاطفی) برونی و درونی های انگیزه .3

 ؟چیست
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 های پژوهش یافته

 از درصد 5/۷1، شده یگردآور پرسشنامة 1۶09 میان از های پژوهش براساس یافته

 عبارتی به و اند داده تغییر را خود نام درصد 5/28 اند، اما نداده تغییر را خود نام کنندگان شرکت

 درصد 5/22اند،  داده تغییر را خود نام که کسانی میان از .اند دهیبرگز خود برای دومی نام دیگر

 .اند بوده درصد دختر 5/۷۷ و پسر

ران( از کدام هویت به های شهر ته . تغییر نام گروه مورد بررسی )دانشجوهای دانشگاه1

 هویت دیگر انجام شده است؟

 و درصد 54 با مذهبی هویت با ییها نام به تغییریافته یها نام درصد ، بیشترین1براساس جدول 

 5/9۷ با دختر است. دانشجوهای مربوط درصد ۶/2 با قومی هویت با ییها نام به ها آن کمترین

 درصد 1/3۷ با پسر دانشجوهای و ملی هویت با یها نام تغییر در را آمار بیشترین درصد

 .اند داشته مذهبی هویت یی باها نام تغییر در را آمار بیشترین

 یتهو یکبه تفک ییریافتهتغ یها نام ی. فراوان1 جدول

 / دختر

 فراوانی درصد

 / پسر

 فراوانی درصد

 / دختر

 فراوانی

 /پسر

 فراوانی 
 هویت فراوانی فراوانی درصد

 مذهبی 248 54 92 15۶ 1/3۷ 9/۶2

 ملی 199 4/43 5 194 5/2 5/9۷

 قومی 12 ۶/2 ۶ ۶ 50 50

 فراملی 0 0 0 0 0 0

 جمع 459 100 103 35۶  

های  به مؤلفه ،اند از کسانی که نام خود را تغییر داده درصد 4/2۷ تنها ،2براساس جدول 

درصد از کسانی که  5/۶ن همچنی اعتقادی به آن ندارند. درصد ۶/۷2 هویت قومی اعتقاد دارند و

درصد اعتقادی به آن  8/۷2 های هویت مذهبی اعتقاد دارند و اند، به مؤلفه نام خود را تغییر داده

های هویت ملی اعتقاد  اند، به مؤلفه درصد کسانی که نام خود را تغییر داده 58ندارند. همچنین 

اند،  کسانی که نام خود را تغییر دادهدرصد اعتقادی به آن ندارند. در این میان، همة  42دارند و 

 های هویت فراملی اعتقاد دارند. به مؤلفه
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 نام ییربراساس تغ یانتخاب های یتهو فراوانی. 2 جدول

 مؤلفه نام
 فراوانی درصد

 میانه مد میانگین
 انحراف

 مخالف موافق معیار

 )مخالفم( 2۶/2 ۶/۷2 4/2۷ قومی یتهو
2 

 )مخالفم(

 )مخالفم( 2
952/0 

 یتهو

 مذهبی
 )مخالفم( 34/2 5/93 5/۶

2 

 )مخالفم(

 )مخالفم( 2
59۶/0 

 )موافقم( ۷۶/2 2/42 8/5۷ ملی یتهو
2 

 )مخالفم(
 ۷85/0 )موافقم( 3

 یتهو

 فراملی
100 0 

 کامالً) ۶3/3

 موافقم(

2 

 )مخالفم(

 کامالً) 4

 موافقم(
483/0 

را مشاخص کارد؛    هاا  آزمونبودن  متریی آماری باید پارامتری یا ناپاراها آزمونپیش از انجام 

باودن توزیاع    نرماال شود کاه   اسمیرنف استفاده می-منظور از آزمون ناپارامتری کولموگروف بدین

یعنی توزیع یک صفت در یاک نموناه را باا تاوزیعی کاه بارای جامعاه         ؛دهد ها را نشان می داده

امکاان اساتفاده از آزماون     ،ندباشا  ی داشاته ها توزیع نرمال کند. اگر داده مفروض است مقایسه می

براسااس   .متریاک اساتفاده کنایم   ادر غیر این صورت باید از آزماون ناپار  ؛وجود دارد کیپارامتر

از  تیا هو ی( بهتار اسات بارای هار چهاار     دار معناا )آماارة آزماون و ساطح     3جدول اطالعات 

 ی پارامتری استفاده شود.ها آزمون

 سمیرنفا -کولموگروف یا نمونه تک. آزمون 3 جدول

 هویت چهار هر قومی هویت مذهبی هویت ملی هویت فراملی هویت 

 459 459 459 459 459 نمونه تعداد

 ۶4/2 2۶/2 342/0 ۷۶/2 ۶3/3 میانگین

 ۶93/0 952/0 59۶/0 ۷85/0 483/0 استاندارد انحراف

 Z ۷3۷/8 51۷/5 4۷4/9 1۶8/۷ 559/۶ آمارة

 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 دوطرفه داریمعنا سطح
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 مستقل های نمونه آزمون. ۴ جدول

 

 ها نیانگیم یبرابر یبرا T آزمون

 یدارامعن سطح یآزاد ةدرج T ةآمار

 000/0 45۷ 44/22 یقوم تیهو

 000/0 45۷ 2۶/15 یمذهب تیهو

 000/0 45۷ 50/13 یمل تیهو

 000/0 45۷ -29/9 یفرامل تیهو

 مشخص کامالً ،4 جدول در T آزمون اطمینان فواصل و ریدا معنا سطح مقدار به توجه با

 قومی، مذهبی، ملی و فراملی هویت های مؤلفه درباره دختران و پسران های دیدگاه که است

 قومی، مذهبی، ملی و دانشجوهای هویت به بیشتری تمایل پسر دانشجوهای اما نیست، یکسان

 برای هویت نوع اهمیت تشخیص منظور به ندارند. همچنی یفرامل هویت به بیشتری تمایل دختر

 سطح به توجه با .شد استفاده فریدمن ناپارامتری آزمون از اند، داده تغییر را خود نام که کسانی

 نام که در میان کسانی نیز ۶براساس جدول  استدار  معنا فریدمن ، آزمون5جدول  داری معنا

 در تأثیر کمترین قومی هویت و نام تغییر در ثیرتأ نیتر مهم فراملی هویت اند، داده تغییر را خود

 .است داشته را نام تغییر

 aآزمون  ةآمار .۵ جدول

 459 تعداد

 114/۷42 ةآمار

 3 یآزاد ةدرج

 000/0 یبیتقر یداراسطح معن

.a یدمنآزمون فر  
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 ها . رتبه۶جدول 

 هارتبه میانگین 

 59/3 یفرامل یتهو

 ۶4/2 ملی یتهو

 91/1 مذهبی یتهو

 8۷/1 قومی یتهو

 تفاوت دو جنس مذکر و مؤنث در تمایل به هویت جدید چیست؟
در هویت ملی بیشترین  درصد و 8/3۶هویت ملی با  یسو در هویت مذهبی بیشترین تغییر به

در بیشترین تغییر  .شود یهویتی محسوب م درون ینوع ملی جدید بوده که به ی هویتسو تغییر به

 ،هویت ملی و فراملی یکسان دیده شده است. در گروه هویت مذهبی  قومی به هویت

 9/۶۶هویت ملی با  یسو و به درصد 100هویت فراملی با  یسو دختر با تغییر به یاندانشجو

با  که در این گروه دانشجوهای پسر یدرحال ؛دان هبیشترین سهم را به خود اختصاص داد درصد

 درصد 1/33و سپس به ملی با  درصد 88مذهبی جدید با  یسو هتغییر از سوی مذهبی کهن ب

 .اند بیشترین آمار را داشته

 ؟چیستدرونی و برونی در تمایل به هویت جدید  یها زهیانگ
بودن، از مد  بودن، ایرانی المللی ، زیبابودن نام، بینجایگاههای ذکرشده، ارتقای  در میان انگیزه

 ءدرونی و پیشنهاد دوستان جز یها زهیانگ ءجز ،شخصی ةقافتاده بودن نام شناسنامه و عال

، دانشجوهای پسر انیآمده در م دست به یها براساس داده. دنشو یبیرونی محسوب م یها زهیانگ

بیشترین سهم  درصد 2/۶0بودن نام با  و سپس ایرانی درصد 9/۶۶شخصی در تغییر نام با  ةعالق

مربوط بوده  درصد 9/1به پیشنهاد دوستان با  نیز رکمترین آما. را به خود اختصاص داده است

 همچنین در .است نام دانشجوهای پسر رییبیرونی در تغ ةبودن انگیز پایین ةدهند است که نشان

زیبابودن با لیل  د و سپس انتخاب نام به درصد 100با  جایگاهمیان دانشجوهای دختر، ارتقای 

بودن  داشتن وجه ایرانیدلیل  به انتخاب نام بهنیز سهم کمترین  .بیشترین آمار را دارد درصد 5/۷0

 ،شود یبیرونی محسوب م یها زهیمربوط است. در دانشجوهای دختر پیشنهاد دوستان که از انگ
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تفاوت میان دانشجوهای دختر و  ةدهند را به خود اختصاص داده است که نشان درصد 5/29

 پسر است.

 گیری نتیجهبحث و 

 مختلف تاریخی یها دوره در فرهنگی تغییرات و تحوالت شناسایی یدمف ابزارهای از یکی

سال  50 ایران در حدودربیعی و آبراهامیان معتقدند که  .است آن تحوالت و «نام» از استفاده

ترین دوران حیات اجتماعی خود را پشت  تاریخی یکی از مهم-اخیر از نظر وضعیت اجتماعی

گیرد و  تدریج و آرام صورت می بههای فرهنگی  ر عرصهدگرگونی و تغییر د است.گذاشته سر 

اخیر با  ةدر چهار ده های بعد است. ها و انتقال آن به نسل نسل ةها بازتاب تجرب این دگرگونی

ل یگسترش وسا جوانی جمعیت، باسوادی، شدن، شهرنشینی، صنعتی مانندهایی  شاخص

 آبراهامیان، ؛132: 1380یم )ربیعی، ا بوده مواجه و مهاجرت گسترده به شهرها یجمع ارتباط

 بشر گروهی و فردی زندگی ابعاد همة فراگیر روندی ةمثاب به شدن یجهان پیامدهای .(534: 13۷8

 تغییر براساس ملی و مذهبی هویت(. 15: 1382 تاجیک،)است  کرده متأثر فضا گسترة در را

 دیگر، فرهنگی یها آموزه یرو به آن گشودگی و فرهنگی باورهای در تحول سیاسی، نظام شکل

 آگاهی، و( 188: 1380)حقدار،  شود یم تبدیل عصری و نسبی یا مقوله به و دگردیسی دچار

 رفتاری یها یژگیو گفت توان یم اساس براین. دهد یم جهت را افراد رفتار و نگرش هویت،

 آن هویت به یهد شکل بر افزون کههاست  آن معرفت و آگاهی از ملهم زمان، هر در جامعه افراد

 این در (.241: 1383شاکری، ) شود یم تبدیل بعدی یها نسل تاریخی یها رساختیز به جامعه،

 نشان ها بررسی. هستیم شاهد غربی را اسامی به قومی یا ملی، مذهبی اسامی تغییر پژوهش،

( جلیناآن به سارا هانا، به صغری) هویتی تغییر هم و (یاسی به یاسمن) صورت تغییر دهد هم می

 هویتی تغییر تنها پسر دانشجوهای در اما شده است، دیده دختر دانشجوهای انتخابی یها نامدر 

 اول دربارة سؤال پژوهش یها افتهی .خورد می چشم به فربد به سامع باربد و به علیرضا اسم مانند

 یمل تیهو به پسر دانشجوهای که صورت این به دهد؛ می نشان داری معنا تفاوت پژوهش

 همچنین. داشتند فراملی هویت به بیشتری تمایل دختر دانشجوهای و دادند نشان وفاداری

 با ای اسامی به درصد کمترین و مذهبی هویت با ای اسامی به تغییریافته اسامی درصد بیشترین

اقدام  خود اول نام تغییر به پسران از بیشتر دختر دانشجوهای که است قومی مربوط هویت

تا بخشی از است شده  سببهای ارتباطی و اهمیت تعامالت فراملی  گسترش رسانه. اند کرده
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ساز  منابع هویت نیتر امروزه یکی از مهم. کاهش یابدو مذهبی  احساس تعلق به هویت ملی

ای که  های متعدد و گسترده ها و آموزش ها، خبرها، پیام ها هستند و پخش تصاویر، برنامه رسانه

این است که  مهم ةاز هر منبع دیگری معناآفرین و معناساز هستند، اما نکتبیش  ،کنند مطرح می

تا ایجاد است کردن هویت و معناها منجر شده  تکه این تأثیرگذاری به پراکندگی، سیالیت و تکه

ها قرار  ( هرچه افراد بیشتر در معرض رسانه13۷۶زعم گیدنز ) به .منسجم و یکپارچه یهویت

ای باالتری داشته باشند، انسجام هویتی کمتری خواهند  گر مصرف رسانهگیرند و به تعبیر دیب

ای یکپارچه از معانی است، بیشتر در  عنوان مجموعه نیز که بهو مذهبی داشت و هویت ملی 

(، موحد و کاووسی 1391پژوهش آقاپور )نتایج مذکور با  ةجیخواهد بود. نت یمعرض چندپارگ

( 1388( و ملکی و عباسپور )1391(، نیازی و شفائی مقدم )1385نیا و همکاران ) (، حافظ1390)

 .همگون است

 دانشجوهای که است موضوع این دهندة نشان پژوهش دوم سؤال به مربوط یها داده بررسی

 دادند؛ نشان عالقه ملی هویت سپس و فراملی هویت به متعلق یها نام به نخست درجة در دختر

 ملی یها نام به سپس و جدید مذهبی به کهن مذهبی از را دخو نام پسر دانشجوهای که یدرحال

هستند. در این باره و براساس پژوهش  مند عالقهی مذهبی همچنان ها ناماند و به  داده تغییر

به اعتقاد از هویت دینی بیشتری برخوردارند.  دانشجویان پسر(، 139۶موسیوند و همکاران )

های گذشته  نسلبیشتری از امروز گسستگی  انیوهویت دینی دانشج( 1392شهابی و بیانی )

قدرت هویت دینی جوانان  .اند سنتی و تفاسیر رایج گسسته یها ها از قرائت و برداشت آندارد. 

دهی ساختمان هویت اجتماعی دارد. این  و نقش کمتری در شکل است های پیشین کمتر به نسل

بخشی است، یک چالش محسوب  ترین کارکردهایش هویت مطلب برای دین که یکی از مهم

دهد نوجوانان و جوانان  نشان می( نیز 1393نتایج حاصل از پژوهش دانش و همکاران ) .شود می

های  گروه در قیاس باهای نوگرایانه دارند،  بیشتری به ارزش ، گرایشهای پیش نسلدر مقایسه با 

ت توجیه برخی رفتارها که ها در جه آن هستند، معیارهای داوری اخالقی تر نیمرجع سنتی بدب

تابند، به  های مردساالرانه را برنمی شوند تغییر کرده است، ارزش در فرهنگ سنتی مطرود تلقی می

دهند و کمتر خود را  های فرامادی گرایش بیشتری دارند، به دین اهمیت کمتری می ارزش

 .بینند عنوان یک شهروند محلی می به
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 نام و بودن زیبا جایگاه، ارتقای پژوهش، سوم سؤال به مربوطذکرشده  های انگیزه میان در

 شناسنامه، نام بودن افتاده مد از دوستان، پیشنهاد و درونی یها زهیانگ جزء شخصی عالقة

 یها داده . براساسشود یم محسوب بیرونی یها زهیانگ جزء بودن ایرانی بودن و المللی بین

 بیشترین نام بودن ایرانی سپس و نام تغییر در خصیش عالقة پسر دانشجویان در میانآمده  دست به

 است. در میان بوده مربوط دوستان پیشنهاد به آمار کمترین و داده اختصاص خود به را سهم

 کمترین و دارد را آمار بیشترین دلیل زیبابودن به نام انتخاب و جایگاه ارتقای دختر، دانشجویان

 یها زهیانگ از که دوستان پیشنهاد دختر دانشجوهای در. است نام بودن ایرانی به مربوط سهم

 تفاوت دهندة نشان که است داده اختصاص خود به بیشترین سهم را ،شود یم محسوب بیرونی

 .است پسر و دختر دانشجوهای میان

 دیدهبر آن  مختلف عوامل اثر یا مرحله یا دوره هر در و است چندوجهی ای پدیده هویت

 توان می کلی بندی جمع یک در .است غالب ملی وجه دیگر زمانی و یدین وجه زمانی. شود یم

 که جایی. هستیم یابی هویت در واگرایی و همگرایی پدیدة دو شاهد ما که کرد خاطرنشان

کنند،  وارد جهانی کالن نظام یک در را جهانی، فرد نمادهای وسیلة به توانند می جهانی های رسانه

 ملی، یابی هویت دیگر، زمانی در همچنین. شود یم گرایی عام سبب و تقویت تعلق حس این

 در ملی یها نام به گرایش .کنند می ایجاد را گرایی خاص و یافته ظهور فرصت مذهبی و قومی

 گرایش جالب، نکتة هاست. آن هویتی گرایش دهندة نشان دختران در فراملی یها نام و پسران

 است مرتبط شدن جهانی با گفت بتوان شاید سو کی از که است خارجی شبه یها نام به دختران

 همة در روز مد با همراهی و جایگاه ارتقای به دختران عالقة را آن بتوان شاید دیگر سوی از و

از جمله ایران  ،آن بر فرهنگ و هویت ملی کشورها ریو تأث شدن یموضوع جهان .دانست ها زمینه

 ةمسئل نیتر است. بدون تردید مهمکشور مله ها در هر کشوری از جم چالش نیتر یکی از مهم

 شدن یاست. جهان شدن یو قومی، هویت و جهان یمذهب ،ایران امروز و فردا در سطح ملی

لزوماً به حذف  این پدیده. باشد زدا زا و هویت هویتتواند  می زمان همدوچهره است که  ای پدیده

آن مشروط است که  یرگذاریبلکه تأث، شود یمنجر نم ی یا قومیمذهب ،ملی یها تیتقویت هو و

 عصر در د.باش مختلف  های عنوان فرصت فراروی هویت عنوان چالش و هم به تواند به هم می

های  اجتماع با انتخاب افراد و با تحوالت بنیادین مانند مدرنیته و تحوالت فرهنگی، دیجد

اند.  های سنتی رهایی یافته کنند از محدودیت می احساس  که ینحو بهاند؛  رو شده متعددی روبه
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داده و حتی ترکیبی از سه  از دستی تا حدودرا  خود ینسبتوان گفت هویت ایرانی وحدت  می

فراملی(، هویت ایرانیان را تشکیل داده ) ی( و غربمذهبی) یاسالم ملی(،) یرانیا تیهوعنصر 

ن هویت افراد ایفا ی اجتماعی نقشی اساسی در تکویها سنت ،خیاز تارای  برهه اگر در است.

های فردی و اجتماعی متأثر از  هویت دیعصر جداین قدرت را ندارند. در  امروزه کردند، می

دهی به هویت افراد جامعه  شکل در ینقش مهمی، گذار نام گیرند. می  تحوالت اجتماعی شکل

معنا  که شوند یم دهدی نشانه یکعنوان  به ها خود است؛ زیرا نام دنبال تثبیت نظام معنایی دارد و به

 زیادی حد تا در هر جامعه، ها نشانه این کمک تحلیل به اجتماعی دارند و-و کارکردی فرهنگی

توان گفت  ی میتح برد. پی جامعه آن روحیات عواطف و و افکار ها، نگرش به توان می

ها، ها، آرزو ها، سنت گذاری عمل اجتماعی خاصی است که رابطة بسیار نزدیکی با ارزش نام

ی ا رشته نیبعنوان پژوهشی  ها و رویدادهای زندگی واقعی مردم دارد. این پژوهش به ترس

گذاری و نوع نام انتخابی در میان دانشجویان  تحلیل و تبیین تغییر و تحوالت حوزة نام درصدد

دگرگونی در ساختارهای  تحول ودهد با  های پژوهش نشان می افتهی بود. شهر تهرانهای  دانشگاه

بینی افراد، متأثر از  ها و حتی جهان ها و نگرش اجتماعی، ذائقة افراد، باورها، ارزش-فرهنگی

شرایط زمان و مکان، گفتمان حاکم و تعامالت فرد/ افراد با دیگران و با محیط پیرامون 

کنند که این امر به تغییر در  ة زبانی تغییر میجامع کساختارهای شناختی مشترک میان اعضای ی

آن شناخت اجتماعی جامعه نیز دستخوش تغییر  تبع بهانجامد و  ی افراد میساز مفهومة نحو

  خواهد شد. 
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