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  چکيده

تاريخ همواره نوعي تعامل بين تغييرات نگرشي خانواده، طول  در :مقدمه

هاي  نگرش نسل. آن وجود داشته استمربوط به  هاي نظامجامعه و خرده

تغييرات و بررسی مالكي براي  ،مربوط به خانوادههاي مهم  مختلف به مقوله

مطالعه حاضر با هدف  ،بر اين اساس. دوشمیدر نظر گرفته  تفاوت نسلي

  .مقايسه نظام ارزشي دو نسل انجام گرفت

 مطالعه نمونه. رويدادي استاز نوع پسو توصيفي  حاضر پژوهش :روش

 پسر پايه سوم متوسطه ۵۰دختر و  ۵۰مادر،  ۵۰پدر،  ۵۰شامل نفر  ۲۰۰

با آمده دستههاي بداده. دبو نامه نظام ارزشيابزار مورد استفاده پرسش. دبودن

  .ه و تحليل قرار گرفتزيمورد تج Tاستفاده از آزمون 

فرزندان  لدين ونظام ارزشي وااز مقايسه ترجيح آمده دستهنتايج ب: هايافته

فرزندان از نظر ارزش فردي و  بين والدين) >۰۵/۰p(دار یبيانگر تفاوت معن

گيري ارزشي والدين و فرزندان آمده از مقايسه شدت جهتدستهنتايج ب. دبو

بين والدين و فرزندان از نظر ارزش ) >۰۵/۰p(دار یبيانگر تفاوت معن

  .دبوهنري و ديني خانوادگي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي، 

 هاي نظام ارزشيدار از نظر اغلب مقولهیعدم وجود تفاوت معن :گيرينتيجه

. استنظام ارزشي بين دو نسل  بين والدين و فرزندان بيانگر همساني

گيري ارزشي والدين نسبت به فرزندان بودن شدت جهتترباال ،همچنين

ها تربودن والدين به ارزشو پايبندها در آنها تربودن نظام ارزشداربيانگر ريشه

  .است

  

  نظام ارزشي، نسل، والدين، فرزندان :هاواژهکليد

  

Abstract 
Introduction: There was always a kind of attitude 

interaction between family, community and sub-systems 

related to it during history. Attitude of different 

generations to the categories related to the family is 

considered as an important criterion for evaluating 

changes and differences between generations. 

Accordingly, the present study aimed to compare the 

value system of two generations.  

Method: This is a descriptive after event study. The 

sample was 200 persons consisted of 50 fathers, 50 

mothers, 50 daughters and 50 sons. The instrument wass 

“value system questionnaire” and all data were analyzed 

by using descriptive statistics and T-test.  

Results: The results showed significant difference 

between child and parents in the personal values 

(p>0.05). The collected results from intensity of 

orientation of parents and child showed significant 

difference between parents and child in family, socio-

economic, political, art and religion values (p>0.05). 

Conclusion: Lack of significant difference in terms of 

most categories of value systems between parents and 

children showed a concurrence between the two 

generations’ value systems. Also, being more the 

intensity value orientation of parents than children shows 

that the parents have more ciliated value system and are 

more committed to the values. 
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  مقدمه 

 يياست که قدمت چندان باال يموضوع ،هابحث مربوط به نسل

و  يخيکه در مرحله گذار تار يدر جوامع ،ن موضوعيا. ندارد

 يهاها و شکافر چالشيآن درگ ع خود قرار دارند و به تب  ياجتماع

، ياسي، سيآشکار و پنهان در اشکال مختلف اجتماع يساختار

  .]۲، ۱[ است ياژهيو يتدرخور اهم ،هستند يو اقتصاد يفرهنگ

اي طراحي شده است که لحاظ ساختاري به گونه ران ازجامعه اي

از طريق خانواده، دين و ديگر نهادهاي اجتماعي به  ،نسل ما

اند و امکان انفکاک و انقطاع نسلي وجود ندارد يکديگر وابسته

تجربيات واحد  ،پذيرش فرهنگ مشترک، الگوهاي اجتماعي .]۳[

شتر يب .]۴[ است ين نسليدهنده ب ونديپ يماد يهاارزش و

ا يم يها به طور مستقشدن ارزش يو درون ياجتماع يالگوها

ها نقش ها،رد و فرزندان نگرشيگيم از خانواده نشأت ميرمستقيغ

عنوان هب ،ارزش. ]۵[کنند يم يشان را دروننيو انتظارت والد

 ر در کنش افراديثأن تيشتريب يدارا يرفتار يهااميدهنده پ شکل

 ين منبع برايترمهم يو روان يعد فردب در  به عبارتی ؛است

 يامجموعه يعد اجتماعخود و در ب ، درک و شناخت از يريگجهت

ها آن يريپذند جامعهکه فرد در فرآي ؛هستند هاد و نگرشياز عقا

 سازديآورد و خود را با قواعد و هنجارها هماهنگ ميرا بدست م

]۶[.  

رفتار  يدار درپا ي، معتقد است ارزش، اعتقادظريفيبه نقل از  جونز

 ي است مبنی بر اينکه،ا اجتماعي يا هدف خاص از نظر شخصي

اعتقاد  يو. ]۸، ۷[ا هدف مخالف آن برتر باشد يگر يبر روش د

. هاستآلدهياز ا يرنده سلسله مراتبيبر گ در ،نظام ارزش ،دارد

در ابعاد مختلف و با  ين و فرزندانن والديها بانتقال ارزش

 يهاکه شباهت يقاتيتحق .ان شده استيمختلف ب يهايهمبستگ

 يج متفاوتينتااند، نموده ين و فرزندان را بررسيوالد يارزش

ن يوالد يهان ارزشيقات نشان دادند که بيتحق. اندگزارش کرده

 يلين ارتباط خياما در اغلب موارد ا ،وجود دارد يو فرزندان همسان

  . ]۱۰، ۹[ ف بوده استيضع

خانواده، مدرسه و گروه  يهاسه ارزشيکه به مقا ،خوسفر

پرداخته بود، نقش  يرستانيآموزان دبدگاه دانشيد همساالن از

ها گزارش نهير گزيمؤثرتر از سا ،هاارزش يريگخانواده را در شکل

 تي، جنس]۵[ر سن ياز تأث ،گريد يهان پژوهشيهمچن. ]۱۱[ نمود

در  ]۱۳[ ياجتماع يندهاي، گروه همساالن، مدارس و فرا]۱۲[

  .اندها گزارش دادهسلسله مراتب ارزش يريگشکل

به  يابيدر دست يرانيوضع نوجوانان ا يبررس ، درآباديلطف

نوجوانان و  %۸۶د که يجه رسين نتي، به اي متفاوتهاتيهو

ها در از آن %۸۵و  ينيت ديبه هو يابيدر دست يرانيجوانان ا

به  يابيکه در دست يدر حال ،اندموفق بوده يت مل يبه هو يابيدست

  .]۱۴[ اندر را کسب کردهين مقاديترنييپا ياسيو س يت شغليهو

 ت هستنديار مهم شخصيبس يهااز جنبه يها و نظام ارزشارزش

 ي،ت زندگيفيک .يروندبه شمار م يآدم يه و اساس زندگيپا که

و ها ما متأثر از نظام ارزشيرفتار و مناسبات افراد مستق يچگونگ

 ،از آنجا که .]۱۵[ باشنديبند مياست که بدان پا ياصول اخالق

 ی تأثير گذار برن الگويشمار، نخستيب يالگوهاان يخانواده در م

ها زهي، انگيات اخالقي، خصوصيرفتار يتحول فرزندان و الگوها

مطالعه حاضر با  ،ن اساسيبر ا ؛]۱۶[ است آنان يهاو ارزش

انجام ) ن و فرزندانيوالد(ن دو نسل يب يسه نظام ارزشيهدف مقا

  .شد

  

  روش

نمونه مورد . است يداديروي و از نوع پسفيتوص ،پژوهش حاضر

پايه سوم . پسر ۵۰دختر و  ۵۰مادر،  ۵۰پدر،  ۵۰(نفر  ۲۰۰ ي،بررس

صورت در دسترس انتخاب شدند و مورد بود، که به) متوسطه

برای  آباديلطف ينامه نظام ارزشپرسش از. مطالعه قرار گرفتند

 ۱۳۴نامه دارای ن پرسشيا. ]۱۷[ها استفاده شد آوری دادهجمع

 ي، برا)يليال تکمسئو ۲ي ک دارايهر  ي،وال اصلئس ۴۵(وال ئس

، ي، خانوادگيگوناگون فرد يهادر حوزه يمقوله ارزش ۱۰سنجش 

و  ي، مليني، دي، علمي، هنري، اجتماعياسي، سياقتصاد

را  يارزش يريگو شدت جهت يح ارزشياست که ترج يساز يجهان

   .]۱۴[کند يم يريگاندازه

  

 ن و فرزندانيدر والد ينظام ارزشح يترج) ۱جدول 

ح نظام يترج

  ←يارزش

مراتب 

  ↓هاارزش

  سرانپ  دختران  پدران  مادران

ن
گي

يان
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ف
را
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ار
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  ۰۲/۱۸  ۴/۴۳  ۵۶/۱۶  ۵۵  ۵/۱۷  ۴/۳۲  ۸/۱۷  ۸/۳۶  فردي

  ۶۱/۱۷  ۲/۵۷  ۱۳/۱۶  ۶/۵۳  ۲/۱۶  ۸/۵۸  ۴/۱۵  ۴/۶۳  خانوادگي

  ۱۲/۱۶  ۲/۴۸  ۹/۱۶  ۴۲  ۶/۱۶  ۶/۴۴  ۳/۱۴  ۴/۴۲  اقتصادي

  ۲۳/۱۷  ۴/۳۷  ۸۴/۱۸  ۴/۳۱  ۲۰  ۳۶  ۱۹  ۳۲  سياسي

  ۷۳/۱۳  ۲/۵۵  ۶۴/۱۶  ۸/۵۳  ۵/۱۶  ۶/۶۲  ۶/۱۶  ۵۷  اجتماعي

  ۸۴/۱۷  ۳۲  ۴۱/۱۷  ۸/۳۷  ۵/۱۶  ۳۶  ۴/۱۶  ۴/۳۴  هنري

  ۱/۱۲  ۸/۴۵  ۶۵/۱۴  ۴/۴۳  ۱/۱۲  ۸/۴۵  ۴/۱۴  ۸/۴۳  يمعل

  ۲/۲۰  ۴/۴۸  ۵۱/۲۲  ۸/۳۴  ۲/۲۰  ۴/۴۸  ۲۱  ۸/۴۸  ديني

  ۳/۱۶  ۸/۶۱  ۹۴/۱۵  ۵۵  ۳/۱۶  ۸/۶۱  ۵/۱۶  ۲/۵۸  يلم

 جهاني

  يساز
۲/۳۳  ۱/۱۸  ۲۳  ۱/۱۹  ۴/۴۲  ۶۲/۲۱  ۲۳  ۱/۱۹  

  

 ،"اديز نسبتا " ،"اديز" ،"اديز يليخ"بندی درجه هاوالئک از سيهر 

و  ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ ترتيب با نمراتبه" کم يليخ"و  "کم" ،"کم نسبتا "

و شدت يح ارزشيترج ،و از مجموع نمرات فرد داشتند ۱

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 67 ــــ مقايسه نظام ارزشي دو نسل، فرزندان و والدينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Vol. 4, No. 1, Spring 2010              ١٣٨٩ بهار، ١، شماره ٤دوره                                                               

نامه با استفاده از اعتبار پرسش. دمدست آهاو ب يارزش يريگ جهت 

گزارش شده  ۸۹/۰ يدرون يو همبستگ ۸۳/۰کرونباخ  αروش 

اطالعات  نامه،ن با استفاده از پرسشيهمچن. ]۱۷[ است

ت تأهل يجنس، وضع ل سن،ياز قب يو خانوادگ يفرد دموگرافيک

آمده با استفاده دستهب يهاداده. ندشد يالت بررسيزان تحصيو م

مورد  T، درصد و آزمون يل فراوانياز قب يآمار يهااز روش

  .ندل قرار گرفتيو تحل زيهتج

  

  ن و فرزندانيوالد يح نظام ارزشيسه ترجيمقا )۲جدول 

  ←آماره

  هاارزش مراتب↓
  ميانگين

انحراف 

  معيار
 مقدار

t 

سطح 

  داريیمعن

  فردي
  ۵۴/۱۸  ۹/۳۷  نيوالد

۹۷/۲  ۰۰۳/۰  
  ۴۴/۱۹  ۹/۴۵  انفرزند

  خانوادگي
  ۸۷/۱۶  ۵۸  نيوالد

۲۱/۰  ۸۳۲/۰  
  ۴۷/۱۶  ۵/۵۸  انفرزند

  اقتصادي
  ۴۲/۱۶  ۴/۴۶  نيوالد

۸۵/۱۱  ۰۶۵/۰  
  ۶/۱۵  ۲/۴۲  انفرزند

  سياسي
  ۵۸/۱۸  ۷/۳۶  نيوالد

۸۸/۱  ۰۶۰/۰  
  ۸۵/۱۸  ۷/۳۱  انفرزند

  اجتماعي
  ۵۶/۱۵  ۹/۵۸  نيوالد

۵۳/۱  ۱۲۶/۰  
  ۶۶/۱۶  ۴/۵۵  انفرزند

  هنري
  ۲۳/۱۷  ۳۴  نيوالد

۸۶/۰  ۳۸۶/۰  
  ۹۳/۱۶  ۱/۳۶  انفرزند

  علمي
  ۷۵/۱۲  ۹/۴۴  نيوالد

۶۷/۰  ۵۰۱/۰  
  ۴۶/۱۴  ۶/۴۳  انفرزند

  ديني
  ۵۳/۱۸  ۴۲  نيوالد

۰۶/۰  ۹۴۶/۰  
  ۸/۲۲  ۸/۴۱  انفرزند

  ملي
  ۷۴/۱۵  ۷/۵۸  نيوالد

۹۲/۰  ۳۵۴/۰  
  ۲۱/۱۶  ۲/۵۶  انفرزند

  سازي جهاني
  ۶۳/۲۰  ۸/۳۰  نيوالد

۴۱/۲  ۰۱۷/۰  
  ۳۷/۲۰  ۸/۳۷  انفرزند

  

  هايافته

پسران ، ۸/۴۹±۳۴/۸پدران  ،۳۷/۴۳±۲۹/۴ن سن مادران يانگيم

مادران % ۳۲ .سال بود ۷۶/۱۶±۴۷/۰و دختران  ۵۳/۰±۲/۱۷

. بودندپلم يد يباال %۱۴پلم و يد %۵۴پلم، يرديزدارای تحصيالت 

 يباال %۸پلم و يد %۴۲پلم، يرديزپدران دارای تحصيالت  ۵۰%

) %۱۲(نفر  ۶ دار واز مادران خانه %)۸۸( نفر ۴۴. پلم بودنديد

نفر  ۱۴آزاد،  شغلاز پدران دارای ) %۳۸(نفر  ۱۹. کارمند بودند

بازنشسته ) %۱۶(نفر  ۸کارگر و %) ۱۸(نفر  ۹ کارمند،) ۲۸%(

ي در اولويت ترجيح نظام خانوادگ يهاارزش، در مادران .بودند

اولويت ب يترتبه ، دختران و پسرانمردان در. ارزشی قرار داشت

ي بود مل يهاارزش و ي،فرد يها، ارزشياجتماع يهاارزشبا 

انگر ين و فرزندان بيوالد يح نظام ارزشيسه ترجيمقا .)۱جدول (

ن و يوالدن يب) >۰۱/۰pتا  >۵۰/۰p(دار تفاوت معنیوجود 

از نظر ارزش  يول بود، يسازيو جهان يفرزندان از نظر ارزش فرد

 ينيو د ي،  علمي،  هنري،  اجتماعياسي، سي، اقتصاديخانوادگ

  .)۲جدول ( امديدست نهب یدارين و فرزندان تفاوت معنین والديب

  

 گيري ارزشي والدين و فرزندانسه شدت  جهتيمقا )۴ جدول

  ←آماره

  هامراتب ارزش↓
  ميانگين

انحراف 

  معيار
 t مقدار

سطح 

  يداریمعن

  فردي
  ۵/۹  ۳۳/۷۷  نيوالد

۳۶/۰  ۷۱۸/۰  
  ۷/۱۰  ۸۵/۷۷  انفرزند

  خانوادگي
  ۴۲/۱۱  ۸۷/۸۵  نيوالد

۵۷/۲  ۰۱۱/۰  
  ۹۷/۱۰  ۷۹/۸۱  انفرزند

  اقتصادي
  ۰۷/۱۰  ۶۱/۷۸  نيوالد

۴۷/۳  ۰۰۱/۰  
  ۹۸/۱۱  ۱۶/۷۳  انفرزند

  سياسي
  ۵۴/۱۳  ۶۴/۷۱  نيوالد

۵۳/۳  ۰۰۱/۰  
  ۱۶/۱۵  ۴۶/۶۴  انفرزند

  اجتماعي
  ۶۵/۱۰  ۰۳/۸۲  نيوالد

۱۳/۲۲  ۰۳۴/۰  
  ۶۵/۱۰  ۸۱/۷۸  انفرزند

  هنري
  ۰۴/۱۳  ۱۶/۷۱  نيوالد

۴۸/۱  ۱۴/۰  
  ۶/۱۳  ۳۷/۶۸  انفرزند

  علمي
  ۷۴/۱۰  ۶۶/۷۷  نيوالد

۸۴/۱  ۰۶۶/۰  
  ۶۴/۱۱  ۷۴/۷۴  انفرزند

  ديني
  ۲/۱۲  ۷/۷۷  نيوالد

۷۲/۳۳  ۰۰۱/۰  
  ۳۴/۱۴  ۶۸/۷۰  انفرزند

  ملي
  ۷۸/۱۰  ۸۲  نيوالد

۰۴/۲  ۴۲۳/۰  
  ۳۷/۱۰  ۹۴/۷۸  انفرزند

 جهاني

  سازي

  ۷۳/۱۷  ۳۳/۶۶  نيوالد
۶۳/۰  ۵۲۳/۰  

  ۹۱/۱۴  ۸۱/۶۷  انفرزند

  

گيری بين ي شديدترين جهتخانوادگ يهاارزش، در مادران

ب يترتبه ، دختران و پسرانمردان در. های ارزشی را داشت نظام

 يهاارزش و ي،فرد يها، ارزشخانوادگی يهاارزشاولويت با 

   .)۳جدول (خانوادگی بود 

انگر تفاوت ين و فرزندان بيوالد يارزش يريگسه شدت جهتيمقا

ن و فرزندان از نظر ين والديب) >۰۱/۰pتا  >۰/۰p ۵(دار یمعن

از  يول بود، ينيو د ي، اجتماعياسي، سي، اقتصاديارزش خانوادگ

 یداریتفاوت معن يسازيو جهان ي، مليعلم ،يهنر ،يفردنظر 

  .)۴جدول ( امديدست نهب

  

  بحث

در  ،توانديها در خانواده مشدن ارزش ين و درونيوالد يهانگرش

هر . ا و با ثبات در فرزندان مؤثر باشديپا يک نظام ارزشيجاد يا

 ين و فرزندان همسانيوالد يهاها و ارزشن نگرشيقدر ب

ي ن نسليو فاصله ب يبحران ارزش ، فرزندان کمتر باباشد يشتريب

ل يسه تحليکه به مقا يدر پژوهش ،زين خوسفر. شونديم مواجه

نقش  ،خانواده، مدرسه و گروه همساالن پرداخته بود يهاارزش
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ها گزارش نهير گزيتر از سامؤثر ،هاارزش يريگخانواده را در شکل

سه يمقا يکه با هدف بررس ،پژوهش حاضر. ]۱۱[ ه استنمود

ح نظام ي، نشان داد که ترجين دو نسل انجام شدب ينظام ارزش

 يسازيو جهان ياز نظر ارزش فرد ، تنهان و فرزندانيوالد يارزش

در  يکه ارزش فرد ين معنيبد. استدار ي تفاوت معنیدارا

ساير دارد و در  يشتريت بين ارجحينسبت به والد ،فرزندان

ج ين نتايا .ن دو گروه وجود نداشتيدار بمعنی تفاوتها ارزش

 هادر اغلب مقوله ،ن و فرزندانيوالد ينظام ارزش يانگر همسانيب

. هماهنگ است ]۱۰[ نلسنو  ]۹[ جانسونقات يبا تحق است که

شدن  يو درون ياجتماع يالگوها نشان داد، شونفالگن يهمچن

ها و ها، نقششرد و فرزندان، نگريگيها از خانواده نشأت مارزش

 يگر، باالد ياز سو. ]۵[ کننديم ينشان را درونيانتظارات والد

از  ياحتماال  ناش ،نيفرزندان نسبت به والد يبودن ارزش فرد

ارزش  نتايج نشان دادند،ن يهمچن. استجوانان  يابيتيمسئله هو

که با  است؛دار معنیک به سطح ين و فرزندان نزديدر والد ياسيس

 يسلسله مراتب نظام ارزش يبررس رابطه با، در الدينزينپژوهش 

ن شدت يب عالوه بر آن، .]۱۸[ استهماهنگ  ين و پسران،والد

، ين و فرزندان از نظر ارزش خانوادگيوالد يارزش يريگجهت

 ؛دار وجود داردي تفاوت معنینيو د ي، اجتماعياسي، سياقتصاد

به فرزندان از شدت ن نسبت يها در والدارزشاين  ،که ين معنيبد

که  يقيبا تحق ،افتهين يا .برخوردار است يشتريب يريگجهت

نوجوانان  يسلسله مراتب نظام ارزش يدر بررس صادقي و حيدري

است هماهنگ  ،اندها انجام دادهن آنيوالد يوه فرزندپروريو ش

ن دوره يادر  سال بود؛ ۱۸تا  ۱۶ين سن گروه فرزندان ب .]۱۹[

ت يبه هو ي هستند وابيتينوجوانان در حال هور بيشت ي،سن

 يعيطب ،ن لحاظيبه ا .اندافتهيکامل، منسجم و مستحکم دست ن

  .ن کمتر باشديشان نسبت به والديريگاست که شدت جهت

  
  گيرینتيجه

تفاوت  ،ح ارزشين و فرزندان از نظر ترجين والديب با وجود اينکه

ن ينسبت به ا آنها يريگشدت جهت يوجود ندارد ول ياديز

، يط فرهنگيبا شرا از يک سو ،ين تفاوتا. ها متفاوت استارزش

يگر به فرآيند رشد فرزندان ارتباط د ي و از سوی، اقتصادياجتماع

  . دارد

  منابع

1- Taymouri K. Compared the values system of boys, 

fathers and its risk factors in Tehran [dissertation]. Tehran: 

Allame Tabatabaei University; 1998. [Persian] 

2- Yousefi N. Gap between generations (theoretical and 

experimental study). Esfahan: Jahad Publication; 2004. 

[Persian] 

3- Armaki-Azad T, Ghaffari G. Sociology generation in 

Iran. Tehran: Jahad Publication; 2004. [Persian] 

4- Boehnke K. Parent-offspring value transmission in a 

societal context. J Cross Cult Psychol. 2001;3(2):241-55.  

5- Schonpflug LI. Intergenerational transmission of 

values: The role of transmission belts. J Cross Cult 

Psychol. 2001;32:174-85. 

6- Faramarzi D. Structure of Schwartz circular value 

theory. Pazhohesh J. 1999;14:2-8. [Persian]  

7- Jones GR. Personal values and corporate philanthropy 

model for the role senior executive personal values play in 

decisions regarding corporate philanthropy. South 

Australia: School of Commerce; 2000. 

8- Zarifi M. Hierarchy of values among students of Azad 

University [research project]. Tehran: Azad University; 

1999. [Persian] 

9- Johnson M. A family life and religious commitment. 

Rev Relig Res. 1973;14:144-50. 

10- Nelsen HM. Gender differences in the effects of 

parental discord on preadolescent religiousness. J Sci 

Study Relig. 1981;20:351-60. 

11- Khosfer G. Comparison of analytical values in family, 

school and peer groups from the viewpoint of male high 

school students in Tehran [dissertation]. Tehran: 

University of Tehran; 1995. [Persian] 

12- Hasanzadeh R. Hierarchy of values of secondary 

school students in the provinces of Mazandaran and 

Golestan. Danesh Pazhohesh J. 1998;5(1):41-58. [Persian] 

13- Pinquart M, Silbereisen RK. Transmission of values 

from adolescents to their parents: The role of value 

content and authoritative parenting. Adolescence. 

2004;39:83-100. 

14- Lotfabadi H. Position and attitude problems of 

adolescents and young adults throughout Iran. Tehran: 

National Youth Organization Publication; 2002. [Persian] 

15- Ahmadi A. Adolescence and youth psychology. 

Esfahan: Mashal Publication; 1994. [Persian] 

16- Borjali A. Personality development in adolescents. 

Tehran: Varaye Danesh Publication; 2001. [Persian] 

17- Lotfabadi H, Nouroozi V. Theorizing and building 

scale for measuring the value system of students and 

youth. Amozesh J. 2004;3(7):33-59. [Persian] 

18- Zaynoddin M. Value hierarchy of fathers and sons in 

families living in Mashhad city and its risk factors 

[dissertation]. Mashhad: University of Mashad; 1998. 

[Persian] 

19- Sadeghi M, Heydari M. Hierarchy of value system in 

adolescent students in different child training methods. 

Family Search. 2005;1(3):23-31. 

  

 

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

