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چکیده
هدف از انجام این پژوهش پیشبینی تعللورزی تحصیلی بر اساس مؤلفههاای مااالگرایای رر رانشاجویا
مارشناسی رانشگاه شهید مدنی آذربایجا بور .طار پاژوهش از ناوم هاگیابگی باور .جامعاه آمااری ایان
پژوهش شامل تاامی رانشجویا مارشناسی رانشگاه شهید مدنی آذربایجا رر سال تحصایلی 9311-9312
بور مه تعدار  526نفر از آ ها ( 992ز و  932مارر) باه روش تصاار ی طگقاهای باهعناوا ناوناه پاژوهش
انبخاب شدند و با تکایل پرسشنامه تعللورزی تحصیلی ساولومو و را بلاوم ( )9191و پرسشانامه ابعاار
ماالگرایی هویت و لت ( )9119رر این پاژوهش شارمت مررناد .بارای تجزیاهوتحلیال رارههاا از آماار
توصیفی ،رگرسیو همزما  ،رگرسیو گامبهگام ،و  tرو گروهی اسبفاره شده است .یا بههای این پژوهش
نشا رار مه ماالگرایی خورمدار بهطور مثگت و معناراری تعللورزی تحصیلی و مااالگرایای ریگرمادار
بهطور منفی و معناراری تعللورزی تحصیلی را پیشبینی میمناد .رر نهایات ایان نبیجاه گر باه شاد ماه باا
ا زایش میزا ماالگرایی رر رانشجویا میزا تعلل ورزی رر آ ها نیز ا زایش مییابد.
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مقدمه
رر زندگی رانشجویا مشکالتی وجور رارر مه مانعی بر سر راه مو قیتهای تحصیلی
آ ها میباشد .یکی از این مشکالت مه مانع مو قیتهای تحصیلی است ،تعللورزی9و به
تعویق انداخبن عالیتهای تحصیلی توسط رانشجویا است (ماندمیر .)5691 ،5تعللورزی
پدیده نیگبا شایعی است مه رر تاام جنگه های زندگی و بخصوص حوزه های تحصیلی
تأثیرات نامطلوبی رارر (ایکرت ،ایگرت ،لهر ،سایلند و برمینگ .)5690 ،3تعلل ورزی به
عنوا تأخیر عادی رر عالیت هایی مه رر قصد انجام آ را رارر تعریف شده است با
وجور این مه رر میراند مه این تأخیر پیامدهای نامطلوبی رارر (ملینگییک .)5693 ،1رر
حوزه تحصیلی نیز تعللورزی تحصیلی به عنوا تأخیر رر انجام یک تکلیف تحصیلی با
وجور اینمه شخص از نبایج و پیامدهای آ آگاهی رارر ،تعریف شده است (اسبیل،2
 .)5662تعللورزی تحصیلی بهعنوا نوعی رایند ضد انگیزشی عال میمند مه رر آ
اشخاص تصایم میگیرند بهسوی انجام مارها حرمت نکنند و تکالیف تحصیلی خور را به
پایا نرسانند (تا  0و هاکارا  .)5669 ،نظریههای گوناگونی رر زمینه تعللورزی وجور
رارر .نظریههای ر باری عادتاً بر اساس سازۀ تقویت به تگیین تعللورزی میپررازند.
ر بارگراها بر این باورند مه تعویق انداخبن مار برای رر اثر تقویبی بیشبری رارر و این
تقویت منجر به تداوم یا بن ر بار تعللورزی میشور .رویکرر روا تحلیلگری تعللورزی
را بهعنوا یک ر بار مشکلآ رین رر نظر میگیرر مه نشا رهنده وجور هیجانات منفی
زیربنایی حل نشده است و عادتاً معطوف به اعضای خانواره رر میباشد .رویکرر شناخبی
نیز بر نقش باورهای غیرمنطقی و انبظارات غیرواقعبینانه رر تعللورزی تأمید میمند
(بالکیس و ریوریو.)5662 ،2
پژوهشگرا رر حوزۀ تعللورزی بر این باورند مه عوامل مبعدری میتواند رر بروز و
تداوم تعلل ورزی مؤثر باشد .از جاله این عوامل میتوا به خور ناتوا سازی( 9اسبیل،
1. procrastionation
2. Kandemir
3. Eckert, Ebert, Lehr, Sieland, Berking
4. Klingsieck
5. Steel
6. Tan
7. Balkis & Duru
8. self- Handicaping
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 ،)5662روا نژندی( 9اسبیل ،)5662 ،ترس از شکیت( 5الکیاندر و اونویگگوزی3؛ 5662؛
اوزر اوز  ،رمیر و راری ،)5661 ،1ترس از ارزیابی منفی و اضطراب ( رییچه ،یونگ و
هیکیو 5663 ،2؛ و شیوه های رزندپروری (سلطا نژار ،سعدی پور و اسدزاره)9311 ،
اشاره ناور .یکی از مبغیرهایی مه میتواند بهطور بالقوه بر تعللورزی تأثیرگذار باشد
ماالگرایی است .نبایج چندین پژوهش (برای مثال لت ،بالنکیبین ،هویت ،و مولدین،0
9115؛ ماپا 5696 ،2؛ یائو5661 ،9؛ ریس ،ریچاررسو و مالرک )5695 ،1نشا راره
است مه تعلل ورزی و ماالگرایی با یکدیگر رر ارتگاطاند.
هویت 96و هاکارا ( )5663رر تعریف خور از ماالگرایی سه بعد اصلی برای آ رر
نظر گر بهاند )9 :ماالگرایی خویشبنمدار )5 ،99ماالگرایی ریگرمدار

95

و )3

ماالگرایی جامعهمدار .93ا راری مه ماالگرا از نوم خویشبنمدار هیبند رارای چندین
ویژگی عاده هیبند .این ا رار تاایل رارند معیارهای سختگیرانه و غیرواقعبینانه برای
خور وضع منند ،بر نقصها و شکیتهای خور رر عالکررشا تارمز منند ،و بهرقت بر
خورشا نظارت میمنند .رر واقع این جنگه از ماالگرایی یک مؤلفه انگیزشی است مه
رربرگیرنده موششهای رر برای رسبیابی به «خویشبن مامل »91است .رر مقابل ،ا راری
مه ماالگرا از نوم ریگرمدار هیبند انبظارات ا راطی از ریگرا رارند ،ریگرا را
بهصورت منفی و انبقاری ارزشیابی میمنند و نیگت به آ ها با خصومت و سرزنش برخورر
میمنند .هاچنین ا راری مه ماالگرا از نوم جامعهمدار هیبند ،خور را ملزم به رعایت

1. neuroticism
2. fear of failure
3. Alexander & Onwuegbuzie
4. Uzun Ozer, Demir & Ferrari
5. Fritzsch, Young & Hickson
6. Flett, Blankstein, Hewitt & Koledin
7. Çapan
8. Yao
9. Rice, Richardson & Clark
10. Hewitt, Flett, Besser, Sherry & MC
11. self-oriented
12. other-oriented
13. socially prescribed
14. ideal self
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معیارها و برآورره مرر انبظارت تجویزشده از سوی ا رار مهم میرانند تا از این طریق
ببوانند تأیید آ ها را میب منند (هویت و هاکارا .)5663 ،
رر خصوص ارتگاط بین تعللورزی و ماالگرایی میتوا گفت زمانی مه یک رر به
ماالگرایی میاندیشد ،ناخورآگاه رر ذهن خور به این نبیجه میرسد مه برای انجام
عالیت موررنظر به زما بیشبری نیاز رارر .میی مه هایشه به بینقص بور مارها کر
میمند هیچچیز نایتواند وی را اقنام مند .به هاین علت رر ماالگرا هایشه رر حال
تجربه مرر اضطراب است؛ زیرا از این میترسد مه مارش مطلوب واقع نشور و به هاین
جهت رر شروم مارها تعلل میورزر .از سوی ریگر ،اگر میی بخواهد ماری را به بهبرین
نحو انجام رهد ولی توانایی انجام آ را نداشبه باشد ،طگعاً رچار نامامی و شکیت میشور
و این امر عاملی است مه شخص را از عالیت بعدی بازمیرارر .طفرهر بن از مارها و
تعللورزی رر این ا رار اببدا بهصورت بهانهجویی و سپس به شکل عارت ظهور خواهد
مرر (الیس و جیازنال .)9195 ،بهعالوه ،ا رار ماالگرا معیارهای سطح باال و غیرواقعی
برای خور رر نظر میگیرند و به خاطر اینمه خورشا معبقدند مه نایتوانند به این اهداف
سطح باال رسبرسی پیدا منند (ماپا  )5696 ،9و هاچنین بیشازحد ررباره ارزیابی ریگرا
رر مورر خورشا تأمل میمنند اونویگگوزی  ،)5661 ،5نایتوانند تکالیفشا را انجام رهند
و رچار تعللورزی میشوند .هاچنین بارما و ین ( )9193معبقدند مه ا رار ماالگرا و
تعللورز ویژگیهای شناخبی مشبرمی رارند مه باعث میشور هر رو بر معیارهای مطلق و
بیعیب و نقص انجام رار مارها تکیه منند .هاچنین بیویک ،را بلوم و ما )9199( 3
بر باورهای غیرمنطقی بهعنوا عوامل مشبرک بین ا رار تعللورز و ماالگرا تأمید
میمنند .سولومو و را بلوم ( )9191نیز بر این باورند مه ترس از شکیت ویژگی بارزی
است مه باعث میشور ا رار ماالگرا تعللورزی راشبه باشند.
نبایج پژوهش لت و هاکارا ( )9115نشا رار مه رابطه معناراری بین ماالگرایی
جامعهمدار ،ماالگرایی خورمدار و ر بار تعللورزی وجور رارر .رر این رابطه چندین
پژوهش بهخصوص ارتگاط بین ماالگرایی خورمدار و ر بار تعللورزی را نشا رارهاند
(برای مثال ماپا 5696 ،؛ الی9190 ،؛ سئو .)5669 ،این ارتگاط بدین معناست مه ا رار
1. Capan
2. Onwuegbuzie
3. Beswick, Rothblum, & Mann
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رارای ماالگرایی خورمدار ،معیارهای سخت و غیرمنطقی برای خور انبخاب میمنند،
بیشازحد برانگیخبهاند و بیشازحد رر انجام رار تکالیفشا بلندپرواز و جزئی بین هیبند؛
لذا این ا رار به رلیل ترس از شکیت ماکن است رچار اضطراب شوند و برای رهایی از
این اضطراب ،رچار تعللورزی میشوند تا اضطرابشا را به تأخیر بیندازند (سئو.)5669 ،
گرچه تا به امروز چندین پژوهش رر زمینه ارتگاط بین تعللورزی و ماالگرایی انجام شده
است اما به نظر میرسد تامنو این ارتگاط بر روی یک ناونه ایرانی صورت نگر به است؛
بنابراین با توجه به مگاحث مطر شده پژوهش حاضر به بررسی این موضوم میپررازر مه
مدامیک از مؤلفههای ماالگرایی میتواند تعلل ورزی تحصیلی را رر رانشجویا ایرانی
پیشبینی مند.

روش
طر پژوهش حاضر از نوم توصیفی بور و جامعه آماری ملیه رانشجویا شاغل به تحصیل
رر مقطع مارشناسی رانشگاه شهید مدنی آذربایجا رر سال تحصیلی  9311-9312بور مه
از بین آ ها  526رانشجو به صورت ناونهگیری تصار ی طگقهای انبخاب و بهصورت
راوطلگانه با تکایل مقیاس تعلل ورزی تحصیلی (سولومو و را بلوم )9191 ،و پرسشنامه
ابعار ماالگرایی (هویت و لت )9119 ،رر این پژوهش شرمت مررند .معیار انبخاب
حجم ناونه اسبفار از قاعده مالین ( )5662بور مه رر آ پیشنهار شده است به ازای هر
سؤال رر پرسشنامه ناونه ای به حجم  5/2تا  2نفر مفایت میمند .لذا از آنجایی مه رر این
پژوهش تعدار مل سؤاالت رر پرسشنامهها برابر با  22سوال بور ناونه ای حدامثر به حجم
 592نفر الزم بور و رر نهایت با منار گذاشبن پرسشنامه های مخدوش ناونه مورر نظر برابر
با  526نفر از رانشجویا به رست آمد .رارههای اسبخراجشده از این پرسشنامهها با اسبفاره
از روشهای هاگیبگی پیرسو و رگرسیو همزما مورر تجزیهوتحلیل قرار گر ت.
ابزارهای پژوهش شامل موارر ذیل بور:
 )1مقیاس تعللورزی تحصیلی :این مقیاس توسط سولومو و را بلوم رر سال
 9191ساخبهشده و رارای  52گویه است مه سه مؤلفه را مورر بررسی قرار میرهد .مؤلفه
اول ،آماره شد برای امبحانات است مه  9گویه را رر برمیگیرر .مؤلفه روم ،آماره شد
برای تکالیف است مه شامل  99گویه میباشد و مؤلفه سوم ،آماره شد برای مقالههای
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پایا ترم میباشد مه شامل  9گویه است .پایایی 9مقیاس تعللورزی تحصیلی از طریق
هایانی ررونی ،رر پژوهشی مه توسط سولومو و را بلوم ( )9191انجام شد ،ضریب
آلفای مرونگاخ  ./01بهرست آمد .هاچنین ،این پژوهشگرا روایی 5این مقیاس را با
اسبفاره از هاگیبگی ررونی ./91 ،بهرست آوررند .رر ایرا و رر بین جامعه آماری
رانشجویا پایایی این مقیاس با اسبفاره از ضریب آلفای مرونگاخ برای مل مقیاس  6/19و
روایی آ با اسبفاره از آزمو میرز-میر-اولکین ( )3KMOرر روش تحلیل عاملی ،برابر
 ./99به رست آمد (جومار و رالورپور .)9390 ،رر پژوهش مطیعی ،حیدری و صارقی
( )9319مقدار آلفای مرونگاخ این پرسشنامه برای ناره مل برابر با  6/90به رست آمده
است .رر پژوهش حاضر نیز ضریب هاگیبگی هر یک از مؤلفههای تعللورزی با ناره مل
تعللورزی بهترتیب برای تعللورزی رر امبحا  ،تعللورزی رر تکلیف و تعللورزی رر
مقالهنوییی برابر  6/ 99 6/22و  6/96بهرست آمد.
 )2پرسشنامه ابعاد کمالگرایی :این مقیاس توسط هویت و لت ( )9119ساخبه شد
و رارای  36گویه است مه سه بعد ماالگرایی خورمدار ،)SOP( 1ریگرمدار )OOP( 2و
جامعهمدار (SPP) 0را مورر بررسی قرار میرهد .هر یک از این سه بعد با  96گویه و با
اسبفاره از یک مقیاس لیکرت پنجررجهای سنجیده میشور .گویهها رر این پرسشنامه
طوری تنظیمشدهاند مه  96گویه اول بعد ماالگرایی خورمدار 96 ،گویه روم بعد
ماالگرایی ریگرمدار و  96گویه سوم بعد ماالگرایی جامعهمدار را میسنجد .هاچنین
این پرسشنامه نارهگذاری منفی ندارر.
هویت و لت ( )9119رر پژوهش خور بر روی یک ناونه  503نفری از بیاارا ،
هایانی ررونی مقیاس  2MPSخور را قابلقگول اعالم مررند مه بهترتیب برای ابعار
خورمدار ،ریگرمدار و جامعهمدار  6/21 ،6/99و  6/99بوره است .بشارت ( )9393رر
اعبگاریابی مقدماتی رم ایرانی این مقیاس بر روی یک ناونه رانشجویی ،ضرایب هاگیبگی
1. Reliability
2. Validity
3. Kaiser-meyer-olkin
4. self-oriented perfectionism
5. other-oriented perfectionism
6. socially prescribed perfectionism
7. Multidimensional Perfectionism Scale
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باز آزمایی بین نارههای آزمورنیها رر رو نوبت با اصله چهار هفبه برای ماالگرایی
خورمدار  ،6/99ماالگرایی ریگرمدار  ،6/93ماالگرایی جامعهمدار  6/96و ماالگرایی
ملی  6/92گزارش مرره است .هاچنین این پژوهشگر ضریب پایایی این پرسشنامه را با
اسبفاره از آلفای مرونگاخ محاسگه ناور مه بهترتیب برای ماالگرایی خورمدار،
ماالگرایی ریگرمدار ،ماالگرایی جامعهمدار و ماالگرایی ملی  ،6/22 ،6/25و  6/29و
 6/19بهرست آمد .بهطورملی نبایج این پژوهش حامی از اعبگار مطلوب این پرسشنامه رر
جامعه ایرانی است.

یافتهها
هدف از انجام این پژوهش پیشبینی تعللورزی تحصیلی بر اساس ابعار ماالگرایی بور.
اببدا از روش هاگیبگی پیرسو و ماتریس هاگیبگی رابطه مبغیرهای پژوهش مورر بررسی
قرار گر ت.
جدول  .1ماتریس همبستگی ابعاد کمالگرایی و ابعاد تعلل ورزی
5

3

1

2

0

2

مبغیرها

9

( )9ناره مل ماالگرایی

9

( )5ماالگرایی خورمدار

**6/02

9

( )3ماالگرایی ریگرمدار

**6/22

**6/31

9

( )1ماالگرایی جامعهمدار

**6/21

**6/30

**6/31

9

( )2ناره مل تعللورزی

6/61

**6/56

-/62

6/96

9

( )0تعللورزی رر تکلیف

6/62

**6/92

-/63

6/99

**6/99

9

( )2تعللورزی رر امبحا

*6/90

**6/59

6/663

**6/56

**6/22

**6/02

9

( )9تعللورزی رر مقالهنوییی

6/99

**6/99

-/69

*6/93

**6/96

**6/02

**6/26

9

9

*P<0/05 ** p<0/01

هاا طور مه رر جدل شااره آمده است ،بین ناره مل تعللورزی با مؤلفه
ماالگرایی خورمدار رابطه مثگت و معناراری وجور رارر ( .)p<6/69 ،r= 6/56هاچنین
بین ناره مل ماالگرایی با تعللورزی رر امبحا رابطه مثگت و معناراری وجور رارر
( .)p<6/62 ،r=6/90جدول شااره یک هاچنین نشا میرهد مه بین مؤلفه تعللورزی رر
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تکلیف با ماالگرایی خورمدار ( ،)p<6/69 ،r=6/92بین تعللورزی رر امبحا با
ماالگرایی خورمدار و جامعهمدار (به ترتیب  r=6/56و  ،)p<6/69 ،r=6/59و بین
تعللورزی رر مقالهنوییی با ماالگرایی خورمدار ( )p<6/69 ،r=6/99و جامعهمدار
( )p<6/62 ،r= 6/93رابطه مثگت و معناراری وجور رارر .بهطورملی این نبایج نشا
میرهد مه با ا زایش ناره ابعار ماالگرایی ،تعللورزی نیز ا زایش پیدا میمند.
رر گام بعدی با توجه به هدف اصلی پژوهش ،بهمنظور بررسی توا پیشبینی منندگی
ابعار ماالگرایی برای پیشبینی ناره مل تعللورزی از رگرسیو چندگانه از نوم همزما
اسبفاره شد .نبایج تجزیهوتحلیل رارهها با اسبفاره از رگرسیو رر جدول شااره  5ارائه شده
است.
جدول  .2پیشبینی تعللورزی تحصیلی بر اساس ابعاد کمالگرایی
مبغیر پیشبین

ضریب رگرسیو ()B

ضریب اسباندارر ()β

ماالگرایی خورمدار

6/23

6/51

ماالگرایی ریگرمدار

-6/12

-6/56

ماالگرایی جامعهمدار

6/55

6/696

R

R2

سطح معنیراری
6/669

6/52

6/623

6/661
6/92

هاا طور مه این جدول نشا میرهد مؤلفه ماالگرایی خورمدار توانیبه است بهطور
مثگت و معناراری تعللورزی تحصیلی را پیشبینی مند ( .)p<6/669 ،B=6/23هاچنین
ماالگرایی ریگرمدار توانیت بهطور منفی و معناراری تعللورزی تحصیلی را پیشبینی
مند ( .)p<6/661 ،B=-6/12مؤلفه ماالگرایی جامعهمدار هرچند رابطه مثگبی با
تعللورزی تحصیلی راشت اما نبوانیت بهطور معناراری آ را پیشبینی مند.

بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام این پژوهش پیشبینی تعللورزی تحصیلی بر اساس ابعار ماالگرایی بور.
نبایج بهرست آمده نشا رار مه بین ناره مل تعللورزی و مؤلفه ماالگرایی خورمدار
رابطه مثگت و معناراری وجور رارر .هاچنین بین تعللورزی رر تکلیف با ماالگرایی
خورمدار ،بین تعللورزی رر امبحا با ماالگرایی خورمدار و جامعهمدار ،و بین
تعللورزی رر مقالهنوییی با ماالگرایی خورمدار و جامعهمدار رابطه مثگت و معناراری
وجور رارر .عالوه بر این نبایج رگرسیو چندگانه نشا رار مه ماالگرایی خورمدار
بهطور مثگت و معناراری میتواند تعللورزی تحصیلی را پیشبینی مند و ماالگرایی
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ریگرمدار بهطور منفی و معناراری تعللورزی تحصیلی را پیشبینی میمند .نبایج حاصل از
این پژوهش رر زمینه ارتگاط مثگت بین ماالگرایی خورمدار با تعلل ورزی با نبایج
پژوهشهای سولومو و را

بلوم ( )9191هایو و با نبایج پژوهشهای الی،)9190( ،

لت و هاکارا (،)9115؛ سئو ،)5669( ،یائو ( ،)5661ماپا  )5696( ،ناهایو میباشد .رر
خصوص ارتگاط مثگت و معنارار بین تعللورزی و ماالگرایی خورمدار میتوا گفت مه
هنگامیمه شخص معیارها و اسبانداررهای باالیی را برای خور رر نظر میگیرر و اگر
معیارهایش با تواناییهایش هااهنگ نگاشد معاوالً نگرا و مضطرب میشور و این نگرا
بو ر ررباره رسید به اهداف و انبظارات شخصی با اطاینا پایین شخص به تواناییهایش
رر انجام یک تکلیف ارتگاط رارر مه هاین امر باعث میشور شخص رر انجام تکلیف
تأخیر راشبه باشد و رر واقع رچار تعللورزی شور (یائو .)5661 ،هاچنین توجیه ریگر این
است مه اشخاصی مه رارای ماالگرایی خورمدار میباشند مجاوعهای از معیارهای
سخت و غیرمنطقی برای خور رر نظر میگیرند .اگرچه ماالگرایی خورمدار با نبایج مثگبی
هاراه است ،ویژگیهای رایج رر چنین ا راری این است مه رر انجام تکالیفشا بیش از با
انگیزه و با هات هیبند؛ آ ها از منبرل ررونی برخوررارند و توانایی آ را رارند مه تحت
شرایط خاص به مو قیت رست پیدا منند (ماپا  .)5696 ،اما هاین ا رار هنگامیمه
حوار

منفی رر زندگی تجربه میمنند و هنگامیمه خورشا را رر یک موقعیت

چالشانگیز و رقابت میبینند وامنشهای ناسازگاری مانند شناختهای تحریفشده،
عزتنفس پایین ،احیاس شرمندگی و احیاس گناه تجربه میمنند (سئو)5669 ،؛ بنابراین
ماالگرایی خورمدار ماکن است تأثیر مثگت یا منفی بر خورمارامدی شخص رر
با تهای محیطی راشبه باشد .عالوه بر این نبایج این پژوهش نشا رار مه رر مقابل،
ا راری مه ماالگرا از نوم ریگرمدار هیبند چو انبظارات ا راطی از ریگرا رارند ،و با
ریدی انبقاری و منفی ررباره ریگرا قضاوت میمنند و نیگت به ریگرا با خصومت و
سرزنش برخورر میمنند (هویت و هاکارا )5663 ،؛ لذا این ا رار وقبی رر انجام یک
تکلیف تحصیلی با چالشی مواجه میشوند با توجه به ریدگاهی مه به ریگرا رارند موقع
انجام رار یک تکلیف میترسد مه ماری مه انجام میرهد مطلوب واقع نشور به هاین
خاطر رچار اضطراب میشور؛ زیرا میترسد ریگرا ارزیابی منفی ررباره تواناییهای او
راشبه باشند به هاین خاطر برای رهایی از این اضطراب تکالیف تحصیلی را به تأخیر
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میاندازر؛ زیرا رهایی از اضطراب اثر تقویبی مثگبی برای شخص تعلل ورز رارر (آنوگگزیه،
 .)5661عالوه بر این نبایج این پژوهش نشا رار مه بین ماالگرایی جامعهمدار و تعلل
ورزی ارتگاط معناراری وجور ندارر و این مبغیر نبوانیت ر بار تعللورزی را پیشبینی مند؛
زیرا ا راری مه ماالگرا از نوم جامعهمدار هیبند .چو خور را ملزم به رعایت قوانین و
مقررات میرانند و به رنگال تأیید از طرف ریگرا هیبند (هویت و لت)5663 ،؛ بنابراین
این امر قابل توجیه است مه تعللورزی مابری نیگت به ا رار ریگر از خور نشا رهند زیرا
برای اثگات شاییبگیهای خور تالش و پشبکار بیشبری از خور نشا میرهند.
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