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Abstract
Background and Objectives: As the largest and most comprehensive exam in
the Iranian educational system, the university entrance exam creates a
competitive atmosphere among students. This atmosphere can be the source of
one of the greatest anxieties that students experience during their studies. In the
meantime, variables such as cognitive thinking styles and perfectionism
concerning university entrance exam anxiety in students can be examined. So,
this study is conducted to predict anxiety based on perfectionism and cognitive
thinking styles in university entrance exam candidates in Kashan. Methods:
This is a descriptive - correlational study. The statistical population includes all
university entrance exam candidates in the academic year 2018-2019 in Aran
va Bidgol. The sample size is 120 university entrance exam candidates in Aran
va Bidgol who are selected from high school students by convenient sampling.
The study tools include the Frost Multidimensional Perfectionism Scale
(FMPS), the Grasha-Reichmann Learning Style Scales (GRLSS), and the
Sarason Test Anxiety Scale (TAS). Results: The results indicate that there is a
significant negative correlation between total perfectionism and test anxiety (r
= 0.46), between worry about mistake and test anxiety (r = 0.54), between
doubts about actions and test anxiety (r = 0.44), and between parents'
expectations and test anxiety (r = 0.20). Besides, there is no significant
correlation between the total score of learning styles and test anxiety (r = 0.74),
between independent learning and test anxiety (r = 0.59), and between
competitive learning and test anxiety (r = 0.52). Conclusion: According to the
results, perfectionism on the subscales of worry about mistakes, doubts about
actions, and parents' expectations predict test anxiety. The more perfectionist
the person, the more test anxiety he/she experience. Moreover, learning styles
on the subscales of competitive learning and independent learning does not
predict test anxiety, indicating that learning styles do not affect test anxiety
levels.
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نوع مقاله:

پژوهش :پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی است .جامعهی آماری در این پژوهش شامل کلیه داوطلبان
کنکور در سال تحصیلی  98-97در شهرستان آران و بیدگل است .حجم نمونه پژوهش حاضر شامل 120نفر
از داوطلبان کنکور شهرستان آران و بیدگل است که بین مدارس متوسطه و با روش در دسترس انتخاب
شدهاند .ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه کمالگرایی فراست ،مقیاس سبکهای یادگیری گراشا ـ ریچمن
و پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون است .یافتهها :یافتههای پژوهش نشان داد همبستگی بین کمالگرایی
کل و اضطراب آزمون به میزان  ،=r0/46همبستگی بین نگرانی درباره اشتباهات و اضطراب آزمون به میزان
 ،=r0/54همبستگی بین شک و تردید در مورد اعمال و اضطراب آزمون به میزان  ،=r0/44همبستگی بین
انتظارات والدین و اضطراب آزمون به میزان ،=r0/20منفی و معنادار است .همبستگی بین نمره کل سبکهای
یادگیری و اضطراب آزمون  ، =r0/74همبستگی بین یادگیری مستقل و اضطراب آزمون  =r0/59و همبستگی
بین یادگیری رقابتطلب و اضطراب آزمون  =r 0/52معنادار نیست .نتیجهگیری :طبق نتایج به دست آمده
کمالگرایی در خرده مقیاسهای نگرانی درباره اشتباهات ،شک و تردید در مورد اعمال و انتظارات والدین،
اضطراب آزمون را پیشبینی میکند .افراد با کمالگرایی باالتر اضطراب آزمون بیشتری را تجربه میکنند.
همچنین سبکهای یادگیری در خرده مقیاسهای یادگیری رقابتطلب و یادگیری مستقل ،اضطراب آزمون
را پیشبینی نمیکند .بدین معنا که سبکهای یادگیری تأثیری بر میزان اضطراب آزمون در جامعه آماری
پژوهش حاضر را ندارد.
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مقدمه
در جریان رشد ،کودکان و نوجوانان طیف وسیعی از
اضطرابها را تجربه میکنند و گاه این اضطرابها از
چنان شدتی برخوردار است که زندگی روزمره آنان را
دشوار میسازد .اختالالت اضطرابی یکی از شایعترین
اختاللهای دوران نوجوانی و جوانی محسوب میشود
()1؛ از مهمترین این اختالالت میتوان به اضطراب
امتحان 1اشاره کرد که یکی از هیجانهای متداول در
نظامهای تعلیم و تربیت معاصر است ( )2و از مهمترین
علل شکست یا فقدان موفقیت فراگیران در یادگیری و
دستیابی به برنامههای پیشرفت تحصیلی است .در این
میان اضطراب کنکور از فراگیرترین اضطرابهای آزمون
به حساب میآید .اضطراب آزمون ،بهنوعی از اضطراب یا
هراس اجتماعی خاص اشاره دارد که پیامد آن تردید
در تواناییها و کاهش توان مقابله با موقعیتهایی نظیر؛
آزمون ،ارزشیابی و حل مشکل یا مسئله است .به اعتقاد
ساراسون )3( 2اضطراب آزمون نوعی خوداشتغالی ذهنی
است که با خود کم انگاری و تردید دربارهی تواناییهای
خود مشخص میشود و غالباً به ارزیابی شناختی منفی،
عدم تمرکز ،واکنشهای فیزیولوژیکی نامطلوب و افت
عملکرد تحصیلی فرد ،منجر میشود.
اضطراب امتحا ن 3ویژگی نسبتاً پایدار و وابسته با
امتحان عملکرد در موقعیتهای گوناگون امتحانی مانند
امتحانات مدرسه و آزمونهای هوش است ( ،)4که جز
اضطرابهای شدید گزارش شده و منجر به رفتارهای
اجتنابی میشود و در پیشرفت تحصیلی و عملکرد بهینه
دانشآموزان به ویژه هنگام ارزشیابی اثر منفی میگذارد
( .)5از زمانی که افراد وارد سیستم آموزشی میشوند
نمرات آزمونها تعیین کننده دستیابی افراد به فرصتها
و اکتساب امتیازات تحصیلی و حرفهای است ()6
شیکد 4عنوان کرد که تقریب ًا  30درصد از دانشآموزان
از سطحی از اضطراب رنج میبرند دانشآموزان با
اضطراب امتحان باال زمانی که در یک موقعیت امتحان
قرار میگیرند در فراخوانی اطالعات مربوطه دچار

ناتوانی میشوند ( .)7این اضطراب با توانایی
دانشآموزان در استفاده مؤثر از راهبردهای یادگیری
تداخل ایجاد کرده و باعث کاهش انگیزش در فرد
میشود ( )8به همین علت این وضعیت به تدریج باعث
احساس ناکارآمدی پایداری در فرد میشود (.)9
عوامل متعددی در اضطراب امتحان دخیل هستند .از
جمله این عوامل میتوان به عوامل فردی ،آموزشگاهی،
اجتماعی و خانوادگی اشاره کرد ()10؛ بررسی مطالعات
انجام شده در زمینه روانشناسی شناختی بیانگر این
نکته است که افراد دارای تفاوتهای فردی مهمی در
زمینه مسائل شناختی هستند که در حل مشکالت و
تصمیمگیری به آنها اتکاء میکنند .یکی از این ابعاد،
سبکهای شناختی هستند که در میان این
طبقهبندیها از جایگاه مهمی برخوردارند.
سبکشناختی را به عنوان رویکرد با ثبات فردی برای
سازماندهی و پردازش اطالعات در طول دوره یادگیری
تعریف کردهاند ( )11که میتواند تحت تأثیر
توانمندیهای دیداری قرار گیرد .افراد از طریق
تجاربشان یاد میگیرند و روشهای زیادی وجود دارند
که از طریق آنها واقعیتهای یاد گرفته شده شرح داده
میشود و نیز روشهای زیادی برای درك و تفکر درباره
آن چه هست وجود دارد .برای مثال بعضی از افراد
واقعیت را از راه نقاشی کردن بهتر یاد میگیرند در
صورتی که بعضی از راه جستجو کردن ،الگو و  ...این
بدان معنا است که افراد ممکن است از روشهای
مختلفی برای یادگیری استفاده کنند که سبک تفکر
نامیده میشود ( .)12محققان در پژوهشهای خود
نشان دادند که سبکشناختی که از ویژگیهای
شخصیت به شمار میرود ،میتواند با ابعاد کمالگرایی
که به عنوان یک صفت شخصیتی است ،ارتباط داشته
باشد ،بدین گونه که ،مطالعات مربوط به سبکهای
شناختی ممکن است بینشهایی در مورد کمالگرایی و
تمایز ابعاد آن فراهم آورد (.)13

پیش بینی اضطراب بر مبنای کمال گرایی و سبک های شناختی تفکر در داوطلبان کنکور

ایجاد تأثیر منفی در عزت نفس ،موفقیت ،کارآمدی و
عملکرد تحصیلی آنها ،لزوم پژوهش در زمینه اضطراب
آزمون را به منظور درمان و پیشگیری از بروز آن
ضروری مینماید ( .)7آزمون سراسری به عنوان
بزرگترین و فراگیرترین آزمون در نظام آموزشی کشور و
فضای رقابتی که بین دانشآموزان ایجاد میکند میتواند
زمینهساز یکی از بزرگترین اضطرابهایی باشد که در
دانشآموز در دوران تحصیل خود تجربه میکند در این
میان متغیرهایی چون سبکهای شناختی تفکر و
کمالگرایی در رابطه با اضطراب کنکور در دانشآموزان
قابل بررسی است و نتایج به دست آمده در این پژوهش
میتواند برای متولیان آموزش کشور و مجریان آزمون
سراسری و نیز خانوادههایی که ساالنه با این موضوع
درگیر هستند راه گشا باشد ()4؛ همچنین با توجه به
شیوع باالی اضطراب آزمون در داوطلبان کنکور و نیاز به
اقدامات مهم در زمینه پیشگیری ،تشخیص و درمان به
نظر میرسد که افراد دارای اضطراب امتحان احتما ًال
دارای کمالگرایی منفی و نابهنجار هستند ،بنابراین
بررسی این موضوع میتواند مسئولین امر را از رابطه
کمالگرایی با اضطراب امتحان آگاه نمایند تا بتوانند با
آموزش این باورها به دانشآموزان ،اضطراب آنان را کاهش
دهند و از افت تحصیلی دانشجویان بکاهند (.)10
با توجه به آن چه در رابطه با حساسیت آزمون سراسری
گفته شد و با توجه به این که تحقیق مدون و منظم کمی
در کشور در این رابطه صورت نگرفته است ،اهمیت و
حساسیت موضوع پژوهش میتواند انگیزه خوبی برای
انجام این تحقیق باشد .از آنجایی که هر ساله تعداد زیادی
از دانشآموزان در کشور ما با آزمون سراسری روبرو
هستند و اضطراب کنکور به عنوان یکی از فراگیرترین
اضطرابها در بین دانشآموزان در نظام آموزشی کشور
محسوب میشود .کمالگرایی و سبکهای شناختی تفکر
دو متغیری هستند که در رابطه با اضطراب ناشی از کنکور
قابل بررسیاند .بنابراین مسئله اصلی مطرح شدهی این
پژوهش پیشبینی اضطراب امتحان بر اساس سبکهای
شناختی تفکر و کمالگرایی در داوطلبان کنکور در
شهرستان کاشان است.
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راستگو مقدم و همکاران ( )14در پژوهشی که روی
دانشجویان دانشگاه بیرجند انجام دادند ،نقش واسطهای
خودتنظیمی در رابطهی بین سبکهای تفکر و اضطراب
امتحان را بررسی کردند .سبکهای تفکر از طریق
خودتنظیمی با اضطراب امتحان رابطهی غیرمستقیم
دارد .لذا از طریق مشخص کردن سبک تفکر و مهارت
خودتنظیمی افراد میتوان مقداری از اضطراب امتحان
آنها را تبیین کرد و در نتیجه برای کاهش اضطراب
امتحان آنها برنامههایی را تنظیم کرد .در نتیجه بر اساس
یافتههای این پژوهش برنامه ریزان و درمان گرانی که از
خودتنظیمی برای کاهش اضطراب امتحان بهره میجویند
الزم است به سبک تفکر مراجع به عنوان یک متغیر اصلی
توجه ویژه نمایند .وینر و کارتون ( )9نشان دادند که
ویژگی شخصیتی کمالگرایی ،با اضطراب امتحان
دانشآموزان رابطه دارد و رندلس و همکاران ( )15نشان
دادند که کمالگرایی خودمدار ،با انگیزش و یادگیری
رابطه مثبت دارد و میتواند عملکرد و نمره تحصیلی
دانشآموزان را در مدرسه پیشبینی کند.
سازه کمالگرایی یک ویژگی شخصیتی است که به
صورت تالش مصرانه برای بیعیب و نقص بودن و
تعیین استانداردهای بسیار باال برای عملکرد که با
تمایل به خود ارزشیابیهای انتقادی و نگرانی از ارزیابی
منفی توسط دیگران همراه است ،تعریف شده است
()16؛ مطابق با نظریههای یادگیری اجتماعی ،ویژگی
کمالگرایی از طریق تعامالت بین ویژگیهای فرد و
محیط اجتماعی او شکل میگیرد ،که این محیط
اجتماع میتواند شامل خانواده اولیه و محیط مدرسه
باشد (.)17
دانشآموزان به عنوان رکن اصلی آموزش و پرورش
همیشه مورد توجه صاحبنظران تعلیم و تربیت قرار
گرفتهاند .بنابراین برای پرورش سالمت روانی و ارتقاء
کیفیت آموزشی دانشآموزان ،شناخت ویژگیهای
شخصیتی ،شناختی ،عاطفی و انگیزشی آنان ضروری به
نظر میرسد .شیوع باالی اضطراب آزمون در سطح
دانشگاهها و مدارس و ایجاد اختالل در دستیابی به
اهداف آموزشی و ایجاد مشکالت گوناگون آموزشی،
صرف وقت دانشجویان ،دانشآموزان ،معلمان و استادان،
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پژوهش حاضر بر اساس روش تحقیق از نوع توصیفی-
همبستگی و بر اساس هدف از نوع کاربردی است .طرح
تحقیق غیرآزمایشی است .جامعهی آماری در این تحقیق
شامل کلیه داوطلبان کنکور در سال تحصیلی  98-97در
شهرستان آران و بیدگل است .حجم نمونه پژوهش حاضر
شامل 120نفر از داوطلبان کنکور شهرستان کاشان است
که بین مدارس متوسطه و با روش در دسترس
انتخابشدهاند.

پرسشنامه از  60ماده و شش زیر مقیاس و هر مقیاس از
ده ماده جداگانه تشکیل شده است .سؤالها به صورت
خود گزارش دهی است و بر اساس روش لیکرت ( =1کامالً
ال موافقم) نمرهگذاری میشود ،نمرات
مخالفم تا  5کام ً
آزمودنی ها برای شش سبک مختلف یادگیری شامل
سبکهای اجتنابی ،همکاری کننده ،رقابتی ،وابسته،
مستقل و مشارکتجو به طور جداگانه جمع زده میشود،
حاصل جمع هر مقیاس بر عدد  10تقسیم میگردد .نمره
باالتر در یک مقیاس به این معنا است که آزمودنی
ترجیحاً از آن سبک استفاده میکند .این پرسشنامه
میتواند برای ارزیابی سبکهای فردی در یک درس
خاص استفاده شود ( .)18سبک افراد در ارتباط با
موقعیت یادگیری در سه بعد دوقطبی ،شامل ابعاد
اجتنابی  -مشارکتجو ،رقابتی  -همکاری کننده و
مستقل  -وابسته مطرح میشود) .مطالعات خارجی،
پایایی و روایی مناسب پرسشنامه را گزارش کرده است
( .)18برای تعیین پایایی پرسشنامه در این پژوهش ،از
روش آلفای کرونباخ استفاده شد .برای مقیاسهای
سبکهای یادگیری مستقل ،وابسته ،مشارکتجو،
رقابتجو ،همکاری کننده و اجتنابی به ترتیب ضرایب
آلفای  0/83 ،0/85 ،0/79 ،0/81 ،0/84و  0/80به دست
آمد که نشان میدهد پرسشنامه از پایایی مناسبی
برخوردار است .برای تعیین روایی پرسشنامه از روش
همسانی درونی استفاده شد و همبستگی هر یک از
مادهها با نمره کل محاسبه شد ،ضرایب همبستگی مادهها
با نمره کل بین  0/56تا  0/79همه ضرایب معنادار بود
( )P=0/01که نشان میدهد پرسشنامه روایی مناسبی
دارد .پرسشنامه توسط پژوهشگر ترجمه شد .ترجمه
فارسی توسط دو نفر مسلط به زبان انگلیسی بررسی شد.
بعد از آن ،مجدد ًا به انگلیسی و سپس به فارسی ترجمه
شد و نسخههای مختلف تطبیق داده شد .نسخه نهایی
توسط سه نفر از استادان دانشکده علوم تربیتی و
روانشناسی دانشگاه شیراز مطالعه و روایی آن تائید شد
(.)28

روش اجرای پژوهش
برای تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش از نرم افزار اس،
پی ،اس ،اس نسخه  22استفاده گردید .در آمار توصیفی
درصد ،فراوانی ،میانگین و نمودار گویه های پرسشنامه را
به دست آوردیم و در آمار استنباطی ،ماتریس همبستگی
پیرسون ،رگرسیون گامبهگام به کار گرفته شده و نتایج
فرضیات پژوهشی به ترتیب و با توجه به روشهای آماری
مربوطه ارائه شده است.
ابزار پژوهش
پرسشنامه کمالگرایی چندبعدی فراست :پرسشنامه
کمالگرایی چندبعدی فراست و همکاران ( )30حاوی 35
ماده است که سطوح کمالگرایی ذاتی /صفتی فرد را می
سنجد .شیوهی امتیازدهی این مقیاس به صورت لیکرت
 5امتیازی بودن که از نمره (1کامالً مخالف) تا نمرهی 5
(کامالً موافق) است .با جمع نتایج زیر مقیاسهای هر فرد
به دست میآید ،سپس با جمع زیر مقیاسهای فردی
برای نمرهی کلی به دست میآید .نمرههای محتمل در
آزمون  FMPSدامنهای از  35تا  175دارد ( .)30در این
مقیاس میانگین زیر مقیاسها به دست آمده و نمرات
باالتر از میانگین دال بر سطوح کمالگرایی ذاتی /صفتی
بیشتر است .پایایی آزمون در مورد نگرانی و دغدغه در
مورد اشتباهات با آلفای کرونباخ  ،0/0589معیارهای
شخصی  ،0/0612انتظارات والدینی ،0/0619
انتقادگرایی والدینی  ،0/0484شک و تردید دربارهی
اعمال  ،0/0374نظم و سازماندهی  0/0832و نمرهی
کلی با آلفای کرونباخ  0/0797است (.)31
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روش پژوهش

پرسشنامه سبکهای یادگیری گراشا۔ ریچمن:
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پژوهش جهت اعتبار یابی داده شد؛ پایایی پرسشنامه در
این تحقیق با استفاده از آلفای کرونباخ بررسی شد و
 0/87به دست آمد که نشان دهنده پایایی مناسب است
(.)28

پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون :پرسشنامه
اضطراب امتحان ساراسون در سال  1957توسط
ساراسون ساخته شد و دارای  37گویه است که باید در
مدت  10الی  15دقیقه به صورت «بله و خیر» به آن
پاسخ داده شود .در این مقیاس ،دامنه نمرات بین  0تا
 37بود .نقاط برش تعیین شده بدین صورت بود :اضطراب
خفیف (نمره  12و پایینتر) ،اضطراب متوسط (نمره 13
تا  ،)20اضطراب شدید (نمره باالتر از  .)3()20در پژوهش
سرباز وطن ( )28برای ارزیابی اعتبار اضطراب امتحان
ساراسون ،این مقیاس به طور همزمان با پرسشنامه
اضطراب ( )27و مقیاس عزت نفس به دانشآموزان نمونه

یافتهها
در قسمت تحلیل دادهها به بررسی و آزمون فرضیهها با
استفاده از ماتریس همبستگی و رگرسیون گامبهگام
پرداخته میشود .به منظور بررسی رابطه مؤلفههای
کمالگرایی و سبکهای یادگیری با اضطراب آزمون از ماتریس
همبستگی استفاده شده و نتایج آن در جداول زیر آمده
است.

ماتریس ضرایب همبستگی اضطراب آزمون با مؤلفههای کمالگرایی
1
-1نگرانی درباره اشتباهات
-2تردید و شک در مورد

2

4

3

6

5

8

7

1
0/55

**

1

اعمال
-3انتظارات والدین

0/08

0/03

-4انتقاد از والدین

0/46

**

0/38

 -5استاندارد

-0/04

-0/26

 -6نظم و ترتیب

-0/17

1

**

0/07

1

**

-0/009

-0/09

*

-0/02

0-/21

-7کمالگرایی کل

-0/77

**

-0/51

-8اضطراب آزمون

-0/54

**

-0/44

**

**

0 /39

**

-0/20

*

0/53

**

-0/04

*

1

**

0/19

0/21
0/28

0/12

*

-0/014

1
-0/46

**

1

میشود .همبستگی بین انتظارات والدین و اضطراب
آزمون به میزان ،r=0/20منفی و معنادار است .بنابراین
فرضیه سوم پژوهش تائید میشود .همچنین نتایج جدول
 1نشان میدهد همبستگی بین انتقاد از والدین و
اضطراب آزمون معنادار نیست .همبستگی بین
استانداردهای فردی و اضطراب آزمون معنادار نیست.
همبستگی بین نظم و ترتیب و اضطراب آزمون معنادار
نیست.
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نتایج جدول  1نشان میدهد همبستگی بین کمالگرایی
کل و اضطراب آزمون به میزان  ،r=0/46منفی و معنادار
است .بنابراین فرضیه پژوهش تائید میشود .همبستگی
بین نگرانی درباره اشتباهات و اضطراب آزمون به میزان
 ،r=0/54منفی و معنادار است .بنابراین فرضیه اول
پژوهش تائید میشود .همبستگی بین شک و تردید در
مورد اشتباهات و اضطراب آزمون به میزان ،r=0/44
منفی و معنادار است .بنابراین فرضیه دوم پژوهش تائید

0-/21

*

1
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سیدابراهیمی

ماتریس ضرایب همبستگی اضطراب آزمون با مؤلفههای سبکهای یادگیری
2

1

4

3

6

5

8

7

1

-1مشارکتی

0/52

-2رقابتی

**

1

**

0/39

**

**

0/39

**

-3وابسته

0/64

-4همیار

0/50

 -5اجتنابی

-0/41

**

1
0/61

0/04

 -6مستقل

0/59

**

0/54

 -7نمره کل سبکهای یادگیری

0/74

**

0/77

-8اضطراب آزمون

-0/12

**
**

**
*

-0/09

**

-0/17
0/50
0/76

0/15

**

-0/10

همانگونه که جدول 2نشان میدهد همبستگی بین نمره
کل سبکهای یادگیری و اضطراب آزمون معنادار نیست.
بنابراین فرضیه اصلی پژوهش تائید نمیشود .همانگونه
که جدول  2نشان میدهد همبستگی بین یادگیری
مستقل و اضطراب آزمون معنادار نیست .بنابراین فرضیه
چهارم پژوهش رد میشود .همبستگی بین یادگیری
رقابتطلب و اضطراب آزمون معنادار نیست .بنابراین
فرضیه پنجم پژوهش رد میشود .همچنین نتایج جدول
 ،2نشان میدهد همبستگی بین یادگیری اجتنابی و
اضطراب آزمون به میزان  ،r=0/46مثبت و معنادار است.
همبستگی بین یادگیری مشارکتی و اضطراب آزمون

1
*

-0/14

1

**

0/09

0/67

0/19
0/70

1

0/15

0/46

**

**

-0/07

1
1

0/15

معنادار نیست .همبستگی بین یادگیری وابسته و
اضطراب آزمون معنادار نیست .همبستگی بین یادگیری
همیار و اضطراب آزمون معنادار نیست .بنابراین از میان
سبکهای یادگیری فقط همبستگی بین یادگیری
اجتنابی و اضطراب آزمون معنادار است .به منظور تعیین
سهم اختصاصی نگرانی در مورد اشتباهات ،شک و تردید
در مورد اعمال و انتظارات والدین در پیشبینی واریانس
اضطراب آزمون از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش
گامبهگام استفاده شد .در جدول ،3ضرایب رگرسیونی
استاندارد مدل گزارش شده است.

نتایج پیشبینی اضطراب آزمون بر اساس مؤلفههای نگرانی در مورد اشتباهات ،شک و تردید در مورد اعمال و انتظارات والدین
R

مدل

0/54

گام:1مقدار ثابت
نگرانی

R2
0/30

 R2تعدیل شدهF
0/29

50/55

درباره
0/57

0/32

0/31

اشتباهات
تردید

13/22

0/001

-0/43

-4/80

0/001

-0/19

-2/18

0/03

28/48

درباره
در

-7/11

0/001

مورد

اعمال
0/59

گام  :3مقدار ثابت
نگرانی
اشتباهات
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0/001
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نگرانی

13/39

0/001

-0/54

اشتباهات
گام :2مقدار ثابت
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تردید

در

126

مورد

اعمال
انتظارات والدین

نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که به ترتیب،
نگرانی درباره اشتباهات با (=50/55 ،P=0/001
( ،)F)1،118تردید در مورد اعمال با (28/48،P=0/001
=( )F)1،117و انتظارات والدین با (=21/07 ،P=0/001
( )F)1،116توانستند  0/33از واریانس اضطراب آزمون
را به طور معناداری تبیین کنند .ضرایب استاندارد تحلیل
رگرسیون در جدول ( )11-4نشان میدهد که به ترتیب
نگرانی درباره اشتباهات ،تردید در مورد اعمال و انتظارات
والدین بهصورت غیرمستقیم ،توان پیشبینی اضطراب
آزمون را دارند.
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بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر پیشبینی اضطراب بر مبنای
کمالگرایی و سبکهای شناختی تفکر در داوطلبان
کنکور است .طبق یافتهها همبستگی بین کمالگرایی کل
و اضطراب آزمون به میزان  ،r=0/46منفی و معنادار
است .بنابراین این فرضیه پژوهش تائید میشود .بدین
معنا که کمالگرایی اضطراب آزمون را در داوطلبان کنکور
پیشبینی میکند .با توجه به این یافتهها میتوان گفت
که افزایش میزان کمالگرایی در افراد باعث باال رفتن
اضطراب امتحان در آنها میشود .نتایج با یافتههای
پژوهشهای فرجی ( ،)19وینر و کارتون ( ،)9پرتوی فرد
و همکاران ( )20همسو است .در تبیین این موضوع
میتوان گفت کمالگرایی به عنوان یکی از عوامل
شخصیتی ،پیشبینی کننده مهمی برای پیامدهای
روانشناختی منفی مانند اضطراب است ()21؛
کمالگرایی در بین دانشآموزان و دانشجویانی که
عملکرد تحصیلی نقش مهمی در پیشرفت شخصیشان
دارد امری شایع است ( .)22برنز کمالگرایی را به عنوان
الگوی شناختی انتظارات فرد تعریف میکند که ویژگی
اصلی آن تدوین اهداف محکم و انعطافناپذیر برای
عملکرد و تنظیم استانداردهای غیرواقعی و باالست ()23؛
آنها با تالش فزاینده برای بینقص بودن و تعیین کردن

استانداردهای افراطی به طور مداوم برای خود ،همراه با
تمایل برای ارزیابی انتقادی باال برای رفتارشان مشخص
میشوند ( )24و به درست انجام دادن تکالیف اکتفا
نمیکنند و عملکرد بهتر داشتن نسبت به دیگران
بهتنهایی برای آنها قابل قبول نیست بلکه رضایت آنها
تنها زمانی حاصل میشود که بدون هیچ خطایی و به
صورت کامل تکالیف خود را انجام دهند به همین دلیل
آنها یا سراغ مسئولیت نمیروند یا آن را نیمهکاره رها
میکنند در نتیجه دچار افت تحصیلی میشوند (.)25
محرك اصلی آنها تکامل و برتری یافتن است .و باید در
هر کاری به حد کمال برسند و به بهترین نحو آن را انجام
دهند و گرنه راضی نخواهند شد .و نرسیدن به کمال آنان
را دچار اضطراب ،افسردگی و احساس گناه شدید میکند
(.)26
یافتههای پژوهش نشان میدهد همبستگی بین نمره کل
سبکهای یادگیری و اضطراب آزمون معنادار نیست.
بنابراین فرضیه اصلی دوم پژوهش تائید نمیشود .بدین
معنا که سبکهای شناختی تفکر (سبکهای یادگیری)،
اضطراب آزمون را در داوطلبان کنکور پیشبینی نمیکند.
بر طبق یافتههای این فرضیه از پژوهش میتوان گفت که
سبکهای یادگیری توان پیشبینی اضطراب امتحان را
ندارند .نتایج فرضیه حاضر با نتایج پژوهشهای راستگو
مقدم و همکاران ( ،)14آزادی ده بیدی و خرمائی (،)27
مؤمنی و همکاران ( )23ناهمسو است؛ همچنین نتایج به
دست آمده از این پژوهش با نتایج حاصل از پژوهش
طاهره سربازوطن ( )28ناهمسو است سرباز وطن در
پژوهش خود نشان داد که بین سبک یادگیری و اضطراب
امتحان رابطهی معناداری وجود دارد اما بین سبکهای
یادگیری با اضطراب امتحان با حضور میانجی
خودتنظیمی رابطه معناداری وجود ندارد .در تبیین
ناهمسو بودن این فرضیه با پژوهشهای پیشین میتوان
گفت سبکهای تفکر از جمله متغیرهای مربوط به
تفاوتهای فردی است که میتواند تحت تأثیر
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توانمندیهای دیداری قرار گیرد .افراد از طریق تجاربشان
یاد میگیرند و روشهای زیادی وجود دارند که از طریق
آنها واقعیتهای یاد گرفته شده شرح داده میشود و نیز
روشهای زیادی برای درك و تفکر درباره آن چه هست
وجود دارد .برای مثال بعضی از افراد واقعیت را از راه
نقاشی کردن بهتر یاد میگیرند در صورتی که بعضی از
راه جستجو کردن ،الگو و  ...این بدان معنا است که افراد
ممکن است از روشهای مختلفی برای یادگیری استفاده
کنند ( .)12فرهوش و احمدی ( )29در پژوهشی به
بررسی رابطهی سبکهای تفکر و راهبردهای یادگیری با
انگیزش پیشرفت دانشآموزان پرداختند که نتایج نشان
داد :سبکهای تفکر و راهبردهای یادگیری با انگیزش
پیشرفت ارتباط مثبت معنادار دارند؛ از میان سبکهای
تفکر ،سبک تفکر قانونگذار و قضاوت گر توان تبیین
انگیزش پیشرفت را دارند و اضطراب نیز بهمنزلهی یکی
از مؤلفههای راهبردهای یادگیری با کاهش انگیزش
پیشرفت رابطه دارد.
نتیجه این بررسی نشان میدهد که سبک یادگیری در
پیشرفت تحصیلی مؤثر است و از آنجایی که دانشآموزانی
که پیشرفت تحصیلی باالیی دارند اضطراب آزمون کمتری
را تجربه میکنند بنابراین میتوان فرضیه فوق را تبیین
کرد .طبق یافتههای همبستگی بین نگرانی درباره
اشتباهات و اضطراب آزمون به میزان  r=0/46منفی و
معنادار است .این یافته فرضیه اول پژوهش را تائید
میکند بدین معنا که نگرانی در مورد اشتباهات اضطراب
آزمون را در داوطلبان کنکور پیشبینی میکند به این
صورت که افرادی که نگرانی بیشتری در مورد اشتباهات
خود دارند اضطراب بیشتری را در آزمون تجربه میکنند.
سواومون و بلوم در پژوهش خود نشان دادند که ترس از
شکست در امتحانات یا همان نگرانی در مورد اشتباهات
یک پاسخ اضطرابی است و باعث میشود که سطح
اضطراب فرد باال برود .نگرانی بیش از حد در مورد
اشتباهات و استانداردهای شخصی پیشبینی کننده
اضطراب آزمون است .احساس نگرانی درباره بروز
اشتباهات در امتحان با پیامدهای منفی مختلفی مانند
احساس شکست و احساس گناه همراه خواهد بود و باعث

میشود عزت نفس و اعتماد به نفس در دانشآموز کاهش
یابد .ترس از شکست و ارزیابی از سوی والدین میتواند
بر عملکرد تحصیلی دانشآموز تأثیر منفی بگذارد.
دانشآموزانی که نگران سر زدن خطا از خود و ارزیابی
منفی والدین هستند همواره باتجربههایی از اضطراب
امتحان روبرو هستند .مهم شمردن اشتباهات قبل و حین
آزمون ،عاملی برای ایجاد اضطراب است و باعث کاهش
تمرکز در آزمون میشود و بر عملکرد تحصیلی دانشآموز
تأثیر منفی میگذارد در مقابل دانشآموزانی که
استانداردهای شخصی باالیی دارند اضطراب کمتری را
حین آزمون تجربه میکنند .همچنین فرجی ( )19در
پژوهش خود نشان داد که به ترتیب کمالگرایی
خودمدار ،کمالگرایی جامعه مدار و کمالگرایی دیگر -
مدار به صورت مثبت و معنیداری قویترین متغیرها برای
پیشبینی اضطراب امتحان در دانشجویان بوده است .افراد
با کمالگرایی خود محور تمایل به وضع معیارهای باال و
غیرواقعبینانه برای خود و تمرکز بر نقصها و شکستها
در عملکرد همراه با خود نظارتگریهای دقیق مشخص
هستند .آنها باور دارند که در هر کاری باید به حد کمال
برسند؛ در غیر این صورت ناخشنود و ناراضی هستند .اگر
این افراد نتوانند به هدفها و آرمانهای خودساخته و
بسیار دشوار خود برسند ،احساس تقصیر و اضطراب
میکنند .کمالگرایی خودمحور به طور مشترك با میل
به موفقیت و ترس از شکست ارتباط دارد .این بدین معنی
است که کمالگرایی خودمحور عالوه بر این که با میل به
پیشرفت مشخص میشود ،با انگیزه ترس از شکست یا
ترس و نگرانی درباره اشتباهات نیز همراه است .پایه و
اساس اضطراب امتحان ترس از اشتباه است ( .)21طبق
یافتههای پژوهش همبستگی بین شک در مورد اعمال و
اضطراب آزمون به میزان r= 0/44منفی و معنادار است.
بدین معنا که شک در مورد اعمال اضطراب امتحان را
پیشبینی میکند به این صورت که هر چه شک در مورد
اعمال در افراد بیشتر باشد میزان اضطراب امتحان در
آنها باالتر میرود .بنابراین فرضیه دوم پژوهش تائید
میشود .نتایج این فرضیه با نتایج پژوهشهای فروست و
دی بار تولو ( )30همسوست .فروست و دی بار تولو به

پیش بینی اضطراب بر مبنای کمال گرایی و سبک های شناختی تفکر در داوطلبان کنکور

امتحان دانشآموزان را توجیه میکند .کمالگرایی منفی
والدین ،برعکس ،از طریق انتظارات بر واقعبینانه و معموالً
فراتر از امکانات و تواناییهای تضعیف عزت نفس و سبک
تعاملی تعارضی والدین – فرزندان ،با افزایش اضطراب
امتحان در ارتباط قرار میگیرد .چند تبیین احتمالی برای
این یافته مطرح است؛ اینکه کمالگرایی مثبت ،انتظاراتی
عقالنی و واقعگرایانه مطابق با امکانات و محدودیتهای
فرد در وی ایجاد میکند ( .)32این واقعبینی با
محدودسازی انتظارات در دو زمینه شخصی (کمالگرایی
خویشتنمدار) و بین شخصی (کمالگرایی دیگرمدار) به
فرد کمک میکند تا معیارهای سخت و هدفهای تحقق
نیافتنی را نه بر خود (والدین) تحمیل کند و نه بر دیگری
(فرزندان) .در سایه این واقعیت روانشناختی ،با کاهش
ترس از شکست و افزایش اعتماد به نفس ،اضطراب
کاهش مییابد؛ یکی از مشخصههای کمالگرایی منفی
اصرار بر تحمیل معیارهای کمالگرایانه به اشخاصی است
که برای فرد اهمیت بسیار دارند (کمالگرایی دیگرمدار)،
مثل تحمیل معیارهای آرمانی والدین بر فرزندان .این
فرایند تحمیل معیارهای کمالگرایانه والدین ،که معموالً
فراتر از امکانات و تواناییهای فرزندان است ،ترس از
شکست در تحقق هدفهای بلند پروازانه والدین را
افزایش میدهد و به اضطراب دامن میزند .کمالگرایی
منفی والدین ،از طریق مکانیسم فوقالذکر ،زمینههای
شکست تحصیلی بیشتر دانشآموز و پیرو آن تضعیف
عزت نفس وی را فراهم میسازد .تضعیف عزت نفس به
نوبه خود امکانات و تواناییهای دانشآموز را در مقابله
مؤثر با موقعیتهایی مانند امتحان تحلیل میبرد و
اضطراب را بیش از پیش افزایش میدهد .در سایه
کمالگرایی منفی والدین ،سبک تعامل والدین -فرزندان
به زمینهای برای افزایش تنش و تعارض بر سر تحمیل
آرمانهای دست نیافتنی والدین از یک سو و ناتوانی
فرزندان در تحقق آن آرمانها از سوی دیگر ،تبدیل
میشود .این سبک تعامل تعارضی ،نگرانی و ترس از
شکست و پیامد آن اضطراب امتحان را در فرزندان افزایش
میدهد .طبق یافتههای پژوهش در فصل چهارم
همبستگی بین یادگیری مستقل و اضطراب آزمون
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ارزیابی جنبههای مختلف کمالگرایی و رابطه آن با
اضطراب پرداخته و دریافتهاند که کمالگرایی جامعه
مدار ،که همراه با شک درباره عملکرد و نگرانی دوباره
ارتکاب اشتباه است با اضطراب رابطه دارد .اضطراب ،فرد
را نسبت به تواناییهایش دچار تردید کرده و توان او را
برای مقابله با موقعیت امتحان ،کاهش میدهد .فردی که
دچار اضطراب امتحان شده است ،مواد درسی را میداند،
اما شدت اضطراب وی مانع از آن میشود که معلومات
خود را هنگام امتحان به ظهور برساند .این افراد نسبت به
دانستههای خود دچار تردید هستند .همچنین توانایی
های آنها با انتظارات والدین فاصله دارد زمانی که از
هدف مورد انتظار والدین دور میشوند عالوه بر اینکه
برچسب تنبل بودن میخورد عزت نفس پایینی هم پیدا
میکنند .به این دلیل که من ایده الی که والدین از آنها
انتظار دارند با من واقعی آنها فاصله دارد .بنابراین ممکن
است اعتماد به نفس آنها در زمینههایی که توانایی دارند
کاهش یافته و شک و تردید در مورد اعمال و معلوماتشان
ایجاد میشود .همچنین همبستگی بین انتظارات والدین
و اضطراب امتحان به میزان r= 0/20منفی و معنادار
است .بدین معنی که انتظارات والدین اضطراب آزمون را
پیشبینی میکند .به این صورت که انتظارات غیرواقعی
والدین از فرزندان اضطراب آزمون را در آنها باال میبرد.
نتایج به دست آمده فرضیه سوم پژوهش را تائید میکند.
نتایج فرضیه حاضر با نتایج پژوهشهای فرجی ()19
همسو است .فرجی در پژوهش خود نشان داد که
کمالگرایی دیگر مدار که همان انتظارات دیگران
(والدین) از دانشآموزان است ،اضطراب امتحان را
پیشبینی میکند .همچنین نتایج این فرضیه با نتایج
پژوهشهای بشارت ( )31همسو است .بشارت در پژوهش
خود نشان داد که بین کمالگرایی مثبت والدین و
اضطراب امتحان فرزندان همبستگی منفی و بین
کمالگرایی منفی والدین و اضطراب امتحان فرزندان
همبستگی مثبت وجود دارد .کمالگرایی مثبت والدین از
طریق انتظارات واقعبینانه و مطابق با امکانات و
محدودیتهای فرزندان ،تقویت عزت نفس فرزندان و
سبک تعاملی مثبت والدین – فرزندان ،کاهش اضطراب
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معنادار نیست بدین معنا که یادگیری مستقل اضطراب
آزمون را در داوطلبان کنکور پیشبینی نمیکند .بنابراین
یافتهها فرضیه چهارم پژوهش رد میشود .نتایج فرضیه
حاضر با نتایج پژوهشهای مؤمنی و همکاران ( )33نا
همسو است؛ مؤمنی و همکاران در پژوهش خود نشان
دادند که بین سبکهای یادگیری و سبکشناختی
ناوابسته به زمینه با اضطراب ریاضی همبستگی معناداری
وجود دارد و همچنین سبکهای یادگیری و
سبکشناختی ناوابسته به زمینه توان پیشبینی اضطراب
ریاضی را دارند .افراد با سبک یادگیری مستقل ترجیح
میدهند تنها کار کنند؛ آنها قادرند کوششهای خود را،
در انجام پروژهها و حل مسائل ،سازمان دهند.
یادگیرندگان مستقل دوست دارند هدفهایشان را
خودشان تعیین کنند؛ دانشآموزان با سبک یادگیری
مستقل به دلیل اعتمادی که به خود در یادگیری و فهم
مطالب دارند ،نگران این نیستند که نتوانند بر مطالب
تسلط پیدا کنند از این رو اضطراب کمتری را در موقعیت
امتحان تجربه میکنند ()34؛ همچنین افراد با سبک
یادگیری مستقل چون تحت تأثیر چهارچوب درونی خود
هستند بنابراین بدون توجه به فشارهای بیرونی و قضاوت
دیگران تالش میکنند مطالب درسی را بفهمند و بر آن
تسلط پیدا کنند ( .)18این ویژگی باعث میشود که
اینگونه دانشآموزان بدون توجه به عوامل بیرونی و با
اتکا به تواناییهای خود آرامش بیشتری را در موقعیت
امتحان داشته و اضطراب آزمون کمتری را تجربه کنند.
به طور کلی میتوان نتیجه گرفت که بین کمالگرایی
اضطراب امتحان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و
با ارزشیابیهای انتقادی از عملکرد شخصی ،نگرانی در
مورد اشتباهات و احساس تعارض بین انتظارات و
دستاوردها مرتبط است .در پژوهش حاضر از بین
مؤلفههای چندگانه کمالگرایی سه مؤلفه نگرانی درباره
اشتباهات ،شک در مورد اعمال و انتظارات والدین مورد
بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که هر سه مؤلفه
اضطراب امتحان را در داوطلبان کنکور پیشبینی
میکنند .امتحان به عنوان یک موقعیت که فرد در آن
مورد ارزیابی دیگران از جمله والدین ،معلم و همکالسی

ها قرار میگیرد میتواند اضطراب باالیی ایجاد کند و
حتی اختالالت شدیدی را هم به وجود بیاورد .این افراد
به دلیل انتظارات غیرواقعبینانه اطرافیان و سیستم
آموزشی و ملزم دانستن خود به برآورده کردن انتظارات
تحمیل شده دچار نوعی درماندگی روانی میشوند بر
نقصهای خود تمرکز میکنند و هرگز از عملکرد خود
خشنود نخواهند شد و به شدت از شکست میترسند
چون نمره نگرفتن را برابر با شکست میدانند و همهچیز
را در گرو برنده شدن و موفق شدن میدانند بازده
عملکرد آنها به دلیل اشتغال ذهنی مداوم و نگرانی از
عواقب امتحان پایین میآید و نوعی ناهمخوانی بین
رفتار کنونی و رفتار دلخواه خود میبینند و نتیجه
معکوس میشود ( .)9یافتههای این تحقیق میتواند از
یک سو به متخصصان تربیتی در بررسی علل اضطراب
امتحان و عوامل تداومبخش کمک کند و از سوی دیگر
به پیشگیری از تداوم اختالالت اضطرابی و درمان آنها
در دانشآموزان یاری دهنده باشد تا بتوانند با در نظر
گرفتن متغیرهای مهم و تأثیرگذار در این زمینه
واقعیتهای علمی و نظری مرتبط با اضطراب امتحان را
مورد توجه قرار دهند .پژوهش حاضر نیز همانند
بسیاری از پژوهشها در حوزهی علوم انسانی ،دارای
محدودیتهایی بوده است که در مجموع ،تعمیم
یافتههای این پژوهش را با رعایت جوانب احتیاط ملزم
میکند .برخی از این محدودیتها عبارتند از:
با توجه بهاینکه تحقیق حاضر بر روی داوطلبان کنکور
صورت گرفته ،و از آن جایی که داوطلبان کنکور با توجه
به فضای رقابتی شدید و فراگیر بودن این آزمون
اضطراب بیشتری را تجربه میکنند باعث میشود که
تعمیم یافتهها به سایر دانشآموزان و سایر آزمونها با
محدودیت مواجه شود .از سویی ابزارهای مورد استفاده،
در عین ویژگی علمی ،ممکن است در سنجش متغیرها
با محدودیت مواجه بوده باشند و به دلیل تعداد زیاد
سؤاالت ،کیفیت پاسخدهی آزمودنیها تا حدی کاهش
پیدا کرده است .با توجه به اینکه زمان تکمیل
پرسشنامهها همزمان با ایام امتحانات دانشآموزان نیز
بود ممکن است شرایط امتحانات پایانترم نیز بر
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موازین اخالقی
در این پژوهش موازین اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه،
تضمین حریم خصوصی و رازداری رعایت شد؛ همچنین
زمان تکمیل پرسشنامهها ضمن تأکید به تکمیل تمامی
سؤالها ،شرکتکنندگان در مورد خروج از پژوهش در هر
زمان و ارائه اطالعات فردی مختار بودند و به آنها
اطمینان داده شد که اطالعات محرمانه میماند و این امر
ال رعایت شد.
نیز کام ً
تشکر و قدردانی
از مدیریت و معاونین مدارس و تمامی دانشآموزان عزیزی
که با لطف و سعهصدر صادقانه با پژوهشگران همکاری
کردند ،کمال قدردانی به عمل میآید.
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پاسخگویی دانشآموزان تأثیرگذار باشد .با توجه به اینکه
پژوهش با روش همبستگی در یک نمونه تحقق یافته،
امکان کنترل متغیرهایی نظیر هوش ،وضع اقتصادی
خانواده ،سطح تحصیالت والدین و  ...وجود نداشته است.
همچنین مشکالت احتمالی مربوط به ابزار (پرسشنامه)
و امکان سوگیری در پاسخدهی نیز نباید از نظر دور
داشته شود ،زیرا گزارش های شخصی در پرسشنامه ها
به دلیل دفاع های ناخودآگاه و تعصب در پاسخ دهی
مستعد تحریف هستند ،لذا ممکن است بر تعمیم نتایج
تأثیر بگذارد .در پایان پیشنهاداتی در دو حوزه پژوهشی
و کاربردی ارائه میگردد .امید است که این پیشنهادات
برای محققان آتی راه گشا باشد .با توجه به محدودیت
پژوهش در قالب عدم تعمیم نتایج ،پیشنهاد میشود
پژوهشهای مشابهی در این زمینه در مقاطع تحصیلی
دیگر انجام شود .پیشنهاد میشود پژوهش همانندی بر
روی سایر دانشآموزان نیز انجام گیرد و نتایج مقایسه
شود .با توجه به اهمیت آزمون و نیز مواجه بودن مداوم
دانشآموزان با آن در دوران تحصیل پیشنهاد میشود
در در مطالعات آینده تاثیر متغیرهای دیگری نیز بر روی
اضطراب آزمون دانشآموزان بررسی شود.
پیشنهاد میشود در تحقیقات آینده از سایر روشهای
جمع آوری دادهها نظیر مصاحبه و  ..نیز استفاده گردد.
در حوزه کاربردی پیشنهادات زیر ارائه میگردد :پیشنهاد
میشود برنامه ای مدون جهت آموزش مقابله با اضطراب
آزمون به صورت کارگاه های آموزشی و برای مقاطع
مختلفت حصیلی به خصوص داوطلبان کنکور ،توسط
آموزش و پرورش در نظر گرفته شود .پیشنهاد میشود با
استفاده از نتایج این تحقیق و تحقیقات مشابه ،برنامههای
متنوع و پیوسته ای در جهت کاهش اضطراب آزمون
داوطلبان کنکور در محتوای برنامه های مرتبط با کنکور
سراسری رسانه ها به خصوص صدا و سیما گنجانده شود.
از آن جا که اضطراب عملکرد تحصیلی دانشآموزان را
کاهش میدهد ،پیشنهاد میشود ،قبل از این که این
موضوع بر نتایج دانشگاهی آنان تاثیر بگذارد ،این
دانشآموزان شناسایی شوند تا عوامل ایجاد کننده ی
اضطراب آن ها رفع شده و آموزش های الزم در این زمینه

به آن ها داده شود .اطالع رسانی عمومی در رسانه های
جمعی به منظور آگاهی از خصوصیات افراد کمال گرا و
تأکید بر جنبه های سازگارانه و ناسازگارانه ی کمالگرایی
برای پیشگیری در سطح جامعه توصیه میشود.
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