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Introduction: Research has shown that students face situations in which they cannot meet their 

needs and need the help of others to do their exercises. The present study aimed to investigate the 

factors affecting students' help-seeking at both the student and parent levels. 

Methods: In this correlation study, 400 female the first round of high school students in the seventh 

and eighth grades in the academic year 2019-2020 were selected by multi-stage cluster sampling 

from 16 classes in different schools in Yazd. Students completed the Rya and Pintrich Help-Seeking 

Questionnaire and the Student and Parental Achievement Goal Orientation Questionnaire Midgley 

et al. In the present study, two-level analyses (student and parents) and HLM software were used 

to analyze the data.

Results: Findings from multilevel analysis and according to the unconditional model revealed 

that27% of the variance of help-seeking was explained by family-level factors and 73% by stu-

dent-level factors, which indicates sufficient variability of the dependent variable between different 

levels and application, but with the entry of student and family level predictors and examining their 

relationship with the dependent variable, the rate of explanation in the complete model for student 

level variables to 6% and the family level to 18% changed. At the student level, the variables of 

mastery and performance-avoidance goal orientation significantly predicted help-seeking (P<0.001). 

Parents’ mastery and performance goal orientation at the family level was a significant predictor for 

help-seeking at this level (P<0.001).

Conclusion: Due to the positive significance of parental mastery goal orientation, it is appropriate 

to provide conditions in families for students to emphasize mastery goal orientation and seek help 

in the face of complex learning tasks.
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Extended Abstract
Introduction
One of the self-regulated learning strategies that are essen-

tial due to their executive role is the academic help-seek-

ing strategy. Help-seeking is an active effort to use the 

opportunities available to achieve success. Students not 

only reduce academic problems when they need help and 

demand help but also acquire the knowledge and skills 

that help them solve problems. Help-seeking behavior 

has been studied in the research literature under the two 
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headings of avoidance of help-seeking and acceptance of 

help-seeking. Avoidance of help-seeking refers to a be-

havior in which the student who needs help refuses to re-

ceive help. Conversely, acceptance of help-seeking refers 

to a behavior in which the student requests hints (clues) 

and explanations about the problem's solution, which 

will help the student solve the problems better. Based on 

classroom observations, help-seeking behavior is divided 

into three types: a) partial hints or clues, b) confirmation 

of previous performance, and c) receiving the answer to 

the problem from another person. Newman (2000) basi-

cally distinguishes between executive help-seeking and 

instrumental help-seeking (6). Individuals in executive 

help-seeking prefer that others solve the problem for 

them. In instrumental help-seeking, the requested assis-

tance is in the field of clarifying problem-solving meth-

ods, which leads to mastery of the task and supports the 

individual's mastery in the future. Goal orientation is one 

of the motivational theories in which students' academic 

help-seeking is understood and conceptualized. Goal ori-

entation means a coherent model of beliefs, attributions, 

and emotions that directs a person's behavior and shows 

different approaches, engaging and responding to tasks in 

progress situations. Midgley et al. (2000) considered three 

types of goal orientation, including mastery goal orienta-

tion, performance-approach goal orientation, and perfor-

mance-avoid goal orientation (29). Mastery goal orien-

tation is associated with academic self-efficacy, striving 

for success, problem assignment selection, perseverance 

in the face of difficulties, intrinsic interest in learning, 

application of deep processing strategies, and higher aca-

demic achievement. Such people believe that success can 

be achieved through effort. Performance-approach goal 

orientation reflects a focus on demonstrating competence 

and ability and how an individual's ability will be evalu-

ated compared to others. This type of goal orientation is 

associated with trying to outdo normative performance, 

striving for the best, using social comparison criteria, 

and avoiding undesirable judgments about ability or low 

self-esteem. In performance-avoid goal, orientation is the 

fear of failure and seeming inadequacy that motivates 

people to strive. In other words, while the person does 

not want to be the best, he does not want to fail. In addi-

tion to the role of individual goal orientation on learning, 

the perception of parent goal orientation is also notewor-

thy. Research shows that when students think their par-

ents emphasize new skills, deep learning, and personal 

growth, they are more likely to achieve these goals, and 

when faced with negative experiences, they use adaptive 

coping strategies. Conversely, when students feel that 

their parents emphasize scoring and displaying abilities, 

as well as avoid looking incapable, they are more likely 

to have a performance-approach goal orientation and use 

maladaptive coping strategies against negative academic 

experiences. The purpose of this study was to investigate 

the factors affecting students' help-seeking at two levels 

of student and parent goal orientation.

Methods
This study was a correlational study. The statistical popu-

lation of female students in the first round of high school 

(seventh and eighth grade) in the academic year of 2019-

2020 was studying in Yazd. For this purpose, 400 students 

in 16 different school classes were selected by multi-stage 

cluster sampling. Students completed the Ryan and Pin-

trich (1997) Help-Seeking Questionnaire and the Student 

and Parental Achievement Goal Orientation Question-

naire Midgley et al. (2000). Data analysis was performed 

in HLM software using the multilevel analysis method. 

Results
Findings from multilevel analysis and according to the 

unconditional model revealed that 27% of the variance 

of help-seeking is explained by family-level factors and 
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73% by student-level factors, which indicates sufficient 

variability of the dependent variable between different 

levels and applications. The multilevel analysis method 

is necessary and valuable for the data, but with the en-

try of student and family-level predictors and examining 

their relationship with the dependent variable, the rate of 

explanation in the complete model for student-level vari-

ables to six and family-level to 18 changed. However, the 

significance of the width tests from the origin and vari-

ance between class and within the classroom showed that 

help-seeking both before the entry of variables and after 

the entry of two-level variables has sufficient variability. 

At the student level, the variables of mastery and perfor-

mance-avoidance goal orientation significantly predicted 

help-seeking (P<0.001). Nevertheless, the relationship 

between the performance goal orientation variable and 

help-seeking was insignificant. Parents’ mastery and per-

formance goal orientation at the family level was a signif-

icant predictor for help-seeking at this level (P<0.001). 

Conclusion
The student goal orientation and student perception of the 

parents’ goal orientation affect the students' acceptance 

and avoidance of help-seeking. In mastery goal orienta-

tion, the emphasis is on developing new skills and im-

proving the level of ability. Students who choose such a 

goal for themselves in the face of complex learning tasks 

while increasing their efforts are more likely to benefit 

from help-seeking. When students think their parents em-

phasize new skills, deep learning, and personal growth, 

they are more likely to achieve these goals.  Due to the 

positive significance of parents’ mastery goal orienta-

tion, it is appropriate to provide conditions in families 

for students to emphasize mastery goal orientation and 

help-seeking in the face of complex learning tasks.
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مقدمه: پژوهش ها نشان داده اند دانش آموزان با موقعیت هایی رو به رو می شوند که در آنها نمی توانند خواسته های خود 

بر  بررسی عوامل مؤثر  با هدف  نیاز دارند. مطالعه حاضر  به کمک دیگران  انجام تمرینات خود  برای  و  برآورده کنند  را 

کمک طلبی دانش آموزان در دو سطح دانش آموز و والدین انجام شد.

روش کار: در قالب یک مطالعه  همبستگی 400 دانش آموز دختر دوره متوسطه نخست در پایه های هفتم و هشتم در سال 

تحصیلی 1399-1398 به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از 16 کالس در مدارس مختلف شهر یزد انتخاب شدند. 

دانش آموزان، پرسشنامه های کمک طلبی Rya  و     Pintrich  و جهت گیری هدفی دانش آموزان و والدین Midgley و همکاران 

را تکمیل نمودند. از تحلیل دو سطحی )دانش آموز و والدین( با نرم افزار HLM برای تحلیل داده ها استفاده شده است. 

یافته ها: یافته های حاصل از تحلیل چند سطحی و بر اساس مدل غیرشرطی، 27 درصد از واریانس کمک طلبی توسط 

عوامل سطح خانواده و 73 درصد توسط عوامل سطح دانش آموز تبیین شد که نشان دهنده تغییرپذیری کافی متغیر 

وابسته در بین سطوح مختلف است، اما با ورود پیش بین های سطح دانش آموز و خانواده و بررسی رابطه آنها با متغیر 

وابسته، میزان تبیین در مدل کامل در مورد متغیرهای سطح دانش آموز به 6 درصد و در مورد سطح خانواده به 18 درصد 

تغییر یافت. در سطح دانش آموز، متغیرهای جهت گیری هدفی تبحری و اجتناب عملکرد به طور معناداری کمک طلبی 

را پیش بینی کرد )P<0/001(. جهت گیری هدف تبحری و عملکردی والدین در سطح خانواده پیش بین معناداری برای 

.)P<0/001( کمک طلبی در این سطح بود

نتیجه گیری: به دلیل معناداری مثبت جهت گیری هدف تبحری والدین، شایسته است تا در خانواده ها شرایطی فراهم شود 

تا دانش آموزان بر جهت گیری هدف تبحری تاکید کرده و در مواجهه با تکالیف یادگیری دشوار از کمک طلبی بهره بگیرند.

دریافت: 1399/07/23                                
اصالح نهایی: 1400/07/11                                     

پذیرش: 1400/07/26
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مقدمه
مفهوم یادگیری خودتنظیمی )Self-regulated learning( به واسطه 
اهمیتی که در فرآیند یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد 
است.  برخوردار  ویژه ای  جایگاه  از  آموزش  و  یادگیری  نظریه های  در 
احساسات  تفکرات،  از  مجموعه ای  صورت  به  می توان  را  خودتنظیمی 
به اهداف تحصیلی  ایجاد شده به وسیله فرد جهت دستیابی  اعمال  و 

تعریف کرد )1(.       

بر راهبردهای  از راهبردهای یادگیری خودنظم داده شده )عالوه  یکی 
اهمیت  از  آن  اجرایی  نقش  دلیل  به  که  فراشناختی(  و  شناختی 
 help-seeking( بسیاری برخوردار است، راهبرد کمک طلبی تحصیلی
از  استفاده  براي  فعاالنه  تالش  نوعي  کمک طلبی  است.   )Academin

امکانات موجود در راستاي دست یابي به موفقیت است )2(. دانش آموزان 
زماني که به کمک نیاز دارند و تقاضاي کمک مي کنند، نه تنها مشکالت 

چکیده
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تحصیلي را کاهش مي دهند، بلکه دانش و مهارت هایي را کسب مي کنند 
که در حل مسئله به آنها کمک مي کند )3(. رفتار کمک طلبی در ادبیات 
از کمک طلبی و پذیرش کمک طلبی  پژوهش تحت دو عنوان اجتناب 
مورد بررسی قرار گرفته است. اجتناب از کمک طلبی به رفتاری اشاره 
می کند که در آن دانش آموز نیازمند به کمک، از کمک گرفتن خودداری 
می کند، برعکس، پذیرش کمک طلبی، به رفتاری اشاره می کند که در 
آن دانش آموز اشاره ها )سرنخ ها( و توضیحاتی را در مورد راه حل مسئله 
درخواست می کند و این امر موجب می شود دانش آموز مسائل را بهتر 
به  کمک طلبی  رفتار   ،)5( کالسي  مشاهدات  اساس  بر   .)4( کند  حل 
تأیید عملکرد  یا سرنخ ها )Clues(، ب(  اشاره هاي جزئي  الف(  نوع:   3
قبلي و ج( دریافت پاسخ مسئله از فردي دیگر تقسیم مي شود. بر این 
 help-seeking( میان کمک طلبي اجرایي ،)2000( Newman اساس
 )Instrumental help-seeking( و کمک طلبي ابزاري )Executive

می دهند  ترجیح  اجرایي  کمک طلبي  در  افراد  است.  شده  قائل  تمایز 
کمک  ابزاري،  کمک طلبي  در  کنند.  حل  آنها  برای  را  مساله  دیگران 
درخواست شده در زمینه روشن سازي روش هاي حل مسئله است که به 
تسلط بر تکلیف منجر می شود و از تبحر فرد در آینده حمایت مي کند 
شایستگی  قبیل  از  شخصیتی  ویژگی های  از  تابعی  کمک طلبی   .)6(
 ،)Self-esteem( اعتماد  به  نفس ،)Social competence( اجتماعی
تحصیلی  پیشرفت  سطح  و  اجتماعی  اهداف  هدفی،  جهت گیری  
در  تصمیم گیری   .)5-7( است   )Academic achievement level(
به  دانش آموزان  اعتقادات  تأثیر  تحت  همچنین  کمک  دریافت  جهت 
و  یادگیری(  بهبود  مثال،  عنوان  )به  مزایا  شامل  و  است  کمک طلبی 
به  می تواند  و  است  خودارزشمندی(  تهدید  مثال،  عنوان  )به  هزینه ها 
ویژگی های محیط تحصیل و زندگی دانش آموزان، قوانین و هنجارهای 
کالس درس، حمایت معلم از پرسش کردن، رسیدن به اهداف کالس 

درس و جّو اجتماعی کالس درس، بستگی داشته باشد )8، 9(.
که کمک طلبی  است  انگیزشی  نظریه های  از جمله  جهت گیری هدفی 
تحصیلی دانش آموزان در درون آن درک و مفهوم سازی می شود )2، 10(. 
جهت گیری هدفی به معنای الگویی منسجم از باورها، اسنادها و عواطف 
است که به رفتار فرد جهت می دهد و روش های مختلف نزدیک شدن، 
درگیر شدن و پاسخ دهی به تکالیف را در موقعیت های پیشرفت نشان 
می دهد )11(. Pintrich )2000( نیز، معتقد است جهت گیری هدفی نه 
تنها شامل قصد پیشرفت یا دالیل پیشرفت است، بلکه دربردارنده نوعی 
معیار است که استفاده از آن معیار، به قضاوت درباره موفقیت یا شکست 
همکاران  و   Midgley  .)12( می پردازد  هدف  به  دستیابی  در  خود 
شامل  که  گرفته اند  نظر  در  را  هدفی  جهت گیری  نوع  سه   )2000(

جهت گیری هدف تبحری )Mastery goal orientation(، جهت گیری 
 )performance-approach goal orientation( عملکردی  هدف 
 avoid goal orientation( عملکرد  اجتناب  هدف  جهت گیری  و 
performance( است )13(. جهت گیری هدف تبحری با خودکارآمدی 

تحصیلی )Academic self-efficacy(، تالش برای موفقیت، انتخاب 
تکلیف مشکل، داشتن پشتکار در مواجهه با مشکالت، عالقه درونی به 
یادگیری، به کارگیری راهبردهای پردازش عمیق و پیشرفت تحصیلی 
می توان  تالش  با  که  است  این  افراد  گونه  این  باور  دارد.  ارتباط  باالتر 
به موفقیت دست یافت )14(. جهت گیری هدف عملکردی نشان دهنده 
در  فرد  توانایی  که  این  و  است  توانایی  و  شایستگی  نمایش  بر  تمرکز 
مقایسه با دیگران چگونه ارزیابی خواهد شد. این نوع جهت گیری هدفی 
بهترین  برای  تالش  هنجاری،  عملکرد  از  گرفتن  پیشی  برای  تالش  با 
بودن، استفاده از مالک های مقایسه اجتماعی، پرهیز از قضاوت نامطلوب 
در   .)15( است  همراه  رسیدن  نظر  به  کم هوش  یا  و  توانایی  مورد  در 
جهت گیری هدف اجتناب عملکرد، ترس از شکست و بی کفایت به نظر 
رسیدن است که افراد را برای تالش برانگیخته می کند، به عبارت دیگر 
در عین حال که فرد نمی خواهد بهترین باشد؛ اما به شکست هم تمایل 

ندارد )16(.       
در  دانش آموزان  رفتار  و  اهداف  که  می  دهند  نشان  همواره  پژوهش ها 
که  حالی   در  دارد،  نقش  ابزاری،  کمک طلبی  باورهای  به  آنها  گرایش 
ابتدا  در  عملکرد(،  اجتناب  و  )عملکردی  عملکرد  اهداف  جهت گیری 
باور اجتناب از کمک طلبی )کمک طلبی تهدیدی برای خودارزشمندی 
است( و سپس کمک طلبی اجرایی می باشد )5، 17، 18(. شواهد مرتبط 
با کمک طلبی و اجتناب از کمک با جهت گیری  هدف عملکردی که بر 
کسب شایستگی و تأیید دیگران تأکید دارد، سازگار نیست )19، 20(. 
به  عملکردی  که جهت گیری هدف  داده اند  نشان  پژوهش ها  از  بعضی 
هزینه های  و   )18( کمک  از  اجتناب  ویژگی ها ی  با  توجهی  قابل  طور 
با کمک طلبی  ارتباطی  شناخته شده کمک طلبی همراه می باشد؛ ولی 
نمی دهد )21(؛ در حالی  که  نشان  مزایای شناخته شده  آن  و  ابزاری 
پژوهش های دیگر روابط قابل توجهی را از جهت گیری هدف عملکردی 
مثال،  عنوان  )به  نکرده اند  ارائه  کمک طلبی  مشخصات  از  یک  هیچ  با 
نشان  پژوهش ها  از  برخی   .)22  ،17( آن(  از  اجتناب  یا  کمک طلبی 
جنس  دو  هر  ریاضی  پیشرفت  با  خودتنظیمی  راهبردهای  که  دادند 
پیشرفت  بر  مثبت  طور  به  تبحری  هدف  جهت گیری  و  دارد  رابطه 
ریاضی و جهت گیری هدف عملکردی و اجتناب عملکرد به طور منفی 
بر  اثر مثبتی  تاثیر می گذارد و جهت گیری هدفی  بر پیشرفت ریاضی 

کمک طلبی دارد )23، 24(.
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از  ادراک  یادگیری،  بر  فردی  هدف  جهت گیری  نقش  بر  عالوه 
جهت گیری هدفی والدین نیز شایان توجه است )25(. پژوهش ها نشان 
می دهند هنگامی که دانش آموزان تصور می کنند والدین آنها بر کسب 
مهارت های جدید، یادگیری عمیق و رشد فردی تاکید دارند، آنها نیز با 
احتمال بیشتری به این اهداف دست می یابند و وقتی با تجربه ای منفی 
روبه رو می شوند از راهبردهای مقابله ای سازگارانه استفاده می کنند. در 
مقابل، وقتی دانش آموزان احساس می کنند که والدین آنها بر نمره و 
نمایش توانایی ها و نیز، اجتناب از ناتوان به نظر رسیدن تاکید می کنند، 
باشند  داشته  عملکردی  هدف  جهت گیری  که  دارد  بیشتری  احتمال 
ناسازگار   از راهبردهای مقابله ای  برابر تجربه های تحصیلی منفی  و در 
استفاده کنند )5(. در همین جهت، پژوهش های Gonida و همکاران 
اهداف  جهت گیری  چطور  که  پرداختند  موضوع  این  به  نیز   )2009(
والدین که توسط کودک ادراک می شود، بر پذیرش وی از جهت گیری 
هدف فردی اثر می گذارد. نتایج این پژوهش نشان داد ادراک کودکان 
پیش بینی کننده های  از  یکی  والدینشان،  اهداف  از  دانش آموزان(  )یا 
نقش  بر  روی آورد  این  در   .)26( است  آنها  فردی  هدف  جهت گیری 
در  خود  والدین  هدفی  جهت گیری  از  او  ادراک  و  دانش آموز  فعال 
فرآیند یادگیری تاکید شده است و اعتقاد بر این است که دانش آموزان 
ارتقاء  از راهبردهای یادگیری مناسب به بهبود و  با استفاده  می توانند 

یادگیری خود کمک کنند.  
با  هدف  جهت گیری  رابطه  بررسی  به  بسیاری  پژوهش های  چه  اگر 
کمک طلبی در دانش آموزان پرداخته اند ولی پژوهشی که نقش پیش بین 
سطح والدین را در نظر بگیرد تاکنون انجام نشده است از این رو، هدف 
دانش آموز  متغیرهای سطح  برخی  رابطه  تعیین  حاضر  پژوهش  اصلی 
اهداف  می باشد.  چندسطحی  تحلیل  درقالب  کمک طلبی  با  والدین  و 

پژوهش حاضر را می توان به شکل زیر خالصه کرد:
1. بررسی کمک طلبی دانش آموزان در خانواده های مختلف

2. برآورد میزان رابطه بین عوامل سطح دانش آموز )جهت گیری هدف 
دانش آموز با کمک طلبی(

3. برآورد میزان رابطه بین عوامل سطح والدین )ادراک دانش آموزان از 
جهت گیری هدف والدین با کمک طلبی( 

روش کار
پژوهش حاضر از نوع همبستگی است و به طور دقیق تر دارای رویکرد 
دو سطحی است. جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان دختر پایه 
هفتم و هشتم دوره متوسطه نخست در شهر یزد که در سال تحصیلی 
99- 1398 مشغول به تحصیل بودند، تشکیل می دادند. نمونه گیری به 

روش خوشه ای چند مرحله ای انجام شد. برای به دست آوردن نمونه، 
دبیرستان  چند  سپس  و  شد  گرفته  نظر  در  یزد  شهر  ناحیه   2 ابتدا 
گردید  انتخاب  ناحیه ها  دخترانه  دبیرستان های  تمام  بین  از  دخترانه 
)در مجموع 8 دبیرستان( که از هر مدرسه 2 کالس به طور تصادفی 
الزم  توضیحات  ارائه  از  بعد  و  کالس(   16 مجموع  )در  شد  انتخاب 
توسط پژوهش گر درباره نحوه پاسخ گویی به پرسش ها، دانش آموزان به 
پرسشنامه ها پاسخ دادند. به علت هدف پژوهش یعنی ارائه تحلیل های 
چند سطحی و تعیین میزان تأثیرگذاری هر سطح، با استناد به پژوهش 
Hair و همکاران )1998( که عنوان می کنند هر چه تعداد متغیرهای 

حجم   .)27( است  نیاز  بیشتری  نمونه  حجم  به  باشد  بیشتر  پژوهش 
نمونه ای 400 دانش آموز در نظر گرفته شد.

پرسشنامه کمک طلبی   
این پرسشنامه توسط Ryan و Pintrich )1997( ساخته شده است 
که شامل 14 گویه می باشد و دو بعد پذیرش و اجتناب از کمک طلبي 
از  اجتناب  عامل   12 و   10  ،9  ،8  ،6  ،4  ،2 گویه های  می سنجد.  را 
می شود.  نمره گذاری  معکوس  صورت  به  و  می سنجد  را  کمک طلبی 
را  کمک طلبي  پذیرش  عامل   14 و   13  ،11  ،7  ،5  ،3  ،1 گویه های 
ارزیابي مي کنند. دانش آموزان به 14 گویه  این پرسشنامه در یک طیف 
پاسخ   )5( موافقم  کامال  تا   )1( مخالفم  کامال  از  درجه ای  پنج  لیکرت 
 Ryan .می دهند )28(. از 14 تا 70 دامنه نمرات این مقیاس می باشد
و Pintrich )1997( ضریب آلفای کرونباخ را برای مقیاس های پذیرش 
و اجتناب از کمک طلبی به ترتیب 0/77 و 0/76 گزارش کرده اند )28(. 
با 0/82 به دست آمده  برابر  آلفای کرونباخ  در پژوهش حاضر ضریب 

است.  

پرسشنامه جهت گیری هدف دانش آموز  
این پرسشنامه جهت گیری هدفی دانش آموز از پرسشنامه  جهت گیری 
اهداف پیشرفت شخصی Midgley و همکاران )2000( که بخشی از 
 scales )PALS(( سازگارانه  یادگیری  الگوهای  مقیاس های  مجموعه 
Patterns of adaptive learning( است، گرفته شده است و شامل 

سه زیرمقیاس می باشد. زیرمقیاس جهت گیری هدف تبحری که 5 گویه 
دارد )برای نمونه: برای من مهم است که امسال مفاهیم جدید زیادی 
یاد بگیرم(؛ جهت گیری هدف عملکردی که دربردارنده  5 گویه می باشد 
)برای نمونه: یکی از اهداف من این است که به دیگران نشان دهم که در 
فعالیت کالسی خوب هستم( و جهت گیری هدف اجتناب عملکرد که 4 
گویه دارد )برای نمونه: برای من مهم است که در کالس احمق به نظر 
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نرسم(. دانش آموزان به 14 گویه  این پرسشنامه در یک طیف لیکرت 
پنج درجه ای از کامال مخالفم )1( تا کامال موافقم )5( پاسخ می دهند 
و   Midgley می باشد.  مقیاس  این  نمرات  دامنه   70 تا   14 از   .)29(
همکاران )2000( پایایی مقیاس ها را با روش ضریب آلفای کرونباخ برای 
مقیاس جهت گیری هدف تبحری 0/85، جهت گیری هدف عملکردی 
0/89 و جهت گیری هدف اجتناب عملکرد 0/74 گزارش کرده اند )29(. 
در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاس های جهت گیری 
هدف تبحری 0/91، جهت گیری هدف عملکردی 0/81 و جهت گیری 

هدف اجتناب عملکرد 0/79 گزارش شده است. 

پرسشنامه جهت گیری هدف والدین  
جهت گیری  پرسشنامه   از  والدین  هدف  جهت گیری  پرسشنامه  این 
اهداف پیشرفت شخصی Midgley و همکاران )2000( که بخشی از 
مجموعه مقیاس های الگوهای یادگیری سازگارانه PALS است، گرفته 
تبحری  شده است و شامل دو زیرمقیاس می باشد: جهت گیری هدف 
تبحری  هدف  جهت گیری  زیرمقیاس  عملکردی.  هدف  جهت گیری  و 
فعالیت های  من  که  دارند  دوست  والدینم  نمونه:  )برای  دارد  گویه   6

کالسی سخت را انجام دهم حتی اگر مرتکب اشتباه شوم(؛ جهت گیری 
هدف عملکردی که دربردارنده  5 گویه می باشد )برای نمونه: والدین من 
دوست دارند به دیگران نشان دهند که من در کار کالسی خوب هستم(. 
پنج  لیکرت  طیف  یک  در  پرسشنامه  این  گویه    11 به  دانش آموزان 
درجه ای از کامال مخالفم )1( تا کامال موافقم )5( پاسخ می دهند )29(. 
از 11 تا 55 دامنه نمرات این مقیاس می باشد. Midgley و همکاران 
)2000( پایایی مقیاس ها را با روش ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاس 
جهت گیری هدف تبحری 0/71 و جهت گیری هدف عملکردی 0/71 
برای  کرونباخ  آلفای  پژوهش حاضر ضریب  در   .)29( کرده اند  گزارش 
مقایس های جهت گیری هدف تبحری والدین 0/82 و جهت گیری هدف 

عملکردی والدین 0/88 گزارش شده است. 

یافته ها
آزمودنی ها  نمرات  پراکندگی  و  عملکرد  متوسط  از  اطالع  منظور  به 
شامل  توصیفی  مطالعه، شاخص های  در  موجود  متغیرهای  از  یک  هر 
نمرات  و حداقل  و حداکثر  انحراف معیار  نمرات  میانگین،  شاخص های 

برای هر متغیر به طور جداگانه در جدول 1 گزارش شده است.
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از آنجا که مبنای تجزیه و تحلیل مدل هاي علّی، ماتریس همبستگی 
است، از این  رو ماتریس همبستگی متغیرهای مورد بررسی در جدول 2 
ارائه شده است. با توجه به جدول 2 تمام روابط میان متغیرهای مورد 
و  پژوهش مطرح  اهداف  از  ادامه هر یک  در  معنادار می باشد.  مطالعه 

سپس با استفاده از داده های آماری تحلیل شده اند.   
1. بررسی کمک طلبی دانش آموزان در خانواده های مختلف 

در این پژوهش در ابتدا یک تحلیل غیر شرطی HLM مدل آنوا یک 
 way Anova with random effects model( راهه با اثرات تصادفی

One( اجرا شده است )مدل A(. هدف از این تحلیل تفکیک واریانس 

کمک طلبی دانش آموز به سطوح مختلف )در اینجا دانش آموز و والدین( 
و همچنین بررسی این که آیا کمک طلبی دانش آموزان در بین خانواده ها 
متفاوت هست یا نه می باشد. این مدل برآوردی از نسبت واریانس بین 
خانواده ها در کمک طلبی را فراهم می آورد که همان ضریب همبستگی 

بین کالسی )ICC( است. 
تحلیل واریانس یک راهه با تأثیرات تصادفي اطالعات مقدماتي مفیدي 
را راجع به چگونگي تغییرات در پیامدهاي نهفته درون و بین خانواده ها 

جدول 1. شاخص های توصیفی کل نمونه

کشیدگیکجیانحراف معیارمیانگینبیشینهکمینهمتغیرهاسطح

دانش آموز

0/646-1/004/002/3650/6850/139کمک طلبی

0/216-0/035-1/003/752/5270/487هدف تبحری

0/3610/683-1/383/302/5490/301هدف عملکردی

0/2790/312-1/004/302/91510/871هدف اجتناب عملکرد

والدین
0/4861/092-1/174/723/5530/488هدف تسلطی والدین

0/2750/418-1/004/123/2140/37801هدف عملکردی والدین
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توجه به فرمول زیر 0/483  به  دست آمد.در  مدل آنوا یک راهه  با اثرات تصادفی ضریب همبستگی بین کالسی با 

از میانگین  برآوردي  به صورت  از میانگین خانواده ها  اعتبار هر یک  جمعیت آن ارائه مي دهد.و 

جدول 2. ضرایب همبستگی متغیرهای مورد مطالعه

12345متغیرها

11- کمک طلبی

1**20/635- هدف تبحری

1**0/472**30/432- هدف عملکردی

1**0/588**0/404-**0/575-4- هدف اجتناب عملکرد

1**0/556-**0/570-**0/587**50/548- هدف تبحری والدین 

**0/541-**0/480**0/454**0/345-**0/438-6- هدف عملکردی والدین

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

15/346/ )15/346+40/487(=27/4%.

تبیین  را  کمک طلبی  واریانس  از  درصد   27 حدود  خانواده  بنابراین 
شده  تبیین  دانش آموزان  سطح  عوامل  برای  درصد   73 و  می کنند 
است. همچنین با توجه به این که مقدار خی دو )χ2 ( به دست آمده 

متوسط  گفت  می توان  است  معنادار  خانواده  سطح  در   3 جدول  در 
کمک طلبی دانش آموزان خانواده های مختلف به طور معناداری با هم 

تفاوت دارد.

)A جدول 3. نتایج مدل تحلیل واریانس یک راهه )مدل

A مدل

خطای استانداردضرایباثر ثابت

12/741/011متوسط میانگین کالس

Pخی دودرجه آزادیمولفه واریانساثرات تصادفی

15/34614223/230/001میانگین خانواده

40/487تأثیر سطح1 دانش آموز

نشان می دهد که  آمده 0/933  به دست   )Reliability( اعتبار  مقدار 
از  به عنوان شاخصی  و می تواند  بوده  نظر معتبر  نمونه مورد  میانگین 
میانگین های خانواده های واقعی باشد. نتایج مدل غیر شرطی نشان داد 

که کمک طلبی به طور معناداری در بین خانواده ها متفاوت است.
2. برآورد میزان رابطه بین عوامل سطح دانش آموز )جهت گیری هدف 

دانش آموز با کمک طلبی(

 5 0 2 3 1 رهایمتغ
     1 یطلب کمک -1
    1 225/0** یتبحر هدف -3
   1 073/0** 023/0** یعملکرد هدف -2
  1 511/0** -000/0** -575/0** عملکرد اجتناب هدف -0
 1 -552/0** -570/0** 517/0** 501/0**  نیوالد یتبحر هدف -5
 -501/0** 010/0** 050/0** -205/0** -021/0** نیوالد یعملکرد هدف -2

                                                                                       05/0>P                   *01/0>P**                                    

 (One way Anova with random effects model) مدل آنوا یک راهه با اثرات تصادفی HLMتحلیل غیر شرطی یک در این پژوهش در ابتدا 

آموز و والدین( و همچنین بررسی آموز به سطوح مختلف )در اینجا دانشطلبی دانشکمک. هدف از این تحلیل تفکیک واریانس (A مدل)اجرا شده است 

طلبی را ها در کمکیانس بین خانوادهباشد. این مدل برآوردی از نسبت وارها متفاوت هست یا نه میآموزان در بین خانوادهطلبی دانشکه آیا کمک این

  ( است.ICCآورد که همان ضریب همبستگی بین کالسی )فراهم می

و  ونبه چگونگی تغییرات در پیامدهای نهفته در تحلیل واریانس یک راهه با تأثیرات تصادفی اطالعات مقدماتی مفیدی را راجع

  دهد.ها به صورت برآوردی از میانگین جمعیت آن ارائه میاز میانگین خانواده یکها و اعتبار هر بین خانواده

 دست آمد.  به  012/0با اثرات تصادفی ضریب همبستگی بین کالسی با توجه به فرمول زیر   مدل آنوا یک راهه  در

 
202/15 / ( 202/15 + 017/00 )= 0/37 %. 

آموزان تبیین برای عوامل سطح دانش درصد 72و  کنندطلبی را تبیین میاز واریانس کمک درصد 37د بنابراین خانواده حدو

توان در سطح خانواده معنادار است می 2جدول ( به دست آمده در 2که مقدار خی دو )شده است. همچنین با توجه به این

 های مختلف به طور معناداری با هم تفاوت دارد.آموزان خانوادهطلبی دانشمتوسط کمک گفت

 (Aنتایج مدل تحلیل واریانس یک راهه )مدل .2 جدول

 A مدل
   استاندارد یخطا بیضرا ثابت اثر

   011/1 70/13 کالس نیانگیم متوسط
 P دو یخ یآزاد درجه انسیوار مولفه یتصادف اثرات

 001/0 32/332 10 202/15 خانواده نیانگیم
    017/00 آموز دانش 1سطح ریتأث

 

تواند به عنوان دهد که میانگین نمونه مورد نظر معتبر بوده و مینشان می 322/0به دست آمده  (Reliability) مقدار اعتبار

طلبی به طور معناداری در بین های واقعی باشد. نتایج مدل غیر شرطی نشان داد که کمکهای خانواده شاخصی از میانگین

 .ها متفاوت استخانواده

 طلبی(آموز با کمکگیری هدف دانشآموز )جهتعوامل سطح دانش برآورد میزان رابطه بین. 3

)/( 2
0000  
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 level variable( تصادفی  مبداء  از  عرض  مدل  که   )B )مدل  در 
متغیرهای  با   )Random-intercept model with only student

که  آنجایی  از  بررسی می شود.  این هدف  می باشد  دانش آموزان  سطح 
هیچ فرض قبلی درباره تفاوت بین خانواده ها و متغیرهای پیش بین در 
این مطالعه وجود ندارد، بخش تصادفی وابسته به شیب ها نیستند، به 
عبارت دیگر فقط عرض از مبداء در کلیه خانواده ها متفاوت می باشد. 
اما دیگر ضرائب سطح دانش آموز در مفهوم باقی می ماند. برای اجرای 
این مدل جهت گیری هدف در سطح دانش آموز )تبحری، عملکردی و 

اجتناب عملکرد( وارد مدل شد.
جدول 4 ارائه دهنده نتایج مدل B برای دانش آموزان است. همان طور 

که مشاهده می شود رابطه جهت گیری هدف تبحری با کمک طلبی در 
سطح 0/001 مثبت و معنادار و رابطه اجتناب عملکرد با کمک طلبی 
دانش آموزان در سطح 0/001 منفی و معنادار ولی رابطه عملکردی با 
آنجایی که مدل  از  دانش آموز(.  )در سطح  نیست  معنادار  کمک طلبی 
در  واریانس  کاهش  نسبت  محاسبه  برای  پایه ای  و  اساس  غیر شرطی 
مدل  واریانس  مؤلفه  مقایسه  با  است.  بعدی  مدل های  و  حاضر  مدل 
واریانس  یا  واریانس  در  کاهش  نسبت  شاخص  غیرشرطی،  مدل  و   B
تبیین شده در سطح دانش آموز از فرمول زیر استفاده می شود )تفاضل 
واریانس برآورده شده از واریانس مدل صفر بر واریانس مدل صفر تقسیم 

می شود(.

-

با  (Random-intercept model with only student-level variable) ( که مدل عرض از مبداء تصادفیBدر مدل ) 

ها و خانوادهتفاوت بین  هدرباراز آنجایی که هیچ فرض قبلی  شود. این هدف بررسی میباشد آموزان میمتغیرهای سطح دانش

ها نیستند، به عبارت دیگر فقط عرض از مبداء بین در این مطالعه وجود ندارد، بخش تصادفی وابسته به شیبمتغیرهای پیش

گیری ماند. برای اجرای این مدل جهتآموز در مفهوم باقی میباشد. اما دیگر ضرائب سطح دانشها متفاوت میدر کلیه خانواده

  وز )تبحری، عملکردی و اجتناب عملکرد( وارد مدل شد.آمهدف در سطح دانش

تبحری با هدف گیری شود رابطه جهتطور که مشاهده میآموزان است. همانبرای دانش Bارایه دهنده نتایج مدل  0جدول 

منفی و  001/0آموزان در سطح طلبی دانشمثبت و معنادار و رابطه اجتناب عملکرد با کمک 001/0طلبی در سطح کمک

ای شرطی اساس و پایهآموز(. از آنجایی که مدل غیردانشطلبی معنادار نیست )در سطح معنادار ولی رابطه عملکردی با کمک

و مدل غیرشرطی،  Bهای بعدی است. با مقایسه مؤلفه واریانس مدل برای محاسبه نسبت کاهش واریانس در مدل حاضر و مدل

شود )تفاضل واریانس آموز از فرمول زیر استفاده میاریانس تبیین شده در سطح دانششاخص نسبت کاهش در واریانس یا و

 شود(.برآورده شده از واریانس مدل صفر بر واریانس مدل صفر تقسیم می

( 
                                

             )    

آموز کاهش یافته است. نسبت های واریانس در سطح دانشآموز، مولفهدانشگیری هدف در سطح با اضافه شدن عامل جهت

 آموز به صورت زیر به دست آمد:کاهش واریانس در سطح دانش

( 017/00 - 307/21 )/ 017/00 = 022/0  

-گیری هدف دانشآموز توسط متغیر جهتطلبی در سطح دانشدرصد از واریانس کل کمک 2که این نشان می دهد که حدود 

 شود. وز تبیین میآم

 Bآموزان برای مدل دانش طلبیها بر کمککنندهبینیاثرات پیش .0 جدول

 B مدل

P اثرثابت بیضر استاندارد یخطا 
 1 سطح   
 یتبحر 013/3 001/0 001/0
 عملکرد کردیرو 112/0 102/0 221/0
 عملکرد اجتناب -232/3 052/0 001/0

P یاثرتصادف انسیوار مولفه یآزاد درجه دو یخ  
خانواده نیانگیم 007/15 10 551/322 001/0  
اول رسطحیتاث 307/21     

 

  طلبی(گیری هدف والدین با کمکآموزان از جهتبرآورد میزان رابطه بین عوامل سطح والدین )ادراک دانش. 2

با اضافه شدن عامل جهت گیری هدف در سطح دانش آموز، مولفه های 
واریانس در سطح دانش آموز کاهش یافته است. نسبت کاهش واریانس 

در سطح دانش آموز به صورت زیر به دست آمد:

از واریانس کل کمک طلبی  این نشان می دهد که حدود 6 درصد  که 
در سطح دانش آموز توسط متغیر جهت گیری هدف دانش آموز تبیین 

می شود.

(40/487-38/207)/ 40/487=0/063

B جدول 4. اثرات پیش بینی کننده ها بر کمک طلبی دانش آموزان برای مدل

B مدل

Pخطای استانداردضریباثر ثابت

سطح 1

2/4120/4010/001تبحری

0/8160/8060/631رویکرد عملکرد

2/3960/4560/001-اجتناب عملکرد

Pخی دودرجه آزادیمولفه واریانساثرتصادفی

15/40714236/5510/001میانگین خانواده

38/207تاثیرسطح اول

3. برآورد میزان رابطه بین عوامل سطح والدین )ادراک دانش آموزان از 
جهت گیری هدف والدین با کمک طلبی(

برای پژوهش این هدف مدل بعدی یعنی مدل عرض از مبدا تصادفی 
و شیب های تصادفی با متغیرهای سطح دانش آموز و خانواده اجرا شد. 

برای بررسی روابط بین عوامل فردی و کمک طلبی، عوامل جهت گیری 
در  والدین  هدف  جهت گیری  مولفه های  و  دانش آموز  سطح  در  هدف 

.)C سطح خانواده به عنوان پیش بینی کننده وارد مدل شدند )مدل
در مدل ضرایب تصادفی با متغیرهای سطح دانش آموز و خانواده وارد 
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مدل HLM شدند. چون هیچ فرضیه ای راجع به تفاوت بین خانواده ها 
در متغیرهای پیش بینی کننده در این مطالعه وجود نداشت لذا شیب ها 
بین خانواده ها متفاوت نبوده و ثابت در نظر گرفته شدند و همچنین 
اثرات تعاملی بین متغیرها مورد بررسی قرار نگرفته است. نتایج مدل 
با متغیرهای سطح دانش آموز و خانواده در جدول 5  ضرایب تصادفی 
دو  هر  در  متغیرها  کردن  وارد  با  که  می دهد  نشان  نتایج  است.  آمده 
با  عملکرد  اجتناب  و  تبحری  هدف  جهت گیری  متغیر  رابطه  سطح، 

است  معنادار  همچنان   )P<0/001 )سطح  اول  سطح  در  کمک طلبی 
ولی عملکردی رابطه معناداری با کمک طلبی ندارد. رابطه جهت گیری 
هدف تبحری والدین با کمک طلبی در سطح 0/001 مثبت و معنادار 
و رابطه جهت گیری هدف عملکردی والدین نیز با کمک طلبی نیز در 

سطح 0/001 منفی و معنادار است.
مقدار ضریب همبستگی بین کالسی )ICC( برابر با 0/186 به دست 

آمد.

ρ= 8/744/)8/744 +38/228( = 0/186

متغیرها در هر دو  اضافه شدن  از  بعد  بین کالسی  ضریب همبستگی 
سطح کاهش یافته است. لذا می توان گفت مولفه های متغیر جهت گیری 

را  کمک طلبی  از  کمتری  تغییرپذیری  خانواده  درسطح  والدین  هدف 
نسبت به متغیر جهت گیری هدف در سطح دانش آموز تبیین می کنند.

C جدول 5. اثرات پیش بینی کننده ها بر کمک طلبی دانش آموزان برای مدل

C مدل

Pخطای استانداردضریباثر ثابت

سطح 1

2/3120/3910/001تبحری

0/7460/7860/511رویکرد عملکرد

2/3240/4350/001-اجتناب عملکرد

سطح 2

11/6101/4720/001جهت گیری تبحری والدین

9/4600/5570/001-جهت گیری عملکردی والدین

Pخی دودرجه آزادیمولفه واریانساثرتصادفی

8/7441149/4380/001میانگین خانواده

38/228تاثیرسطح اول

بحث
بدون  معتقدند  که  مواجه می شوند  با مشکالتی  دانش آموزان  زمانی که 
کمک نمی توانند بر آنها غلبه کنند، کمک  طلبی تحصیلی به  عنوان یک 
راهبرد یادگیری خودتنظیمی به  حساب می آید )30(. جهت گیری هدفی 
فردی دانش آموز و ادراک او از جهت گیری هدفی والدین بر پذیرش و 

اجتناب دانش آموزان از کمک طلبی تاثیرگذار است. در این پژوهش با 
رویکرد تحلیل چند سطحی و با هدف بررسی رابطه جهت گیری هدفی 
در دو سطح دانش آموزان و والدین آنها با کمک طلبی تحصیلی در بین 
16 کالس از مدارس مختلف انجام شد. با توجه به ساختار چند سطحی 

 5 0 2 3 1 رهایمتغ
     1 یطلب کمک -1
    1 225/0** یتبحر هدف -3
   1 073/0** 023/0** یعملکرد هدف -2
  1 511/0** -000/0** -575/0** عملکرد اجتناب هدف -0
 1 -552/0** -570/0** 517/0** 501/0**  نیوالد یتبحر هدف -5
 -501/0** 010/0** 050/0** -205/0** -021/0** نیوالد یعملکرد هدف -2

                                                                                       05/0>P                   *01/0>P**                                    

 (One way Anova with random effects model) مدل آنوا یک راهه با اثرات تصادفی HLMتحلیل غیر شرطی یک در این پژوهش در ابتدا 

آموز و والدین( و همچنین بررسی آموز به سطوح مختلف )در اینجا دانشطلبی دانشکمک. هدف از این تحلیل تفکیک واریانس (A مدل)اجرا شده است 

طلبی را ها در کمکیانس بین خانوادهباشد. این مدل برآوردی از نسبت وارها متفاوت هست یا نه میآموزان در بین خانوادهطلبی دانشکه آیا کمک این

  ( است.ICCآورد که همان ضریب همبستگی بین کالسی )فراهم می

و  ونبه چگونگی تغییرات در پیامدهای نهفته در تحلیل واریانس یک راهه با تأثیرات تصادفی اطالعات مقدماتی مفیدی را راجع

  دهد.ها به صورت برآوردی از میانگین جمعیت آن ارائه میاز میانگین خانواده یکها و اعتبار هر بین خانواده

 دست آمد.  به  012/0با اثرات تصادفی ضریب همبستگی بین کالسی با توجه به فرمول زیر   مدل آنوا یک راهه  در

 
202/15 / ( 202/15 + 017/00 )= 0/37 %. 

آموزان تبیین برای عوامل سطح دانش درصد 72و  کنندطلبی را تبیین میاز واریانس کمک درصد 37د بنابراین خانواده حدو

توان در سطح خانواده معنادار است می 2جدول ( به دست آمده در 2که مقدار خی دو )شده است. همچنین با توجه به این

 های مختلف به طور معناداری با هم تفاوت دارد.آموزان خانوادهطلبی دانشمتوسط کمک گفت

 (Aنتایج مدل تحلیل واریانس یک راهه )مدل .2 جدول

 A مدل
   استاندارد یخطا بیضرا ثابت اثر

   011/1 70/13 کالس نیانگیم متوسط
 P دو یخ یآزاد درجه انسیوار مولفه یتصادف اثرات

 001/0 32/332 10 202/15 خانواده نیانگیم
    017/00 آموز دانش 1سطح ریتأث

 

تواند به عنوان دهد که میانگین نمونه مورد نظر معتبر بوده و مینشان می 322/0به دست آمده  (Reliability) مقدار اعتبار

طلبی به طور معناداری در بین های واقعی باشد. نتایج مدل غیر شرطی نشان داد که کمکهای خانواده شاخصی از میانگین

 .ها متفاوت استخانواده

 طلبی(آموز با کمکگیری هدف دانشآموز )جهتعوامل سطح دانش برآورد میزان رابطه بین. 3

)/( 2
0000  
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دارند،  قرار  والدین در سطح 2  و  داده ها که دانش آموزان در سطح 1 
تحلیل چند سطحی مورد استفاده قرار گرفت.  

بر اساس مدل غیر شرطی مقدار ICC نشان داد 73 درصد از واریانس 
خانواده  بین  درصد،  و 27  دانش آموزان  بین  در  نمره کمک طلبی،  در 
مالک  متغیر  کافی  تغییرپذیری  نشان دهنده  نتایج  که  آنجا  از  است. 
بین سطوح مختلف است، کاربرد روش تحلیل چند  )کمک طلبی( در 
سطحی برای داده ها الزم و مفید است. در واقع تایید این مدل به معنای 
مفید بودن کاربرد روش تحلیل چند سطحی است. از آنجا که واریانس، 
در هر دو سطح وجود داشته است متغیرهای پیش بین جداگانه در هر 

سطح اضافه شد.   
مدل عرض از مبدا تصادفی با اضافه کردن متغیرهای پیش بین سطح 
دانش آموز به مدل غیرشرطی نشان داد با اضافه شدن عوامل پیش بین 
جهت گیری هدف تبحری، جهت گیری هدف عملکردی و جهت گیری 
هدف اجتناب عملکرد در سطح دانش آموز، میزان تبیین واریانس در هر 
دو سطح دانش آموز و خانواده تغییر یافته است. نسبت کاهش واریانس در 
سطح دانش آموز با توجه به فرمول فوق 0/06 است که این نشان می دهد 
در سطح  از کمک طلبی  دانش آموزان  ادراک  کل  واریانس  از  درصد   6
جهت گیری  و  تبحری  هدف  جهت گیری  متغیرهای  توسط  دانش آموز 
هدف اجتناب عملکرد تبیین می شود. در نمونه پژوهش حاضر در سطح 
دانش آموز، جهت گیری هدف عملکردی تاثیر معناداری بر کمک طلبی 
دانش آموزان نداشته است. اثر جهت گیری هدف تبحری دانش آموزان، 
روی  تاکید  تبحری  در جهت گیری هدف  است.  بوده  معنادار  و  مثبت 
توسعه مهارت های جدید و بهبود سطح توانایی می باشد. دانش آموزانی 
تکالیف  با  مواجهه  در  انتخاب می کنند  برای خود  را  که چنین هدفی 
احتمال  بیشتر  خود،  تالش  افزایش  ضمن  مشکل،  و  دشوار  یادگیری 
دارد از کمک طلبی بهره بگیرند )8، 24، 31، 32(. اثر جهت گیری هدف 
اجتناب عملکرد دانش آموزان، منفی و معنادار بوده است. دانش آموزانی 
که دارای جهت گیری هدف اجتناب عملکرد هستند، شایستگی در نظر 
آنها اجتناب از شکست است. آنها نگران این مساله هستند که از جانب 
شکست،  با  آنها  عقیده  به  که  چرا  گیرند،  قرار  سرزنش  مورد  دیگران 
توانایی شان در نزد دیگران زیر سؤال می رود، بنابراین کمتر احتمال دارد 
از دیگران درخواست  راه حل مساله  را در مورد  سرنخ ها و توضیحاتی 
کنند و این امر موجب می شود تا در حل مساله با مشکالت بیشتری 
اجتناب  هدف  جهت گیری  دارای  دانش آموزان   .)33( شوند  مواجه 
خودارزشمندیشان  برای  تهدیدی  صورت  به  را  کمک طلبی  عملکرد، 

ادراک کرده و از آن اجتناب می کنند )8، 24، 33، 34(.     
در مدل سوم، به منظور بررسی روابط متغیرهای پیش بین و مالک با 

فرض تصادفی بودن هر دوی ضرایب عرض از مبدا و شیب خط با اضافه 
کردن متغیرهای سطح 1 و 2 به مدل غیرشرطی، مدل عرض از مبدا و 
شیب خط تصادفی تشکیل شد. معناداری مقدار t مرتبط با این ضریب 
نشان دهنده تفاوت میانگین کمک طلبی دانش آموزان در بین 16 کالس 
شده  ارایه  اطالعات  می باشد.   2 سطح  متغیرهای  ورود  از  پس  حتی 
درباره شیب خط نشان می دهد که در مجموع در مدل کامل 6 درصد 
از واریانس ادراک دانش آموزان از کمک طلبی در سطح دانش آموز و 18 
درصد از واریانس ادراک دانش آموزان از کمک طلبی در سطح خانواده 
در  عملکردی  و  تبحری  هدف  جهت گیری  متغیرهاي  می شود.  تبیین 
سطح خانواده تغییرپذیري کمتري از کمک طلبی را نسبت به متغیرهای 
هدف  جهت گیری  غیر مستقیم  اثر  مي کنند.  تبیین  دانش آموز  سطح 
تبحری  هدف  جهت گیری  واسطه  به  کمک طلبی  بر  والدین  تبحری 
اثر  همچنین  است.  معنادار  و  مثبت  دانش آموزان  عملکرد  اجتناب  و 
به  کمک طلبی  بر  والدین  عملکردی  هدف  جهت گیری  غیر مستقیم 
واسطه جهت گیری هدف تبحری و اجتناب عملکرد دانش آموزان منفی 
تبحری  اثر مستقیم جهت گیری هدف  تنها  است. همچنین  معنادار  و 
دارای جهت گیری  والدین  بود.  معنادار  و  مثبت  با کمک طلبی  والدین 
هدف تبحری بر کسب دانش و آگاهی و یادگیری عمیق تأکید دارند، 
یا  تبحری، عملکردی  نیز ممکن است جهت گیری هدف  آنها  فرزندان 
اجتناب عملکرد را در پیش بگیرند. اگر فرزندان بر جهت گیری هدف 
تالش  خود  توانایی  سطح  بهبود  برای  نیز  آنها  کنند،  تأکید  تبحری 
می کنند و در مواجهه با تکالیف یادگیری دشوار و مشکل از کمک طلبی 
عملکرد  اجتناب  بر جهت گیری هدف  فرزندان  اگر  می شوند.  بهره مند 
تأکید کنند در واقع آنها نگران این مساله هستند که از جانب دیگران 
مورد سرزنش قرار گیرند، از جهتی والدین نیز بر کسب دانش و آگاهی و 
پیشرفت مهارت تاکید دارند بنابراین آنها برای جلوگیری از قضاوت های 
از  مشکالت  با  مواجهه  در  دارد  احتمال  خود،  مورد  در  دیگران  منفی 
کمک طلبی بهره بگیرند. اما اگر فرزندان بر جهت گیری هدف عملکردی 
تاکید کنند، آنها اغلب بر عملکرد دیگران به عنوان معیاری برای مقایسه 
با  ارتباط  در  عملکرد خودشان  درباره  همیشه  و  می کنند  تمرکز  خود 
همساالن خود درگیر هستند و بر عملکرد بهتر از دوستان خود تکیه 
کسب  بر  عملکردی  هدف  جهت گیری  که  این  به  توجه  با  می کنند. 
بر  جهت گیری  این  می کند،  تاکید  دیگران  نزد  در  تأیید  و  شایستگی 
مقایسه و نمایش قدرت و توانمندی های خود به دیگران متمرکز است، 
از جهتی والدین نیز بر کسب دانش و آگاهی و پیشرفت مهارت تأکید 
دارند بنابراین نمی توان پیش بینی کرد که آیا در مواجهه با مشکالت از 

کمک طلبی بهره بگیرند یا خیر )31(.  
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محدودیت پژوهش حاضر این است که جمع آوری داده ها تنها در بین 
پیشنهاد  است.  گرفته  صورت  هشتم  و  هفتم  پایه  دختر  دانش آموزان 
می شود که در پژوهش های آتی، برای تعیین جهت گیری هدفی والدین 
رابطه  نیز تکمیل گردد، همچنین  والدین  پرسشنامه ای توسط شخص 
متغیرهای جدید و متفاوتی در سطوح مختلف در ارتباط با کمک طلبی 
بر دانش آموز،  را می توان عالوه  بگیرد. کمک طلبی  قرار  مورد پژوهش 
از دیدگاه معلمان و همساالن به صورت دو یا سه سطحی نیز بررسی 
نمود. به طور مثال می توان سطح همساالن را نیز به سطح دانش آموز 

و والدین افزود. 
     

نتیجه گیری
از جهت گیری هدفی  جهت گیری هدفی دانش آموز و درک دانش آموز 
والدین بر پذیرش و اجتناب از کمک طلبی دانش آموزان تاثیر می گذارد. 
و  جدید  مهارت های  توسعه  بر  تاکید  تبحری،  هدف  جهت گیری  در 
بهبود سطح توانایی است. دانش آموزانی که در مواجهه با کارهای دشوار 
حالی  که  در  می کنند،  انتخاب  خود  برای  را  هدفی  چنین  یادگیری، 
تالش خود را افزایش می دهند، بیشتر از کمک طلبی بهره مند می شوند. 
با توجه به اهمیت مثبت جهت گیری هدفی تبحری والدین، بر والدین 
مناسب است که شرایطی را در خانواده فراهم آورند تا دانش آموزان بر 
جهت گیری هدفی تبحری تاکید کنند و در مواجهه با کارهای دشوار 

یادگیری، به دنبال کمک باشند. 

مالحظات اخالقی
پیروی از اصول اخالق در پژوهش

نمودن  تکمیل  برای  شرکت کنندگان  رضایت  از  کار  شروع  از  پیش 
پرسشنامه ها اطمینان حاصل شد. سپس اطالعاتی در زمینه موضوع و 

روش اجرا در اختیار آنها گذاشته شد. به داوطلبان اطمینان داده شد 
که از اطالعات خصوصی و شخصی آنها محافظت خواهد شد و نتایج در 
صورت تمایل برای آنها تفسیر شد. در صورت مشاهده هرگونه اختالل، 
راهنمایی های الزم جهت پیگیری به داوطلبین ارائه شد. مشارکت در 
پژوهش موجب هیچ گونه بار مالی برای شرکت کنندگان نخواهد شد. این 
پژوهش با موازین دینی و فرهنگی آزمودنی و جامعه هیچ گونه مغایرتی 
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