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Background and Objectives: In various studies, the factors affecting academic achievement and 
performance are divided into two categories: the first category are variables and factors that are outside 
the learner and include factors such as teacher teaching method and socio-economic status of students and 
the category; the second are the variables that are related to the learner and are known as personal factors 
that include motivation, attitude, self-efficacy and cognitive factors. From the perspective of educational 
psychologists as well as teachers, motivation is one of the key concepts and is used to explain different 
levels of student performance. The purpose of this study was to examine the causal relationship between 
motivational variables and academic performance in science, mediated by conceptual understanding in 
male and female students of the eighth grade. 

Methods: The sample was recruited from all of eighth grade students in Darab city, Iran. The research method 
was correlational. The data gathered through the three questionnaires: the modified version of Harter's 
(1980, 1981) scale, Attitude Survey Questionnaire, and the researcher-made conceptual understanding of 
Science. In the descriptive section, the mean, standard deviation and correlation coefficient were used and 
in the inferential section, structural equation modeling was used. 

Findings: The results showed that all relationships between variables, except the extrinsic motivation for 
conceptual understanding were significant. Results also indicated that all indirect hypotheses, except the 
indirect relation of extrinsic motivation to the academic performance in science mediated by conceptual 
understanding were confirmed.

Conclusion: In the explanation of the present study that there is no significant relationship between 
external motivation and conceptual understanding, it can be pointed out that students who are motivated 
externally, study activities simply to achieve the desired outcomes such as approval or reward and prevent 
undesirable consequences such as punishment. In other words, the external factor controls their behavior 
and encourages them to perform a specific activity. According to behaviorists, learning is a change in the 
obvious behavior of the individual and its realization requires the use of positive and negative reinforcers. 
And these environmental stimuli, which are used to reinforce or inhibit observable behaviors, lead to 
behavioral changes. Since behaviorists focus on observable and measurable behaviors, not on inaccessible 
mental processes, and given that conceptual understanding is a mental process related to one's perceptions, 
it is not unreasonable to expect that there is no significant relationship between external motivation. And 
observe conceptual understanding.
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پیشینه و اهداف:  در مطالعات مختلف، عوامل موثر بر پیشرفت و عملکرد تحصیلی به دو دسته تقسیم شده اند: دسته 
اول متغیرها و عواملی هستند که در بیرون از شخص یادگیرنده قرار دارند و شامل عواملی مثل روش تدریس معلم و 
وضعیت اجتماعی – اقتصادی دانش آموزان می شوند و دسته دوم متغیرهایی هستند که مربوط به شخص یادگیرنده 
می باشند و به عوامل شخصی معروفند که در برگیرنده  انگیزش، نگرش، خودکارآمدی و عوامل شناختی هستند. از دید 
روانشناسان تربیتی و همچنین معلمان، انگیزش یکی از مفاهیم کلیدی است و جهت توضیح سطوح مختلف عملکرد 
دانش آموزان بکار می رود. هدف از انجام پژوهش حاضر آزمایش رابطه علی متغیرهای انگیزشی با عملکرد تحصیلی 

درس علوم تجربی با میانجی گری درک مفهومی دانش آموزان پسر و دختر پایه هشتم شهر داراب بود. 
روش ها : روش پژوهش همبستگی بوده است. به روش نمونه گیری تصادفی 390 نفر )194 دختر و 196 پسر( انتخاب 
شدند. در پژوهش حاضر از سه پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر، نگرش سنج تحصیلی  و آزمون محقق ساخته درک 
مفهومی علوم تجربی،  استفاده شد. در بخش توصیفی، از میانگین، انحراف استاندارد و ضریب همبستگی و در بخش 

استباطی از روش مدل یابی معادالت ساختاری استفاده شد. 
یافته ها: نتایج نشان داد که تمامی ضرایب مسیر بین متغیرها، به جز مسیر انگیزش بیرونی به درک مفهومی از لحاظ 
آماری معنی دار بودند. در این مدل، رابطه انگیزش درونی، نگرش نسبت به علوم و انگیزش بیرونی با عملکرد تحصیلی 
درس علوم تجربی مثبت و معنی دار بود. همچنین رابطه انگیزش درونی و نگرش نسبت به علوم با درک مفهومی نیز 
مثبت و معنی دار بود. رابطه متغیر میانجی درک مفهومی با عملکرد تحصیلی درس علوم تجربی مثبت و معنی دار 
بود، اما رابطه انگیزش بیرونی با درک مفهومی معنی دار نبود. در مورد فرضیه های غیر مستقیم  نتایج نشان داد همه 
فرضیه های غیر مستقیم به جز رابطه غیر مستقیم انگیزش بیرونی با عملکرد تحصیلی درس علوم تجربی از طریق درک 

مفهومی، مورد تأیید واقع شدند.
نتیجه گیری: در تبیین یافته پژوهش حاضر مبنی بر عدم وجود رابطه معنی دار بین انگیزش بیرونی و درک مفهومی 
می توان به این نکته اشاره کرد که دانش آموزانی که به صورت بیرونی بر انگیخته می شوند، فعالیت های درسی را صرفاً 
به دلیل دستیابی به پیامدهای مطلوب مانند تأیید یا پاداش و جلوگیری از رخ داد پیامدهای نامطلوب مانند تنبیه، انجام 
می دهند. به بیان دیگر عامل بیرونی رفتار آنها را کنترل کرده و آن ها را به انجام فعالیتی خاص ترغیب می کند. طبق 
دیدگاه رفتارگرایان، یادگیری، تغییر در رفتار آشکار فرد است و تحقق آن مستلزم بکارگیری تقویت کننده های مثبت 
و منفی است. و این محرک های محیطی که برای تقویت یا بازداشت رفتارهای قابل مشاهده بکار می روند، تغییر در 
رفتار را منجر می شوند. از آن جا که رفتارگرایان به رفتارهای قابل مشاهده و اندازه پذیر توجه دارند نه به فرایندهای 
ذهنی غیر قابل دسترس و با توجه به این که درک مفهومی فرایندی ذهنی و مرتبط با ادراکات فرد است، دور از انتظار 

نیست که عدم رابطه معنی دار بین انگیزش بیرونی و درک مفهومی مشاهده شود. 

مقدمه
به  تحصیلی  عملکرد  و  پیشرفت  بر  موثر  عوامل  مختلف،  مطالعات  در 
اند: دسته اول متغیرها و عواملی هستند که در  دو دسته تقسیم شده 
بیرون از شخص یادگیرنده قرار دارند و شامل عواملی مثل روش تدریس 
اقتصادی دانش آموزان می شوند و دسته   – معلم و وضعیت اجتماعی 
دوم متغیرهایی هستند که مربوط به شخص یادگیرنده می باشند و به 
عوامل شخصی معروفند که در برگیرنده  انگیزش، نگرش، خودکارآمدی 

و عوامل شناختی هستند ]1[. 

از دید روانشناسان تربیتی و همچنین معلمان، انگیزش یکی از مفاهیم 
کلیدی است و جهت توضیح سطوح مختلف عملکرد دانش آموزان بکار 
می رود ]2[. به باور سیف ]3[ برای توجیه و توضیح اختالف بین دانش 
آموزانی که از استعداد یادگیری یکسانی برخوردار هستند ولی پیشرفت 
تحصیلی متفاوتی دارند می توان از مفهوم انگیزش استفاده کرد. انگیزش 
برانگیخته و حفظ  فرایندی است که طی آن فعالیت های هدف محور 

می شود ]4[.
پژوهش ها نشان داده است که انگیزش دانش آموزان در یادگیری اهمیت 
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بیشتری در مقایسه با هوش دارد ]5[. بلوم در کتاب ویژگی های آدمی 
و یادگیری آموزشگاهی، سهم رفتارهای ورودی عاطفی یا همان عالقه و 

انگیزه را در پیشرفت تحصیلی 25% ذکر کرده است ]6[. 
پژوهش های متعدد ]7-10[. به رابطه مثبت و معنی دار بین انگیزش 
و پیشرفت تحصیلی اشاره کرده اند. نتایج این تحقیقات نشان می دهد 
که افزایش انگیزش تحصیلی با افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 

همراه است. 
البته توجه به این نکته ضروری است که هر چند دانش آموزان ممکن 
است به طور یکسان برانگیخته شده باشند؛ اما منبع انگیزش می تواند 
متفاوت باشد ]11[. انگیزه ها را بر اساس خاستگاه و منشا آن ها به دو 
مقوله انگیزش درونی و انگیزش بیرونی تقسیم کرده اند ]12[. انگیزش 
عالیق،  نیازها،  همچون  شخصی  عوامل  بر  که  است  انگیزشی  درونی، 
کنجکاوی و احساس لذت مبتنی است ]13[. افرادی که دارای انگیزش 
درونی هستند، برای خود اهدافی تعیین می کنند و در جهت رسیدن 
به آن ها می کوشند ]11[. یادگیرندگانی که از انگیزش درونی باالیی 
انعطاف پذیری بیشتری نشان می  برخوردار هستند در نحوه تفکرشان 
دهند، اطالعات را فعال تر پردازش می کنند و به صورت مفهومی و نه 
انگیزشی است که بر  انگیزش بیرونی،  طوطی وار یاد می گیرند ]14[. 
دسترسی به عوامل بیرونی همچون پاداش و تایید دیگران و یا اجتناب 
از تنبیه مبتنی می باشد ]13[. در انگیزش بیرونی دانش آموزان تالش 
و کوشش خود را برای به دست آوردن آن چه که مورد عالقه شان است 
برای به دست  افزایش می دهند. در چنین مواردی، تکلیف وسیله ای 

آوردن شی مورد عالقه است ]15[.
در  تحصیلی  عملکرد  با  بیرونی  انگیزش  و  درونی  انگیزش  بین  رابطه 
داد  نشان  نتایج  است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد  متعددی  های  پژوهش 
دار  معنی  و  مثبت  رابطه  تحصیلی  عملکرد  و  درونی  انگیزش  بین  که 
]16-17[ و بین انگیزش بیرونی و عملکرد تحصیلی رابطه منفی و معنی 

داری وجود دارد ]19-18[.
نگرش دانش آموزان نسبت به موضوعات درسی عامل دیگری است که با 
موفقیت و عملکرد تحصیلی رابطه ی زیادی دارد ]20[. افراد نسبت به 
موضوعات مختلف و دیگران دیدگاه خاصی دارند که این دیدگاه ناشی 
از اطالع آن ها، احساس نسبت به آن ها و تمایل به انجام عمل در مورد 
آن ها است، و همین دیدگاه در اغلب موارد تعیین کننده شیوه برخورد 
با آن اشیا، موضوعات و یا افراد است ]21[. در واقع ترکیب شناخت ها، 
معینی  موضوع  یا  فرد  به یک  نسبت  برای عمل  آمادگی  و  ها  احساس 
یا موضوع می گویند ]22[. نگرش  به آن فرد  را نگرش شخص نسبت 
یک دانش آموز به یک درس خاص ناشی از میزان اطالع و آگاهی او از 
محتوای آن درس و اهمیت آن در زندگی واقعی و همچنین احساس او 

نسبت به آن درس می باشد ]21[. 
آموزش علوم از مهم ترین حوزه های آموزش مدرسه ای به شمار می رود. 
اهمیت این بخش در دوره های پیش از دانشگاه به گونه ای است که می 
تواند زمینه ساز رشد و بالندگی آموزش علوم و فناوری و رشد و توسعه 
علمی یک کشور در دوره های آموزش عالی و سایر حوزه های مرتبط با 
علم و فناوری شود ]23[. چیزهایی که دانش آموزان در مورد علوم می 

دانند تنها مطلب دارای اهمیت نیست، بلکه احساس آن ها درباره این 
درس نیز دارای اهمیت است. مهم ترین نکته در مورد نگرش نسبت به 
علوم این است که دانش آموزان، مدرسه را با عالقه یا عدم عالقه نسبت 
به درس علوم شروع نمی کنند بلکه آن ها این عالقه یا عدم عالقه را در 

مدرسه یاد می گیرند.
در   ]25[ فرزاد  و  صادق  پهلوان  و   ]24[ زاده  محمد  و   )Serįn(سرین
پژوهش های خود به وجود رابطه مثبت و معنی داری بین نگرش نسبت 
از  دیگر  یکی  اند.  کرده  اشاره  علوم  درس  تحصیلی  عملکرد  و  علوم  به 
به  نسبت  آموزان  دانش  پرورش، درک  و  آموزش  در  اساسی  موضوعات 
مطالب و مفاهیم درسی است. درک مفهومی زمانی ایجاد می شود که 
دانش آموزان تمام مفاهیم مربوطه و روابط متقابل بین آن ها را تا آن جا 
که الزم است، بدانند ]26[. وقتی دانش آموز مفاهیم درسی را درک می 
کند، می تواند آن ها را در موقعیت های مختلف دیگر بکار گیرد و استعاره 

و مقایسه های مناسبی برای آن ها پیدا کند ]27[. 
کیم و سانگ )Kim & Song( ]28[ در پژوهشی رابطه انگیزش درونی، 
انگیزش بیرونی و عالقه نسبت به درس را با عملکرد فیزیک دانش آموزان 
پژوهش  این  دادند.  قرار  مطالعه  مورد  مفهومی  درک  گری  میانجی  و 
های  دبیرستان  یازدهم  و  دهم  پایه  آموزان  دانش  از  نفر  روی 219  بر 
پایه  در  و سانگ  کیم  پیشنهادی  مدل  بررسی  نتایج  گرفت.  انجام  کره 
دهم نشان داد که بین انگیزش درونی و درک مفهومی رابطه مثبت و 
معنی داری وجود دارد ولی رابطه بین انگیزش بیرونی و درک مفهومی 
غیرمعنادار بود. عالوه بر این در پژوهش فوق رابطه بین درک مفهومی 
و عملکرد فیزیک مثبت و معنی دار گزارش شد. نتایج بررسی مدل بر 
روی دانش آموزان پایه یازدهم نشان داد که رابطه بین انگیزه درونی با 
درک مفهومی و عملکرد فیزیک مثبت و معنادار است و رابطه بین درک 
مفهومی با عملکرد فیزیک مثبت و معنی دار بدست آمد ولی بین انگیزه 
بیرونی با درک مفهومی و عملکرد فیزیک رابطه معناداری وجود نداشت.
درونی،  انگیزش  بین  روابط  زمینه  در  پژوهشی  های  یافته  به  توجه  با 
پژوهش  تحصیلی،  عملکرد  و  مفهومی  درک  بیرونی،  انگیزش  نگرش، 
حاضر با هدف تعیین رابطه بین انگیزش درونی، نگرش، انگیزش بیرونی 
با واسطه درک مفهومی صورت  و عملکرد تحصیلی درس علوم تجربی 

گرفت. مدل پیشنهادی مطالعه در شکل 1 ارائه شده است.

روش تحقیق
پژوهش حاضر همبستگی و از نوع مدل یابی معادالت ساختاری است. 
جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دخترو پسر پایه 
هشتم دبیرستان های یکی از شهرهای ایران می باشد. در این پژوهش 
390 دانش آموز )194 دختر و 196 پسر( با روش نمونه گیری تصادفی 
از تمام مدارس )21 مدرسه ، 1187  انتخاب شدند. به این صورت که 
دانش آموز پایه هشتم(، افراد به صورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه ها 

بین آن ها توزیع شد.
برای داده آوری داده ها از سه پرسشنامه انگیزش تحصیلی، نگرش به 
علوم و درک مفهومی استفاده شد و  نمره پایانی دانش آموزان در درس 

علوم تجربی به عنوان عملکرد علوم در نظر گرفته شد.
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پرسشنامه انگیزش تحصیلی
شده  اصالح  نسخه  از  بیرونی  انگیزش  و  درونی  انگیزش  سنجش  برای 
و   )Lapper( لپر  شد.  استفاده  هارتر  تحصیلی  انگیزش  پرسشنامه 
همکاران ]18[ مقیاس هارتر را به شکل مقیاس های معمول درآوردند 
که هر سوال تنها یکی از دالیل انگیزش درونی و بیرونی را در نظر می 
گیرد. اما  برخالف مقیاس اولیه دانش آموزان به انتخاب یک دلیل بیرونی 
یا درونی برای انجام هر رفتار خاص مجبور نیستند، بلکه از دانش آموزان 
رفتارهای  برای  را  بیرونی  و  درونی  دالیل  میزان  که  شود  می  خواسته 
تحصیلی خود درجه بندی کنند. این مقیاس 33 سوال دارد )17 سوال 

انگیزش درونی و 16 سوال انگیزش بیرونی(. 
که بر اساس یک مقیاس پنج درجه ای از نوع لیکرت، از هیچ وقت )1( 
تا تقریبا همیشه )5( درجه بندی شده است. در پژوهش حاضر ضریب 
از روش  استفاده  با  را  بیرونی  انگیزش  و  انگیزش درونی  پایایی مقیاس 

آلفای کرونباخ به ترتیب 0.83 و 0.73 به دست آمد.

پرسشنامه نگرش به علوم
جهت سنجش متغیر نگرش به علوم از پرسشنامه نگرش سنج تحصیلی 
اکبری استفاده شد. این پرسشنامه 30 ماده دارد که بر اساس مقیاس 
پنج درجه ای لیکرت از کامال مخالف )1( تا کامال موافق )5( درجه بندی 
آلفای  روش  از  استفاده  با  پایایی  پژوهش حاضر ضریب  در  است.  شده 

کرونباخ 0.87 محاسبه شد.

پرسشنامه درک مفهومی
برای سنجش درک مفهومی دانش آموزان پایه هشتم، در درس علوم از 
آزمون محقق ساخته استفاده شد. این آزمون 15 سوال دارد که بر اساس 
مفاهیم کتاب علوم پایه هشتم تدوین شده است. سواالت این آزمون به 
صورت چهار گزینه ای تنظیم شده است )یک گزینه درست و سه گزینه 
نادرست(. نحوه نمره گذاری سواالت پرسشنامه به این صورت است که 
نادرست( عدد  به گزینه صحیح عدد یک و سایر گزینه ها )سه گزینه 

نمره  حداکثر  و  دارد  نمره  یک  سوال  هر  واقع  در  شود.  می  داده  صفر 
دانش آموزان در پرسشنامه 15 و حداقل نمره صفر است. شاخص روایی 
از  استفاده  با  پایایی  و  از روش الشه 0.59  استفاده  با  آزمون  محتوایی 

روش کودر ریچاردسون 0.86 محاسبه شد. 

 یافته های تحقیق
یافته های توصیفی متغیرها در جدول 1 و ماتریس همبستگی متغیرها 

در جدول 2 ارائه شده است.
درک  مقیاس  به  مربوط  همبستگی  ضریب  بیشترین   ،2 جدول  طبق 
کمترین  و   )0.55( علوم  درس  تحصیلی  عملکرد  مقیاس  با  مفهومی  
درک  مقیاس  با  بیرونی  انگیزش  مقیاس  به  مربوط  همبستگی  ضریب 

مفهومی )0.14( است.

آزمون مدل پیشنهادی
مدل تحلیل شده در شکل 2 ارائه شده است. طبق شکل 2 همه ضرایب 
مسیرها به جز مسیر انگیزش بیرونی به درک مفهومی معنادار هستند. 

پارامترهای اندازه گیری روابط مستقیم متغیرها در جدول 3 ارائه شده 
است. به طور کلی 0.33 واریانس متغیر عملکرد تحصیلی علوم توسط 
متغیرهای مدل پیش بینی شد. ارزیابی بخش ساختاری مدل پیشنهادی 
با استفاده از شاخص های برازندگی بررسی شد. جدول 3، شاخص های 

برازش مدل پیشنهادی را نشان می دهد.

 
انگیزش درونی،  1شکل   رابطه علی  پیشنهادی  و میانجی گری درک  . مدل  تجربی  با عملکرد تحصیلی درس علوم  بیرونی  انگیزش  و  نگرش 

 مفهومی در دانش آموزان پسر و دختر پایه هشتم 
Fig 1. The proposed model of the causal relationship between intrinsic motivation, extrinsic motivation and attitude toward science with 
academic performance in science mediated by conceptual understanding of eighth-grade female and male students 
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Fig. 1: The proposed model of the causal relationship between intrinsic motivation, extrinsic motivation and attitude toward science with academic performance in science 

mediated by conceptual understanding of eighth-grade female and male students

 
 . یافته های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش1 جدول

Table 1. Descriptive statistics of research variables 

Variable  Mean  SD Min. Max. 

Intrinsic Motivation 60.21 11.09 22 81 

Attitude toward Science 120.82 15.69 62 276 

Extrinsic Motivation 52.49 7.03 28 70 

Conceptual Understanding  8.73 3.49 2 15 

Science Performance 16.13 3.14 7.50 20 
 

  

جدول 1: یافته های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش
Table 1: Descriptive statistics of research variables
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روابط غیر مستقیم در مدل پیشنهادی
 در این پژوهش روابط غیر مستقیم متغیرها از طریق روش پریچر و هیز  
انجام شد. نتایج در جدول 4 ارائه شده است. همان طور که در جدول 5 
مشاهده می شود، حد باال )0.0551( و حد پایین )0.0238( رابطه غیر 
مستقیم انگیزش درونی با عملکرد تحصیلی درس علوم تجربی از طریق 
درک مفهومی، صفر را در بر نمی گیرد، که به معنی آن است که این 
مسیر غیر مستقیم معنی دار می باشد. حد باال )0.0360( و حد پایین 
)0.0142( رابطه غیر مستقیم نگرش نسبت به علوم با عملکرد تحصیلی 
درس علوم تجربی از طریق درک مفهومی نیز صفر را در بر نمی گیرد، 

که به معنی آن است که این مسیر غیر مستقیم معنی دار می باشد. 

بحث و نتیجه گیری
در این پژوهش جهت بررسی رابطه متغیرهای انگیزش درونی، نگرش، 
انگیزش بیرونی و عملکرد تحصیلی درس علوم تجربی با میانجی گری 
درک مفهومی مدلی طراحی شد و بر اساس آن فرضیه هایی تدوین شد. 
فرض بر این بود که متغیرهای برونزا نه تنها رابطه مستقیمی با عملکرد 
تحصیلی درس علوم تجربی دارند، بلکه از طریق درک مفهومی نیز می 
به دست  نتایج  قرار دهند.  تاثیر  را تحت  توانند عملکرد تحصیلی علوم 
آمده همسو با پژوهش های قبلی بوده است ]10. 14. 28[. نتایج نشان 
داد که مدل پیشنهادی تاحدودی قابل قبول است و تمامی مسیرها در 
این مدل به جز مسیر مستقیم انگیزش بیرونی به درک مفهومی و مسیر 
غیر مستقیم انگیزش بیرونی به عملکرد تحصیلی از طریق درک مفهومی 

معنی دار شدند. 
همچنین رابطه ی غیر مستقیم انگیزش درونی و عملکرد تحصیلی علوم 
تجربی از طریق درک مفهومی و رابطه ی غیر مستقیم نگرش به علوم 
و عملکرد تحصیلی علوم تجربی از طریق درک مفهومی معنی دار بود. 
درسی  موضوع  و  تکلیف  درونی، خود  انگیزه  دارای  آموزان  دانش  برای 
دارای اهمیت و ارزش است. ارزشمند بودن مطالب درسی باعث می شود 
کند. چنین  مطالعه  بیشتر  یادگیری  برای  را  مختلف  منابع  آموز  دانش 
دانش آموزانی مسائل مختلف را بررسی می کنند تا ارتباط بین مطالب و 

مفاهیم را درک کرده و آن ها را به طور کامل یاد بگیرند. 
بر اساس نتایج پژوهش های مختلف، نگرش نسبت به مواد درسی سازه 
تکالیف  در  درگیر شدن  از  بردن  لذت  شامل  بعد،  بر چند  مشتمل  ای 
از  ترس  میزان  و  درس  اهمیت  و  ارزش  مورد  در  فرد  باورهای  درسی، 
رویارویی با موقعیت هایی است که مستلزم بکارگیری دانش درسی اند. 
این احساس ترس توأم با باور فرد به ارزشمند بودن مطالب درسی باعث 
می شود که دانش آموز تالش خود را برای یادگیری عمیق و درک ارتباط 
بین مطالب درسی افزایش دهد. در نتیجه نگرش مثبت به یک موضوع، 

زمینه ساز افزایش درک مفهومی نسبت به آن موضوع است.

 . ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش  2 جدول
Table 2. Correlation matrix of research variables 

Variable Science Performance Intrinsic Motivation Attitude toward Science Extrinsic Motivation 
Science Performance 1    
Intrinsic Motivation 0.25 1   

Attitude toward Science 0.25 0.56 1  
Extrinsic Motivation 0.16 0.54 0.44 1 

Conceptual Understanding 0.55 0.26 0.23 0.15 
 

  

جدول 2: ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
Table 2: Correlation matrix of research variables

 شاخص های برازش مدل پیشنهادی . 3 جدول
Table 3. The fitting indicators of the proposed model 

RMSEA AGFI GFI Chi-square 

0.093 0.93 0.99 4.31 
 

  

جدول 3: شاخص های برازش مدل پیشنهادی
Table 3: The fitting indicators of the proposed model

 
ضرایب استاندارد مدل پیشنهادی روابط علی بین متغیرهای انگیزش درونی، نگرش، انگیزش بیرونی و عملکرد تحصیلی درس علوم .  2شکل  

 تجربی با میانجی گری درک مفهومی در دانش آموزان پسر و دختر پایه هشتم 
Fig 2. The standard coefficients of the proposed model 
  

 شکل 2: ضرایب استاندارد مدل پیشنهادی روابط علی بین متغیرهای انگیزش درونی، نگرش، انگیزش بیرونی و عملکرد تحصیلی درس علوم تجربی با میانجی گری درک مفهومی در دانش آموزان پسر و
دختر پایه هشتم

Fig. 2: The standard coefficients of the proposed model
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عالوه بر این نگرش از سه جز شناختی، عاطفی و رفتاری تشکیل شده 
است. جز شناختی نگرش مربوط به اطالعات و آگاهی های فرد در مورد 
به  مختلفی  های  شیوه  به  مختلف  افراد  واقع  در  است.  نگرش  موضوع 
پردازش اطالعات می پردازند و به ادراک و شناخت های مختلفی دست 
می یابند ]22[. نگرش مثبت قوی نسبت به یک موضوع با شناخت و 
ویژگی  این  که  است  موضوع همراه  آن  به  نسبت  تری  اطالعات عمیق 
زمینه افزایش درک مفهومی را فراهم می سازد. جز عاطفی نگرش شامل 
احساساتی است که موضوع نگرش در فرد ایجاد می کند. دانش آموزی 
که نگرش مثبت باالیی نسبت به یک درس دارد. احساس مطلوب تری 
عمیق  و  بیشتر  یادگیری  برای  و  داشته  درس  آن  یادگیری  به  نسبت 
تر مطالب درسی آمادگی دارد. در نتیجه امکان افزایش درک مفهومی 
نسبت به آن درس وجود دارد. جز رفتاری نگرش مربوط به آمادگی برای 
عمل در جهت موضوع نگرش است. دانش آموز دارای نگرش مثبت قوی 
نسبت به یک درس، آمادگی بیشتری برای درگیری با تکالیف و مطالب 
درسی دارد. که درگیری بیشتر با مفاهیم زمینه درک مفهومی بیشتر را 

فراهم می سازد.
در تبیین یافته پژوهش حاضر مبنی بر عدم وجود رابطه معنی دار بین 
که  کرد  اشاره  نکته  این  به  توان  می  مفهومی  درک  و  بیرونی  انگیزش 
دانش آموزانی که به صورت بیرونی بر انگیخته می شوند، فعالیت های 
یا  تأیید  مانند  مطلوب  پیامدهای  به  دستیابی  دلیل  به  صرفاً  را  درسی 
پاداش و جلوگیری از رخ داد پیامدهای نامطلوب مانند تنبیه، انجام می 
دهند. به بیان دیگر عامل بیرونی رفتار آنها را کنترل کرده و آن ها را به 
انجام فعالیتی خاص ترغیب می کند. طبق دیدگاه رفتارگرایان، یادگیری، 
بکارگیری تقویت  تغییر در رفتار آشکار فرد است و تحقق آن مستلزم 
برای  این محرک های محیطی که  کننده های مثبت و منفی است. و 
تقویت یا بازداشت رفتارهای قابل مشاهده بکار می روند، تغییر در رفتار 
را منجر می شوند. از آن جا که رفتارگرایان به رفتارهای قابل مشاهده 
و اندازه پذیر توجه دارند نه به فرایندهای ذهنی غیر قابل دسترس و با 
توجه به این که درک مفهومی فرایندی ذهنی و مرتبط با ادراکات فرد 
است، دور از انتظار نیست که عدم رابطه معنی دار بین انگیزش بیرونی و 

درک مفهومی مشاهده شود.  
به طور کلی، نتایج پژوهش حاضر بر این نکته تأکید دارد که از لحاظ 
رابطه  تبیین  و  برای توصیف  توان الزم  از  الگوی پیشنهادی  ساختاری، 
تحصیلی  عملکرد  و  بیرونی  انگیزش  نگرش،  درونی،  انگیزش  بین  علی 

درس علوم تجربی با میانجی گری درک مفهومی در دانش آموزان پسر و 
دختر پایه هشتم شهر داراب برخوردار است.
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