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 چکيده
گرفته است. از  نقش غیرقابل انکار سطوح انگیزشی یادگیرندگان در پیامدهای تحصیلی، از دیرباز مورد تاکید قرار

حاضر د. در مطالعة انها، از اهمیت وافری برخوردار بودههای اثرگذاری این برنامهاین جهت، مداخالت مرتبط و مکانیسم

لمرو مطالعاتی، قگرهای چندگانه در این با هدف تعیین اثربخشی کاربردِ  مداخالت روانی ـ آموزشی و  شناسایی تعدیل

های روانی رنامهای مبتنی بر بهای مداخلههای ورود و خروج، تالشاز روش فراتحلیل استفاده شد. پس از تصریح مالک

دازه اثر برای ان 173پژوهش و  35های اطالعاتی استخراج و از این طریق، کـ آموزشی با هدف ارتقای انگیزشی از بان

ها، اندازه اثر کلی داده تحلیل شدند. نتایج تحلیل CMA2افزار های این پژوهش با نرمتحلیل نهایی انتخاب شدند. داده

اثرات  ن، نتایج تحلیلرا بدست داد. همچنی 582/0اثربخشی مداخالت روانی ـ آموزشی با هدف ارتقای انگیزشی 

داخالت روانی گرِ مبتنی بر جنسیت آزمودنی، سن آزمودنی، ماهیت مداخله منتخب و فرهنگ بر میزان اثربخشی متعدیل

آموزان، با دانش های شامل مردان درمقایسه با زنان، دانشجویان در مقایسهآموزشی نشان داد که اندازه اثر در پژوهش

 زاددروننی بر عوامل در مقایسه با ماهیت مداخالت مبت زادبرونمبتنی بر عوامل  های مداخلهاندازه اثر ماهیت پژوهش

اد اگر چه مداخالت طور کلی، نتایج نشان دبا جوامع فردگرا، بیشتر بود. به گرا در مقایسهو در نهایت، در جوامع جمع

گرها رخی تعدیلدارد اما تمرکز بر نقش تبیینی بروانی ـ آموزشی نقش موثری در ارتقای نیمرخ انگیزشی یادگیرندگان 

 ای برخوردار است.کار رفته نیز از اهمیت ویژهمانند فرهنگ، جامعه هدف و خصوصا ماهیت مداخالت به
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  مقدمه
های در صدر اولویت هسازه چندبُعدی انگیزش همواردهد که مرور شواهد تجربی نشان می

گائو و ؛ 2018، 2کریگبام، بکر و اسپیناس؛ 2020، 1پژوهشی محققان تربیتی بوده است )کونکا

های ناظر بر انگیزش پیشرفت (. از آنجا که حجم کثیری از پژوهش2020، 4الئو و نولز؛ 3،2020اکلس

شانک ؛ 2020و همکاران،  5تریسیاند )یافته گسترشهای همبستگی یادگیرندگان در قالب پژوهش

(، 1397منصور، ؛ محمدی، شکری و سپاه2020، 7کارتال؛ 1397شکری و تبریزی، ؛ 6،2020و دیبندتو

های تحقیقاتی کاربردی با هدف تغذیة وضعیت انگیزشی مندی پیرامون توسعة تالشدغدغه

انگیزگی در آنها همچنان در نقصان انگیزش و بیچون های شایعی یادگیرندگان و گذار از پدیده

حاضر (. مهمترین دغدغة پژوهش 2016، 8برد )الزاووسکی و هالمنفقری پرواضح به سر می

های شناختی موثر در ارتقای نیمرخ انگیزشی یادگیرندگان چون خودکارآمدی، انگیزشی، تقویت سازه

و  9محور )اگموندگیری هدفی تسلطاقی و جهتهای انطباسنادگزینیمبتنی بر رشد، ی ذهنی آمایه

ناصری، ؛ 2020، 10و الیوت تشمیدا؛ شرر، پرکل، 1395داودوندی و شکری، ؛ 2020، همکاران

( و همچنین کاهش الگوهای رفتاری 2020، 11بریستوللویسکو ـ یو و ؛ 1396شکری و کمری، 

، 13؛ بریسون و دیک2018، 12سازی و فرسودگی )بالکیسکاری، خودناتوانازگار چون اهمالناس

؛ 1397لکی، شکری، سپاه منصور و ابراهیمی، الف؛  1396آبادی، زاده، شکری و فتحصالح؛ 2017

های معاصر انگیزش تی توسط نظریه( است. چنین مداخال2019، 14لی، چانگ، لوکاس و هیرچ

شانک و دیبندتو،  ؛ 2018، 15تلسما، شوز، شوارزر و نوریستحصیلی مانند نظریة خودکارآمدی )

شکری (، نظریة اسناد )2019، 16انگولیو و ه؛ 1397راد، ؛ صحرایی، شکری، خانبانی و حکیمی2020

استالبرگ، تومینن، پالکا (، نظریة هدف پیشرفت )2018، 18؛ واینر2020، 17گراهام؛ 1397و تبریزی، 

-ا، لونکا و سالمالمیورتیتومینن، ن؛ 1396آبادی و حیدری، ؛ باغی، شکری، فتح2019، 19او نیمیورت

                                                           
1. Koenka  
2. Kriegbaum, Becker, & Spinath 
3. Gao & Eccles  
4. Lou & Noels 
5. Tracey  
6. Schunk & DiBendetto  
7. Kartal  
8. Lazowaski & Hulleman  
9. Egmond 
10. Scherrer, Preckel, Schmidt, & Elliot  
11. Yu & Levesque-Bristol  
12. Balkis  
13. Brisson & Dicke  
14. Lee, Chang, Lucas, & Hirsch  
15. Talsma, Schuz, Schwarzer, & Norris  
16. Liu & Huang  
17. Graham  
18. Weiner  
19. Stalhlberg, Touminen, Pulkka, & Nemivrta 
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(، نظریة 2019، 3؛ ویگفیلد و گلدستون2020، 2(، نظریة انتظار ـ ارزش )سانگ و چانگ2020، 1آرو

 و  ، شکریپورشهریارفردافشاری، ؛ 2019، 4دومنیکو و دسیدیگری )ریان، ریان، خودتعیین

، 7)کلر 6انگیزش، اراده و عملکرد( و الگوی 2017، 5کوئینت، بالدوین، پارکر و پیان؛ 1396آبادی، فتح

ربردی در قلمرو انگیزش شوند. بر این اساس، مجموعة تحرکات پژوهشی کاپشتیبانی می (2018

فردی اثرگذار بر انگیزش، به مداخالت حسب تاکید بر نقش تفسیری عوامل درون ـ برونپیشرفت بر

، 8اسمیت و کاپازید )نشوتقسیم می زادبرون، و مداخالت مبتنی بر عوامل زاددرونمبتنی بر عوامل 

 (.2019، 10ستین و کالرنکمایر، فل ؛2019، و همکاران9درایناس؛ 2019

، بر نقش عوامل فردی چون باورها و انتظارات زاددروندر مداخالت انگیزشی مبتنی بر عوامل 

های مبتنی بر ا را نظریههشود. زیربنای این برنامهدر تغییر مواضع انگیزشی یادگیرندگان تأکید می

؛ 2020گ،سانگ و چان؛ 2018، و همکاران11ویگزروزن)دهند ها تشکیل میها و شناختارزش

 -. برخی از این نوع مداخالت با استنباط از مفاهیم اساسی نظریه ارزش(2019ویگفیلد و گلدستون، 

دروس متفاوت شامل عالقه، اند پس از اجرا، نشانگرهای انگیزشی ریزی شده و توانستهانتظار طرح

( 2019، و همکاران12شینای مرتبط با واحد درسی )ها و تمایل به انتخاب حرفهمشارکت در فعالیت

  (.  2018و همکاران،  13گارسیا -کنربرینبو همچنین باورهای خودکارآمدی را افزایش دهند )لین

اسنادهای ناکارآمد یادگیرندگان دیگر مداخالت این حوزه، به کمک مبانی نظریه اسناد، بر اصالح 

از طریق کاهش اسنادهای منفی بر افزایش انگیزش پیشرفت تحصیلی  14مبتنی است. بازآموزی اسنادی

( و حتی 2016، 15، پری، هام، چیپرفیلد و هالدکیجاست )پارکرو عملکرد تحصیلی اثر مثبتی داشته 

آبادی و دهد )گشتاسبی، شکری، فتحش توانسته است هیجانات مثبت را نیز به شکل معناداری افزای

گیری هدفی که به بررسی ای متمرکز بر جهتهای مطالعات مداخله(. بر اساس یافته1396، شریفی

گیری هدفی عملکردی پردازند، تغییر جهتهای آکادمیک میهای یادگیرندگان در محیطگزینیهدف

 16دارد )شیپرسی و رفتاری مثبتی در پی محور، پیامدهای عاطفی، شناختگیری هدفی تسلطبه جهت

                                                           
1. Tuominen, Niemivirta, Lonka, & Salmela-Aro  
2. Song & Chung  
3. Wigfield & Gladstone 
4. Ryan, Ryan, Di Domenico, & Deci  
5. Quint, Baldwin, Parker, & Pyan  
6. Motivation, Violition, Performance model (MVP) 
7. Keller  
8. Smith & Capuzzi 
9. Snyder 
10. Meyer, Fleckenstein, & Koller  
11. Rosenzweig  
12. Shin  
13. Linnenbrink-Garcia  
14. attributional retraining  
15. Parker, Perry, Hamm, Chipperfield, & Hladkyj   
16. Schippers  
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از طریق  1چون برنامه بهترین خود ممکنهم(. این نوع مداخالت مبتنی بر اهداف 2020 و همکاران،

بخشی هیجانات پیشرفت نگرانه و دوراندیشانه و همچنین فزونهای فکری آیندهگیریافزایش جهت

تعهدمندی تحصیلی و در نهایت، برقراری های تحصیلی در تقویت وضعیت انگیزشی، در موقعیت

شوند )التینتاس، های زندگی تحصیلی با آینده شغلی دانشجویان، موثر واقع میپیوند بین دغدغه

)هوروویتز،  3محور( همچنین اجرای برنامة انگیزشِ هویت2020، 2هاجال کاراکا، مصطفی و 

باوری با تغییر در تعهدات فردی و تالش( نشان داد این نوع مداخالت، 2018، 4سورنسون و اویسرمن

های آتی، بر یادگیرندگان و همچنین معرفی مدرسه به عنوان گذرگاهی برای دستیابی به موفقیت

گذاری ستن موانع و عبور از آنها و ارزشتوسعة راهبردهای موفقیت و همچنین افزایش ظرفیت شک

گذاری بر بضاعت فکری عالوه براین سرمایه باالتر افراد برای تحقق تجارب پیشرفت فردی موثرند.

شناختی بنیادین ویژه تالش هدفمند برای تامین نیازهای روان طوربهگری و خودتعیین نظریه

آموزان و افزایش رفتارهای معطوف به هدف یادگیرندگان در کاهش رفتارهای ناسالم تحصیلی دانش

همچنین بررسی اثربخشی برنامه  (.2020، ارانو بهزیستی تحصیلی آنها موثر بودند )اگموند و همک

آموزان در معرض خطر برای شکست تحصیلی در درس بر روی دانش 5توانمندسازی خودتنظیمی

دهی از طریق تقویت های خودراهبری و خودجهتریاضی نشان داد که تالش برای تغذیة ویژگی

 ا، نمرات پیشرفت تحصیلی شناختی یادگیرندگان و همچنین خودباوری در آنهنیازهای روان

(. مداخالت نوع اول 2017، 6معناداری افزایش داد )کلری، والردی و اشنیدمن طوربهآموزان را دانش

های انگیزشی محدود نشده و در مواردی رویکردهای معاصر های آموزشی از نظریهبه استخراج برنامه

اند. این نوع از این دسته 7گراشناسی مثبتانگیرد. مداخالت مبتنی بر رودرمانی را نیز در برمیروان

گرا در درمانی مثبتها در تالشند از طریق فهرست کردن اهداف شخصی و تمرینات روانبرنامه

( این 2018، 8بخشند )مارو، سولر، سبوال و کالدالسآموزان، وضعیت انگیزشی آنها را بهبود دانش

گرا از طریق تقویت رفتارهای شناسی مثبتروان هایانگیزشی ناظر بر آموزههای نوع مداخله

های گزینش شده در بهبود مدارانه و همچنین جستجوی مسیرهایی برای محقق کردن هدفهدف

منصوری، شکری، ؛ 1398هستند )شکری و پورشهریار،  وضعیت انگیزشی یادگیرندگان موثر

های بر نقش وافر افزایش مهارت همچنین با تاکید .(1393نژاد، و رحیمی پوراعتماد، پورشهریار

های آکادمیک و افزایش هیجانی و اجتماعی یادگیرندگان در کاهش رفتارهای ناکارآمد در موقعیت

                                                           
1. best possible self  
2. Altintas, Karaca, Moustafa, & El Haj  
3. identity-based motivation  
4. Horowitz, Sorenson, & Oyserman   
5. self- regulation empowement program 
6. Cleary, Velardi, & Schnaidman  
7. positive psychology intervention  
8. Muro, Soler, Cebolla, & Cladellas  
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احساس خودارزشمندی، اهمیت تامین این مصونیت روانی در برابر رخدادهای ناکام کننده تحصیلی 

طبق دیدگاه محققان انگیزشی، ن، (. بنابرای1397 یادآوری شده است )محبی، شکری و پورشهریار،

کاری، های رفتاری ناکارآمدی مانند اهمالشناختی یادگیرندگان در برابر انتخابتوانمندسازی روان

ها برای مراقبت از حلترین راهکنندهگریزی یکی از تعیینگرایی منفی و تالشسازی، کمالخودناتوان

 .(ب1396الف،  1396، و همکاران زادهاست )صالحزگی انگیآنها در برابر آفات نقصان انگیزش و بی

ی وسیعی از عوامل را با تاکید بر ، گسترهزادبروننوع دوم مداخالت انگیزشی، یعنی مداخالت 

های آموزشی معلم، مشارکت های فرهنگی و عوامل مجاوری مانند روشعلل دوربردی مانند مدل

گر حمایت والدین، معلمان، و همساالن به مثابة سه نظامشود. والدینی و همیاری همساالن شامل می

محور یا گزینی، اسنادهای علّی، آمایه ذهنی تحولمجاور از طریق تاثیرگذاری بر خودباوری، هدف

ها نقش مهمی ایفا دهی به مواضع انگیزشی آنغیرتحولی و خودارزشمندی یادگیرندگان در شکل

میرهاشمی روته ؛ 2020، 3مولر، رو و زاکرمن؛ 2019، 2و کیکاسسیلینسکاس  ؛2019، 1باندکنند )می

 (.2019، 5و ریکس ، استریچگارسیایوکاس،  ؛2018، 4آرو و واساالمپی، کیورو؛ 1397و شکری، 

سازی یا برنامة داربست 6سازی انگیزشیتغذیة خزانه مهارتی والدین به کمک برنامة داربست

در افزایش شکوفایی تحصیلی، باورهای خودکارآمدی و تعهدمندی نسبت  7خودمختاری -حمایتگری

  ،8است )مائو، کاتز و آلسیآموزان موثر نفی دانشبه انجام تکالیف درسی و در کاهش هیجانات م

گِر استقالل و خودمختاری به معلمان در قالب (. از دیگر سو، آموزش سبک تعاملی حمایت2018

آموزان به شکل معناداری را در دانش 10انگیزگیقادر است بی 9حمایتگر خودمختاریای برنامه مداخله

(. عالوه بر این، مرور شواهد 2019 ،12انگجو  چوئن یو،ر؛ 2015، 11کاهش دهد )چوئن و ریو

اند به کمک استفاده از تدابیر و راهبردهای آموزشی مختلف دهد که معلمان کوشیدهتجربی نشان می

کالس درس  های(، برنامه1397، ت کالس درس )صادقی، عرب و محتشمیمدیریمانند آموزش 

( و یادگیری مبتنی بر بازی )پرتوی 1398و سرداری،  گرگری ، بدریآذرمعکوس )محمودی، فتحی

ها را افزایش ( ضمن بهبود وضعیت انگیزشی یادگیرندگان؛ عملکرد تحصیلی آن2019و رضوی، 

برنامة آموزشی مبتنی بر تدریس معکوس  33عة فراتحلیل بر روی دهند. همچنین، نتایج یک مطال

نشان داد که روش تدریس معکوس به دلیل فراهم آوردن شرایط یادگیری مشارکتی و یادگیری از 

                                                           
1. Bond  
2. Silinskas & Kikas  
3. Mueller, Rowe, & Zuckerman  
4. Vasalampi, Kiuru, & Aro 
5. Ucus, Garcia, Esteraich, & Raikes 
6. motivational scaffolding  
7. autonomy-supportive scaffolding  
8. Moe, Katz, & Alesi  
9. autonomy-supportive invention program 
10. amotivation  
11. Choen & Reeve 
12. Reeve, Choen, & Jang  



 259       موزشی بر افزايش انگيزش ...آ -بخشی مداخالت روانیفراتحليل اثر

، 1و یانگ لئود، مکتر است )شی، مارانی اثربخشنطریق حل مساله در مقایسه با روش تدریس سخ

موجب ل یاگیرندگان در فرایند یادگیری برانگیختن مشارکت فعا(. این روش تدریس به دلیل 2020

های تسلطی، هدف اجتماعی مبتنی بر رشدیافتگی اجتماعی، باورهای خودکارآمدی اتخاذ هدف

(. همچنین 2019، 2، پاریال، الروج و دیکونشود )برگیتحصیلی و عملکرد تحصیلی یادگیرندگان می

دانیم؟ چه می»ادل شناختی پیاژه و با تاکید بر راهبرد آموزشی در پژوهشی با تاسی از نظریه عدم تع

یزش تحصیلی و ، زمینه الزم برای افزایش انگ3«ایمخواهیم بدانیم و چه چیزی یاد گرفتهچه می

، درتاج و میاندواب آموزان در درس دین و زندگی فراهم شده است )دولتیپیشرفت تحصیلی دانش

 (.1397، فرخی

به منظور بهبود  زادبرونو  زاددرونهمزمان از عوامل  طوربهوع سوم مداخالت، در نهایت، در ن

شود. برای مثال، برنامة انگیزشی پیشنهاد شده به وسیله وضعیت انگیزشی یادگیرندگان استفاده می

( که فرصت شمول مواضع نظری متفاوتی را فراهم آورده است در زمرة مداخالت ترکیبی 2018کلر )

های انگیزشی مدل کلر مداخالت مبتنی بر سازهد ندهنشان میها در این زمینه گیرد. یافتهیقرار م

های الکترونیکی شامل توجه، ارتباط، اعتماد، رضامندی، اراده و آمایه ذهنی در تدریس برخط، کتاب

های آموزشی بسیار کارآمد بوده و افزایش انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی و پلت فرم

 ،6ژانگ ؛2019 ،5دافرتی ؛8201 ،4چ و کارازوس، رانکو، کیرآگنولی)شود گیرندگان را سبب مییاد

 18 دانشجوی 94 بررسی مثال برای(. 2018 ،9وو ؛2018 ،8مور و لی؛ 2017 ،7کسیک و ؛ کرت2017

 مبتنی الکترونیک هایکتاب از ستفادها که داد نشان آمیخته طرحی از استفاده کمک به و ساله 22 تا

معناداری عملکرد و انگیزش تحصیلی یادگیرندگان  طوربههای چاپی کتاب با مقایسه در کلر مدل بر

 (.2018، 10دهد )تورل و سانالرا ارتقا می

ــی مداخالت  با وجود ــواهد تجربی بیانگر اثربخش ، همچنان تالش برای زادبرونو  زاددرونش

سوال که کدامیک از مداخالت  سخ این  شرفت یافتن پا شده برای افزایش انگیزش پی سعه داده  تو

شناسی تربیتی از اهمیت زیادی انگیزگی در آنها موثرند، برای محققان روانیادگیرندگان و کاهش بی

ــده بر رفتارهای  ــوال که آیا تاثیر مداخالت طراحی ش ــت. عالوه بر این، طرح این س برخوردار اس

پذیرد یا خیر نیز واجد اهمیت فراوانی اســت. تاثیر می مدارانه یادگیرندگان از عوامل دیگرپیشــرفت

ــمن طبق دیدگاه روش ــت که ض ــان، فراتحلیل ابزاری اس ــناس ــت مطالعه همزماِن تدارک ش فرص
                                                           
1. Shi, Ma, MacLeod, &Yang  
2. Bergey, Parrila, Laroche, & Deacon  
3. Know, Want, Learned strategy  
4. Agnoli, Runco, Kirsch, & Corazza   
5. Daugherty  
6. Zhung 
7. Kurt & Kecik  
8. Li & Moore 
9. Wu  
10. Turel & Sanal  



 1399دورة دوازدهم،  شمارة اول، بهار و تابستان  مطالعات آموزش و یادگیری، مجلة  260

گر موثر در فرایند آورد که بتوان متغیرهای تعدیلامکان را فراهم می نیا حوزه،ها در یک پژوهش

ستفاده ن،یا بر عالوهاثربخشی را بررسی کرد.   قیطر از که ندیآفریم را یفرصت لیفراتحل روش از ا

 قلمرو کی در گریکدی از هدورافتاد یتجرب شــواهد به نســبت یبیترک و نگرانهباهم یکردیرو اخذ

شر دانش مرز شبردیپ و ییمعنا نشیآفر در ن،یمع یمطالعات شا حوزه آن در یب . شودیم واقع اثر من

ستفاده ن،یبنابرا صرار لیدل به ل،یفراتحل روش از ا  در متعدد یتجرب شواهد از یفراروندگ منطق بر ا

شخص، یاتمطالع سجام خلق ضمن م شر دانش مرز ییجابجا در خاص حوزه آن در ان  آن در یب

عات قلمرو طال ـــدن بر نقش. ندیآفریم نقش ،یم هایمتغ در این روش، متمرکز ش عد یر  رد گرلیت

ـــ ـــت یفراوان تیاهم حائز موجود دانش یغنابخش ـــواهد مرور. اس  مطالعاتی قلمرو در تجربی ش

ـــی مداخالت ـــان کنندهتعدیل متغیرهای تعیین هدف با انگیزش  مداخالت ماهیت که دهدمی نش

 زمرة در آنان فرهنگ همچنین و کنندگانمشــارکت جنســی گروه و ســنی گروه شــده، گذاریهدف

شی مداخالت گرهایتعدیل مهمترین سوب انگیز ضر  پژوهش محققان رو،ازاین. شوندمی مح حا

شی بر نقش تعدادی از متغیرهای شی مداخالت انگیز شیدند در فرایند اطالع از اثربخ  گرتعدیل کو

ــر با هدف نیز تاکید کنند. بنابراین، ــی مداخالت فراتحلیل مطالعه حاض ــی بر روانی اثربخش  آموزش

محققان در  همچنین،. انجام شـــد انگیزگی در یادگیرندگانو کاهش بی پیشـــرفت افزایش انگیزش

در صدد هستند بدانند آیا اثربخشی مداخالت روانی ـــ آموزشی بر افزایش انگیزش  حاضر پژوهش

های انگیزگی در یادگیرندگان تابعی از متغیرهایی مانند ماهیت مداخالت، گروهپیشرفت و کاهش بی

ست یا خیر؟ سی و مدل فرهنگی ا شی کوشندمی محققان دیگر، بیان به سنی و جن  مداخالت اثربخ

 و مداخالت ماهیت ،یتجنســ ســن، مانند دیگری متغیرهای اطالعاتی بســتر در را آموزشــی روانی

 . بیازمایند کنندگانمشارکت فرهنگ

 روش پژوهش

( برای 1985) 1اولکین و هگزمبتنی بر فرایند پیشنهادی در مطالعه حاضر از رویکرد فراتحلیل 

های استفاده شد. فراتحلیل روشی آماری برای ترکیب نتایج پژوهش پژوهش اصلی پاسخ به سواالت

ای از مطالعات موجود مختلف است که پژوهشگران را در دستیابی به دیدگاهی جامع، دقیق و مقایسه

وجود این، روش فراتحلیل در معرض مشکالت و  (. با2018، 2سیکو کلینگ رساند )اردمییاری 

ی ، تورش انتشار چندگانه4های اطالعاتی، خطاهای مربوط به بانک3خطراتی از قبیل تورش انتشار

های پژوهشگر برای مقابله با این خطرات از روش و قرار دارد 6های دادهو تورش ارائه 5مقاالت

                                                           
1. Hedges & Olkin  
2. Eerde & Klingsieck  
3. publication bias  
4. database bias 
5. multiple publication bias 
6. bias in provision of data 
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استفاده  1ی مقابله با تورش انتشار از بررسی نمودار قیفیبه عنوان مثال برا د.کنمختلفی استفاده می

ریزی دقیق پژوهشی بهره برد )کوشکی، توان از طرحشود و برای مقابله با سایر منابع خطا، میمی

 (.1398، آبادیشکری، قنبری و فتح

  مطالعات خروج و ورود هايمالک

  :زاعبارت بودند  انجام فراتحلیلبرای  مطالعات خروج و ورود معیارهای حاضر مطالعة در

ا کاهش یی انجام شده بر ارتقای انگیزش پیشرفت یادگیرندگان تاکید مداخله :ورود هايمالک

ی علمی پژوهشی، چاپ مقاله به ، چاپ مقاله در مجالت دارای درجهانگیزگی تحصیلی در آنهابی

تفاده از طرح پژوهش آزمایشی از آن، اسو بعد  2015های های فارسی یا انگلیسی در سالیکی از زبان

ی اندازه ی محاسبهافزار براها به نرمهای الزم جهت ورود دادهآزمایشی در مقاله، گزارش آمارهیا شبه

 اثر و دسترسی به متن کامل گزارش مطالعه. 

 هایروشز ااستفاده  در مقاله، اثر اندازه محاسبه مربوط به عدم درج اطالعات :خروج هايمالک

های نمونه خاص مانند استفاده از گروه رگرسیون در مقاله، و همبستگی مانند غیرآزمایشی

طالعات بدون یادگیرندگان دارای اختالالت یادگیری، مطالعه تدابیر انگیزشی در بافت غیرتحصیلی، م

مداخله  ایدر متن آنها محتو که و در نهایت، مقاالتی 2015گروه کنترل و متعلق به قبل از سال 

 گزارش نشده بود. 

 دهد. معیارهای ورود و خروج پژوهش حاضر را نشان می 1جدول 
 

به فراتحليلمطالعات معيارهاي ورود و خروج  .1جدول   

 معيارهاي خروج معيارهاي ورود طبقات

 زبان نگارش غیر از فارسی یا انگلیسی انگلیسی، فارسی زبان

 2015از سالهای قبل  2020-2015 سال انتشار

 نمونه معرف جمعیت
بیش فعالی ناتوان ذهنی،  یادگیرندگان خاص

 یا هر ناتوانی دیگر

 های تحصیلیموقعیت موقعیت
های غیرتحصیلی مانند انگیزش در بافت

 انگیزش ورزشی، ترک اعتیاد یا موارد مشابه

 مداخله

 وجود گروه کنترل

های انگیزشی در بافت نظریهکاربست یکی از 

 آموزشی

 توصیف محتوای مداخله

 بدون گروه کنترل

مداخالتی که دستیابی نسبی به محتوای 

 مداخله از متن مقاله ممکن نیست

 سنجش انگیزش
گیزشی مانند ان هایگیری یکی از سازهاندازه

 مدی، اسنادهای علّیخودکارآ
 غیرانگیزشی  پیامدهای سنجش

 

                                                           
1. Funnel chart 
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 هاي جستجو راهبرد

 مانند اییهکلیدواژه پژوهش، هدف با مرتبط مطالعات به دستیابی منظور به :هاکليدواژه تعيين

 چون متفاوت انگیزشی هایسازه با مرتبط مداخالت و انگیزش ارتقای برنامه انگیزشی، مداخله

 در دینوال و معلم انگیزشی مداخله و هدفی گیریجهت مداخله انتظار، ـ ارزش( برنامه) مداخله

های یگاههمچنین پا و انسانی علوم پورتال و سیویلیکا مثل نورمگز،داخلی  اطالعاتی هایپایگاه

 جستجو  Science Direct، SAGE،Google Scholar ، SID ،Magiran  شامل اطالعاتی خارجی

  .شد

 کلیه شامل که حاضر پژوهش آماری جامعه گستردگی به توجه با :گيرينمونه چارچوب تعيين

 تعیین پژوهشی، هایمحدودیت و بوده انگیزش حوزه در انگلیسی و فارسی پژوهشی مطالعات

 پژوهش این در اساس براین. است ضروری نظر مورد مطالعات انتخاب برای گیرینمونه چارچوب

 های به عنوان یکی از چارچوب انگلیسی و فارسی اطالعاتی هایپایگاه در موجود مطالعات

 منابع از تا شد تالش مرتبط، مطالعات حداکثری شمول منظور به همچنین .شدند گیری انتخابنمونه

  شامل انگیزش حیطه معتبر مجالت منظور بدین. شوند آوریجمع مرتبط مطالعات نیز دیگری

Learning & Motivation، Contemporary Educational Psychology و Educational 

Psychology Review منابع همچنین و بررسی مجالت هایشماره اساس بر و مجزا طوربه  

 ،(2019) و همکاران درنایسا مانند گوناگون انگیزشی مداخالت با مرتبط گذشته هایفراتحلیل

 2لیوون، جانسن، جک و کستر، وانجانسن و( 2018) 1در ورفو ون کاستانس ، ، دانکربوئردو

اولیه  جستجوی این از حاصل مقاالت تمام ثبت از پس. گرفتند قرار جستجو و بازبینی مورد (2019)

 در شده و غربالگری نهایی تحلیل برای ورود معیار به توجه با مقاالت مقاله(، هزار پنجاه از )بیش

-دانش شامل اولیه تحقیقات آماری جامعه درضمن. شدند فراتحلیل وارد اثر اندازه با اتمطالع نهایت

 شده داده نشان مختلف مطالعات حذف و گزینش مراحل 1 نمودار در. بود دانشجویان و آموزان

 .است

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. De Boer, Donker, Kostons, & van der Werf 
2. Jansen, Van Leeuwen, Janssen, Jak, & Kester 
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 جريان گزينش و حذف مطالعات وارد شده در تحليل نهايی .1نمودار 

 

 

 1پریسما لیستچک از اطالعات آوریجمع برای پژوهش این در: اطالعات ابزارگردآوري

                                                           
1. PRISMA Checklist 

  اطالعاتی های بانک در شده جستجو ژوهشیپ مقاالت

SCIENCE DIRECT = 12733 

SAGE = 37439 

 

گر
ربال

غ
 ي

 
ود

ور
 

جد
وا

 
ط

رای
ش

ت( 
ولی

شم
)م

 

سا
شنا

يی
 

 چون پژوهشی منابع سایر از شده جستجو مقاالت

قبلی هایفراتحلیل  

 

 

 (= n 907) عنوان غربال بعداز شده ثبت نتایج

چکیده غربال از بعد شده ثبت نتایج  

(123 n =) 

 در اشتراک دلیل به شده حذف مقاالت

 و غیرتحصیلی، بافت ای،مداخله رویکرد

یغیرانگیزش پیامدهای  

  (61 n =) 

 براساس مقاالت حذف از پس نتایج

 (= n 62)  چکیده

 دلیل به شده حذف متن تمام مقاالت

 تصادفی جایگزین عدم گواه، گروه نبود

   غیرمعرف نمونه و

(17 n =) 

 افزارنرم در شده وارد مقاالت

 (= n 35) اثر اندازه  و 

  نهایی تحلیل انجام
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 مربوط به هایپژوهش فراتحلیل، مطالعات در تحلیل و تجزیه واحد کهاین به با توجه. شد استفاده

 به نتایج نمونه، حجم مانند متفاوتی پارامترهای لیست،چک این کمک به است، مورد بررسی حوزه

 اثر، عنوان چون اطالعاتی کنار در اثر اندازه محاسبه برای دیگر مورد نیاز هایو آماره آمده، دست

 تکمیل هایلیستچک مربوط به اطالعات. شدند نوشته مقاله انتشار زبان و سال ،نویسندگان نام

  ه است.گزارش شد 2 جدول در خالصه شکل به شده

 اندازه از اولیه هایپژوهش تحلیل و تجزیه و بررسی جهت: اطالعات تحليل و تجزيه روش

 آزمون قیفی، نمودار تصادفی، اثرات و ثابت اثرات مدل دو با ترکیبی اثر اندازه اولیه، مطالعات اثر

 2 ینسخه  از حاصل، هایداده تحلیل منظور به. شد استفاده کوکران شاخص و I مجذور ناهمگنی،

 هایداده پریسما، لیستچک تکمیل از پس اساس، این بر. شد استفاده 1فراتحلیل جامع افزارنرم

 فرمول اساس بر ،CMA2 افزارنرم با شده محاسبه اثرهای اندازه. شدند CMA2 برنامه وارد مذکور

 میانگین تفاوت صورت به را اثر اندازه( 1985) اولکین و هگز. شد محاسبه( 1985) 2اولکین و هگز

 .اندکرده تعریف معیار انحراف به توجه با گروه کنترلآزمایش و  گروه

 

 هايافته

اندازه  173پژوهش ) 35از  در پژوهش حاضر برای بررسی اثربخشی مداخالت انگیرشی

 ه شده است.تحلیل نشان دادهای وارد شده در ای از پژوهشخالصه 2اثر( استفاده گردید. در جدول 
  

                                                           
1. Comprehensive Meta Analysis (CMA) Version 2 
2. Hedegs & Olkin  
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 ي مطالعات وارد شده در فراتحليل. خالصه2جدول 

 عنوان
مولف و سال 

 انتشار

اطالعات 

 گروه نمونه
 عنوان

مولف و سال 

 انتشار

اطالعات 

 گروه نمونه

-تاثیر الگوی انگیزشی انتظار -1

ارزش بر انگیزش تحصیلی، اشتغال 

 و عملکرد تحصیلی

افروز، آتش

پاشا، نادری، 

 صعادی افتخار

و عسگری، 

1397 

آموزان دانش

پایه هشتم 

 پسر

اثرات برنامه توانمندسازی  -19

های خودتنظیمی برمهارت

آموزان، راهبردی دانش

 مدی و پیشرفت ریاضیاتخودکارآ

و  کلری

همکاران، 

2017 

آموزان دانش

 هردو جنس

تاثیر کالس درس معکوس بر  -2

انگیزش تحصیلی و یادگیری 

 دانشجویان درس کامپیوتر

نژاد و جوشقان

 1397، باقری

 دانشجویان

 هردوجنس،

تحصیلی  ارتقا عملکرد -20

-براساس نوشتن اهداف و برنامه

 های شخصی

و  شیپرس

 همکاران،

2020 

دانشجویان 

 هردو جنس

تاثیر راهبرد آموزشی بر انگیزش  -3

تحصیلی و پیشرفت تحصیلی درس 

 دین و زندگی

 میاندوابدولتی 

 و همکاران،

1397 

آموزان دانش

سوم 

دبیرستان 

 پسرانه شرقی

در ارتقای انگیزش علوم  -21

موزان دبیرستانی دوره اول آدانش

 انتظار-با مداخله ارزش

و  شین

 همکاران

2019 

آموزان دانش

 هر دو جنس

تاثیر مداخالت چندبعدی  -4

انگیزشی رفتاری بر انگیزه پیشرفت 

 و عملکرد تحصیلی

-زمانی و طالع

 1396پسند، 

آموزان دانش

دختر پایه 

 هفتم

گرا شناسی مثبتمداخله روان -22

برای شکست تحصیلی: مطالعه 

 پایلوت

و  مارو

 همکاران، 

2018 

دانشجویان 

 هردو جنس

عوامل انگیزشی و کنترل ترکیب  -5

موزش الکترونیکی و تاثیر ارادی در آ

 ن بر یادگیری و انگیزش دانشجویانآ

زندی، حاتمی، 

فردانش و 

 1396طالیی، 

دانشجویان 

 هردو جنس

مداخله بهترین خود ممکن  -23

بر انگیزش موقعیتی و تعهد در 

 بافت تحصیلی

و  آلتینتاس

، همکاران

2020 

دانشجویان 

 هردو جنس

اثربخشی گروه درمانی متمرکز بر  -6

شفقت بر میزان پرخاشگری، 

خودتنظیمی هیجانی و انگیزش 

 تحصیلی

شاکرمی، لطیفی 

و موسوی، 

1398 

آموزان دانش

 پسر

 ARCSاثرات مدل انگیزشی  -24

بر انگیزش دانشجویان برای 

 یادگیری زبان

کرت و 

کسیک، 

2017 

دانشجویان 

 هردو جنس

مقایسه تاثیر دو روش مدیریت  -7

آموزش و آموزش سنتی بر انگیزش 

 تحصیلی

و  صادقی

 1397، همکاران

دانشجویان 

 هر دو جنس

ای در تحول حرفه -25

راهبردهای خودتنظیمی: اثرات 

برنامه خودتنظیمی بر عملکرد 

 نوشتن و یادگیری

و  فستاس

همکاران، 

2015 

آموزان دانش

 هردو جنس

اثربخشی آموزش مبتنی بر  -8

پذیرش و تعهد بر انگیزش پیشرفت 

 و کیفیت زندگی

-صمدی، حسن

زاده و دوستی، 

1397 

آموزان دانش

 دختر

آموزش توسط اثرات  -26

مدی همساالن بر خودکارآ

تحصیلی، راهیردهای مطالعه و 

 پیامدهای تحصیلی

و  برگی

، همکاران

2019 

دانشجویان 

 هردو جنس

تاثیر برنامه بازآموزی اسنادی بر  -9

هیجانات پیشرفت و مشغولیت 

 تحصیلی

و  گشتاسبی

 1396همکاران، 

دانشجویان 

 هر دو جنس

بازی  مبتنی براثرات یادگیری  -27

 بر انگیزش پیشرفت تحصیلی

پرتوی و 

، رضوی

2019 

 آموزاندانش

 هردو جنس
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ردهای اثربخشی آموزش راهب -10

های خواهی در بهبود نشانهکمک

عملکرد و انگیزش استرس، 

های گری سبکتحصیلی با تعدیل

 اسنادی

-هاشمی نصرت

، بیرامی، آباد

واحدی و 

 1396 بیرامی،

آموزان دانش

 پسر

بهبود عملکرد تحصیلی  -28

درس زبان به کمک یادگیری 

 مبتنی بر مدل کلر

 2018وو، 
دانشجویان 

 هردو جنس

اثربخشی آموزش مبتنی بر  -11

رویکردهای نظریه انتخاب و 

رفتاردرمانی عقالنی هیجانی بر 

انگیزش پیشرفت تحصیلی و 

 دشواری تنظیم هیجان

، نیروزاده

یوسفی، 

فوالدچنگ و 

 اری،چحسین

1396 

آموزان دانش

 دختر

اثرات یک مداخله ارزش  -29

انتظار بر انگیزش تحصیلی درس 

 ریاضی

گاسپارد، 

ویگفیلد، 

یانگ، ج

ناگنگاست و 

تراوین، 

2018 

آموزان دانش

 هردوجنس

مداخله انگیزش مبتنی بر  -12

 هویت در کالس درس

و  هوروویتز

 2018، همکاران

آموزان دانش

 هردو جنس

مصاحبه انگیزشی در مداخله  -30

 کالس درس

، هوارد ریچ

شارپ و 

 2015 برمن،

دانشجویان 

 هر دوجنس

تحول راهبردهای خودتنظیمی  -13

 موزانر دانش آد

هریس، گراهام 

و آدکینس، 

2015 

آموزان دانش

 هر دو جنس

سازی انگیزشی: داربست -31

اثرات یک برنامه آموزشی مبتنی بر 

 والدین بر انگیزش تکالیف خانه

و  مائو

 ،همکاران

2018 

آموزان دانش

 هردو جنس

موزش مقایسه اثربخشی آ -14

راهبردهای خودتنظیمی انگیزش و 

مهارتهای ارتباطی بر استرس 

 تحصیلی

پورحسین 

مالیوسفی، 

نسب و حسینی

 1397علی، پناه

آموزان دانش

 دختر

تاثیر روش آموزش معکوس  -32

بر ماهیت علم و پیشرفت 

 تحصیلی

ی و محمود

، همکاران

1398 

آموزان دانش

 دختر

اثربخشی مدیریت انگیزش بر  -15

سرزندگی تحصیلی و خودپنداره 

 تحصیلی

زاده و حسن

دوست، وطن

1396 

 آموزاندانش

موزش راهبردهای اثربخشی آ -33

شناختی و فراشناختی بر انگیزش 

 تحصیلی

شهیدی 

مارنانی و 

 ،قجاوند

1394 

آموزان دانش

 دختر

مداخالت چندبعدی اثرات  -16

انگیزشی بر کاهش اضطراب امتحان 

 و احساس عدم کنترل

پورآقا رودبرده، 

پسند و طالع

بوگر، رحیمیان

1396 

آموزان دانش

 دختر

خله فراشناختی بر اثرات مدا -34

 عملکرد تحصیلی 

 ،چریئر

لوروکس، 

جرارد، واتلز 

 و گالی،

2020 

آموزان دانش

 هردوجنس

تدریس مقایسه راهبردهای  -17

سخنرانی و ژیانگ بر انگیزش 

 تحصیلی و یادگیری خودتنظیمی

سنایی، وصلی و 

 2018، صدیقی

آموزان دانش

 هردو جنس

اثرات مداخالت چندبعدی  -35

مارتین بر انگیزش تحصیلی و 

 عملکرد تحصیلی

، عابدی

معماریان، 

شوشتری و 

 گلشنی منزه،

1393 

آموزان دانش

 دختر

چندبعدی اخالت اثرات مد -18

 مدی تحصیلیانگیزشی بر خودکارآ

-طالعاخالقی و 

 1394پسند، 

آموزان دانش

 دختر
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، اندازه اثرهای های پرت، تحلیل حساسیت انجام گردید تا بر اساس نمودار قیفیبرای بررسی داده

ها پرت هستند به همین دلیل دهد که تعدادی از دادهنشان می 2نمودار قیفی  پرت مشخص گردند.

(؛ به این ترتیب تعداد 2019، در تحلیل، کنار گذاشته شد )موسوی و کاویانی 5/2اندازه اثرهای باالی 

 173پژوهش و  35ها براساس یل کنار گذاشته شده و تحلیل دادهاز تحل 5/2اندازه اثر باالی  11

)نمودار  شده استاندازه اثر انجام شد. پس از حذف اندازه اثرهای مذکور مجددا نمودار قیفی ارائه 

3.)  

 

 
 هاي پرت(نمودار قيفی اندازه اثرها )قبل از حذف داده .2نمودار 

 

 هاي پرت(نمودار قيفی اندازه اثرها )بعد از حذف داده .3نمودار     

 

های اولیه در های عددی پژوهشتوجه به اینکه هدف اصلی هر فراتحلیل ترکیب شاخصبا 

های اثر ترکیبی یا خالصه بر اساس دو مدل ثابت اندازه 3قالب یک شاخص کلی است، در جدول 
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مدل  هایبه نام ها بر دو مدل آماریاندازه اثر ارائه شده است. غالب فراتحلیل 173و تصادفی برای 

شود که یک اندازه اثر واقعی ت و مدل اثرات تصادفی مبتنی هستند. در مدل اثر ثابت فرض میاثر ثاب

ر مشاهده شده در های اثهای اندازههاست و همه تفاوتوجود دارد که زیربنای همه تحلیل

شود ی، فرض میگیری است. در مقابل، در مدل اثرات تصادفناشی از خطای نمونههای اولیه پژوهش

ندازه اثر واقعی از پژوهشی به پژوهش دیگر در حال تغییر است. یکی از علل اصلی این تغییر که ا

 ، هیگینزهگزبرنشتاین، کننده در رابطه بین متغیر مستقل و متغیر وابسته است )وجود متغیرهای مداخله

 هایاندازه شود در این فراتحلیل مقادیرمشاهده می 3(. همانگونه که در جدول 2009، 1تاینتشو رو

و برای مدل تصادفی برابر با  217/0اندازه اثر برای مدل ثابت برابر با  173اثر ترکیبی حاصل از 

مشخص شد مدل اثر تصادفی معنادار است. برای اینکه مدل  Qاست که پس از انجام آزمون  582/0

ینان از وجود های ناهمگنی برای اطمنهایی فراتحلیل حاضر مشخص شود باید یک مجموعه تحلیل

های اولیه های اثر پژوهشکننده انجام گیرد. در صورت وجود ناهمگنی در اندازهمتغیرهای تعدیل

شود که در جامعه آماری ماهیت روابط بین متغیر مستقل شود و فرض میمدل تصادفی انتخاب می

 (.2015 ران،و همکا 2استوارتیابد )تغییر میکننده و وابسته، تحت تأثیر متغیرهای تعدیل
 

 اثرات ثابت و تصادفیهاي حاصل از مدلهاي اثر ترکيبی اندازه .3جدول 

 مدل
تعداد اندازه 

 اثر

اندازه اثر 

 ترکیبی
 خطای معیار

 %95فاصله اطمینان 
 Pمقدار  Zمقدار 

 حد باال حد پایین

 001/0 247/21 237/0 197/0 010/0 217/0 173 ثابت

 001/0 878/16 650/0 515/0 034/0 582/0 173 تصادفی

 

 کوکران استفاده شد. Qدر این راستا برای انتخاب یکی از دو مدل ثابت یا تصادفی از آزمون 

کوکران، نشان  Qهای اولیه بر اساس شاخص های اثر در بین پژوهشنتایج بررسی ناهمگنی اندازه

است که از لحاظ آماری معنادار  170/1522( برابر با 172)با درجه آزادی  Qداد مقدار شاخص 

های اولیه است. با توجه به های اثر پژوهشو نشانگر تفاوت واقعی بین اندازه( P<001/0) است

های اثر بیشتر شود توان آزمون که هر چه تعداد اندازه –از لحاظ معناداری  Qمحدودیت شاخص 

)برنشتاین و اند را توصیه کرده Iگران استفاده از مجذور فراتحلیل -شود تر میبرای رد همگنی بیش

است که مقدار ناهمگنی را به  درصد 100(. این شاخص دارای مقداری از صفر تا 2009همکاران، 

نش موجود درصد از پراک 88دهد که بیش از نشان می Iدهد. نتایج مجذور صورت درصد نشان می

که نشان دهنده  استکننده های اولیه، واقعی و ناشی از وجود متغیرهای تعدیلپژوهشدر نتایج 

                                                           
1. Borenstein, Hedges, Higgins, & Rothstein  
2. Stewart  
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های اولیه است. بر اساس هر دو شاخص ناهمگنی، مشخص شد که وجود ناهمگنی در پژوهش

د و بنابراین مدل تصادفی ننقش معناداری دار مداخالت انگیزشیکننده در اثربخشی متغیرهای تعدیل

 راتحلیل انتخاب شد.به عنوان مدل ف

 گرهاتعيين تعديل

س گرليتعد ريمتغ .1 صادف مدل با یبیترک اثر اندازه 4جدول  در: تيجن  که ییهاپژوهش در یت

س صادف مدل با یبیترک اثر اندازه ؛742/0 با برابر بود، زن کنندگانشرکت تیجن  ییهاپژوهش در یت

ـــ که ـــرکت تیجنس ـــادف مدل با یبیترک اثر اندازه و ؛971/0 با برابر بود مرد کنندگانش  در یتص

اندازه اثر   نیبنابرا. بود 5/0 برابر بود، شـــده برده بهره پژوهش در جنس دو هر ار که ییهاپژوهش

 شرکت کنندگان مرد بود، باالتر گزارش شد.  تیکه جنس ییهادر پژوهش یبیترک
 

 اندازه اثر ترکيبی مدل تصادفی تأثير جنسيت بر اثرگذاري مداخالت انگيزشی .4جدول 

 

در  یبا مدل تصادف یبیاندازه اثر ترک 5جدول  در: (آموزدانش)دانشجو،  سن گرليتعد ريمتغ. 2

 یبیترک اثر اندازه نیبنابرا. بود 438/0 آموزاندانش یهاپژوهش در و 762/0 انیدانشجو یهاپژوهش

 باالتر گزارش شد.  انیدانشجو یهاپژوهش در
 

 اندازه اثر ترکيبی مدل تصادفی تأثير سن بر اثرگذاري مداخالت انگيزشی. 5ل جدو

 

اندازه اثر ترکیبی برای  6در جدول زاد(: زاد، برونگر ماهيت مداخله )درونمتغير تعديل. 3

و زمانی که ماهیت مداخالت  506/0متکی است، برابر  زاددرونزمانی که ماهیت مداخله بر عوامل 

 است.  745/0متکی است، برابر  زادبرونبر عوامل 

 
 

تعداد  جنسيت

 مطالعات

اندازه اثر 

 ترکیبی

 Pمقدار  Zمقدار  %95فاصله اطمینان  خطای معیار

 حد باال حد پایین

 001/0 443/7 937/0 546/0 100/0 742/0 33 زن

 001/0 839/4 364/1 578/0 201/0 971/0 16 مرد

 001/0 698/13 572/0 429/0 037/0 500/0 124 هردو

تعداد  سن

 مطالعات

اندازه اثر 

 ترکیبی

 Pمقدار  Zمقدار  %95فاصله اطمینان  خطای معیار

 حد باال حد پایین

 001/0 671/11 890/0 634/0 065/0 762/0 70 دانشجو

 001/0 901/11 510/0 366/0 037/0 438/0 103 آموزدانش
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 اندازه اثر ترکيبی مدل تصادفی تأثير ماهيت مداخله بر اثرگذاري مداخالت انگيزشی .6جدول 

  

های اندازه اثر ترکیبی برای پژوهش 7در جدول گر فرهنگ )شرقی، غربی(: متغير تعديل. 4

های گزارش شد. بنابراین پژوهش 384/0های غربی این میزان و برای پژوهش 775/0شرقی برابر 

 شرقی سهم باالتری از اندازه اثر ترکیبی را گزارش کردند. 

 
 اندازه اثر ترکيبی مدل تصادفی تأثير فرهنگ بر اثرگذاري مداخالت انگيزشی .7ل جدو

 

 گيريبحث و نتيجه
های انگیزشی پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مداخالت روانی ـ آموزشی بر مشخصه

اندازه اثر، انجام گرفت. نتایج  173مطالعه و  35ها با وارد نمودن یادگیرندگان انجام شد. تحلیل داده

بود که یک  582/0فراتحلیل نشان داد که اندازه اثر کلی اثربخشی مداخالت روانی ـ آموزشی برابر با 

پژوهش و  35اساس نتایج ترکیبی  بر(. 2011، 1اورتگا)شود میمقدار اندازه اثر متوسط محسوب 

مداخالت روانی ـ آموزشی اثربخشی قابل قبولی بر قلمروهای مختلف شناختی، اندازه اثر،  173

گر مدل علّی اثرات تعدیل اند. همچنین تحلیلهیجانی، عاطفی و رفتاری سازه انگیزش تحصیلی داشته

ای های مداخلهکه اندازه اثرِ پژوهش، سن، ماهیت مداخله و عنصر بافتاری فرهنگ نشان داد جنسیت

های ، اندازه اثر پژوهشزاددروننسبت به مداخالت مبتنی بر عوامل  زادبرونعوامل مبتنی بر 

آموزان، های دربردارندة نمونة دانشدربردارندة نمونة دانشجویان در مقایسه با اندازة اثر پژوهش

جام های انهای نمونه مردان نسبت به زنان و در نهایت، اندازة اثر پژوهشهمچنین اندازه اثر پژوهش

گرا )جوامع شرقی( در مقایسه با بافت فرهنگی فردگرا )جوامع غربی( در بافت فرهنگی جمع شده

  بیشتر بود.  

                                                           
1. Ortega  

تعداد  ماهيت مداخله

 مطالعات

اندازه اثر 

 ترکیبی

خطای 

 معیار

 Pمقدار  Zمقدار  %95فاصله اطمینان 

 حد باال حد پایین

 001/0 470/13 579/0 432/0 038/0 506/0 121 زاددرون

 001/0 093/9 905/0 584/0 082/0 745/0 52 زادبرون

تعداد  فرهنگ

 مطالعات

اندازه اثر 

 ترکیبی

خطای 

 معیار

 Pمقدار  Zمقدار  %95فاصله اطمینان 

 حد باال حد پایین

 001/0 129/13 890/0 659/0 059/0 775/0 100 شرقی

 001/0 245/9 466/0 303/0 042/0 384/0 73 غربی
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و همکاران  اسنایدر(، 2019اسمیت و کاپازی )های مطالعات نتایج مطالعة حاضر همسو با یافته

از نقش  (2017)و همکاران  ولر(، م2018(؛ مائو و همکاران )2016(، الزاووسکی و هالمن )2019)

ـ آموزشی با هدف ارتقا نیمرخ انگیزشی فراگیران تعیین کنندة برنامه حمایت  تجربی طوربههای روانی 

های روانی ـ آموزشی در کرد. یکی از مسیرهای نظری مفروض برای دفاع از ظرفیت تبیینی برنامه

 نظریة های انگیزشی شاملهای برآمده از نظریهافزایش نیمرخ انگیزشی یادگیرندگان با تاکید بر آموزه

، کونکا) پیشرفت هدف نظریة ،(2020 گراهام،) اسناد نظریة ،(2020، دیبندتو و شانک) خودکارآمدی

-لوسکو و یو) گریخودتعیین نظریة ،(2019، گلدستون و ویگفیلد) ارزش ـ انتظار نظریة ،(2020

 اساس بر. است پیگیری قابل( 2018 کلر،) عملکرد و اراده انگیزش، الگوی و( 2020، بریستول

 مانند انگیزشی مفاهیم یافته سازش وجوه تقویت بر سوی، یک از هانظریه این در موجود، شواهد

 خلق همچنین و کارآمد اسنادهای خودکارآمدی، تسلطی، هدفی گیریجهت رشدمحور، ذهنی آمایه

 نقصان بر معطوف رفتاری هایمدل کاهش بر سوی، دیگر از و خودمختاری، گرحمایت محیط

 شودمی تاکید فرسودگی و گریزیتالش سازی،خودناتوان اهمالکاری، شامل یادگیرندگان انگیزش

 همکاران، و لکی ؛2020، نولز و الئو ؛1396 همکاران، و فردافشاری ؛1396 همکاران، و باغی)

 هیجانی شناختی، مهارتهای ارتقای هدف با جامع و نظامدار تالش گونه هر اساس، این بر(. 1397

  چون دفاعی سازوکارهای جستجوی از یادگیرندگان که شودمی سبب یادگیرندگان اجتماعی و

 رفتاری الگوهای برابر در یادگیرندگان سازیمقاوم محققان، دیدگاه طبق. کنند خودداری کاریاهمال

 برای هاحلراه ترینکنندهتعیین از یکی منفی گراییکمال و سازیخودناتوان مانند گریخودمراقبت

 ؛1396 همکاران، و باغی) شودمی تلقی انگیزش نقصان چندگانه هایآسیب برابر در آنها از مراقبت

   (.1397 همکاران، و لکی ؛2020، نولز و الئو ؛1396 همکاران، و فردافشاری

انگیزگی فراگیران، در مواجهه با نیمرخ بیاند که عالوه بر این، نتایج مطالعات مختلف نشان داده 

سازی انگیزشی توسط والدین، همساالن و معلمان د راهبردهای بافتاری چون داربستالتزام به کاربر

؛ 2019باند، ؛ 1396باغی و همکاران، کند )از فروغلتیدن افراد در ورطة نقصان انگیزش جلوگیری می

معلمان، به  (.2019؛ یوکاس و همکاران، 2018همکاران،  ؛ واساالمپی و2019، کیکاسسیلینیکاس و 

انگیزگی یادگیرندگان عنوان مهمترین عامل انگیزشی، از دیگر عناصر بافتاری موثر در کاهش بی

سازانه والدین توان از نقش داربست(. از دیگر سو، نمی2019، همکاران شوند )ریو ومحسوب می

طبق نظریه شناخت اجتماعی و بر اساس الگوی جبرگرایی  (.2018، هم غافل شد )مائو و همکاران

ها و متقابل بندورا، عملکرد بشر از سه مجموعه عوامل رفتاری، محیطی و شخصی )مثل شناخت

های پذیرد. در این الگو فرایندهای انگیزشی )مثل خودکارآمدی و مقایسههیجانات( تاثیر می

تر، از عوامل محیطی به ویژه طف، در الگویی زیربناییها و عوااجتماعی(، ضمن اثرپذیری از شناخت

(. برای مثال خودکارآمدی که 2020، و دیبندتو شوند )شانکها و اعمال دیگران مهم ناشی مینگرش
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اتخاذ راهبردهای یادگیری موثر  هشود و بدر الگوی جبرگرایی متقابل محسوب میای شخصی مولفه

 دادهای محیطی چون شود، خود از درونمنتهی میهای معطوف به پیشرفت اریذگو هدف

شود. باور خودکارآمدی از بازخورد مربی و والدین ناشی میو های اجتماعی با همساالن، مقایسه

های هیجانی ـ فیزیولوژیکی منابعی چون عملکرد واقعی، تجارب جانشینی، اقناع اجتماعی و شاخص

(. بر اساس شواهد 2018، 1پی دارد )آشر و شانک شود و احساس عاملیت فردی را درتغذیه می

های تحصیلی و انتخاب موجود احساس عاملیت فردی، منبع مهمی برای پیامدهای مثبت در محیط

؛ 1397همکاران، ؛ صحرایی و 2017، 2شود )آن، بانگ و کیمرفتارهای معطوف به پیشرفت، تلقی می

  (.2018، 3انتاس، میلر و رودجرستسالئو، کی
گری، معلمان با اتخاذ رویکردی مبتنی بر احترام و ارتقای ین از منظر نظریه خودتعیینهمچن

احساس شایستگی و ارتباطات مثبت، قادرند ضمن بهبود وضعیت انگیزشی، عملکرد تحصیلی 

ساز رایطی است که طی آن معلم، زمینهبیانگر ش دهند. حمایت از خودمختارییادگیرندگان را ارتقا 

، 4نتومانی -ثوگرسنهای محتمل برای یادگیرندگان خود خواهد شد )ژائو، نتومانیس و گزینهانتخاب 

گردد؛ دهی تجربیات و خودتنظیمی رفتار برمی(. خودمختاری به نیاز افراد بر خودسازمان2019

شود. ارتباط به نیاز برای که ناکامی این نیازها باعث احساس فشار و تعارضات درونی میدرحالی

. دارد ثبیت ارتباطات معنادار با دیگران، مراقبت از دیگران و همچنین مراقبت گرفتن از آنها اشارهت

گیری منجر خواهد شد )ونتزل، تومباک، عدم ارضای این نیاز بنیادی به احساس تنهایی و گوشه

ل با (. شایستگی هم به معنای نیاز به احساس اثربخشی در بافت تعام2019، 5نیشویلیامز و مک

 خودتردیدی محیط پیرامون است و در صورت ناتوانی در ارضای این نیاز حیاتی، فرد دچار احساس

 اجتماعی بافت هایویژگی به حیاتی نیاز سه این ارضای نظریه، این اساس بر. شودمی ناکارآمدی و

 شخص آن طی که است اجتماعی تعامل سبک نوعی خودمختاری، از حمایت مثال برای. دارد بستگی

 ممکن هافعالیت انجام جهت را هاییانتخاب یادگیرندگان، برای( معلم مثال) خودمختاری حمایتگر

 محفوظ شانخودمختاری و شوندمی درک کنند احساس آنها که زندمی اقداماتی به دست و سازدمی

 شودمی تامین شرایطی چنین در یادگیرندگان در خودمختاری به نیاز احساس اساس، این بر. است

شود گری که سبب میمجموع، روابط مبتنی بر خودتعیین در(. 2020 ،بریستول-لوسکو و یو)

ساز ارتباطات مثبت در بافت گر رجوع کنند و برای آنها زمینهیادگیرندگان به رفتارهای خودتنظیم

پذیرد )ریان و تعامل اجتماعی و پیامدهای انگیزشی مثبت است، به شدت از عوامل بافتاری اثر می

  (.1397روته و شکری، ؛ میرهاشمی2019همکاران، 

                                                           
1. Usher & Shunck  
2. Ahn, Bong, & Kim  
3. Lau, Kitsantas, Miller, & Rodgers  
4. Zhou, Ntoumanis, & Thogersen-Ntoumani  
5. Wentzel, Tomback, Williams, & McNeish  
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(، راهبردهای آموزشی و انگیزشی 2018از منظر الگوی جامع انگیزش، عملکرد و یادگیری )کلر، 

( تاکید می کند که در 2018در تعامل با یکدیگر اثرگذاری مضاعفی را موجب خواهند شد. کلر )

اند به هر طریق کوشیده های آموزشیمعطوف بر ارتقای شیوههای های گذشته پژوهشخالل سال

ممکن توجه یادگیرنده را حفظ کنند و عالقه او را به یادگیری افزایش دهند. این تمرکز موجب 

های مختلف نشان های انگیزشی در طراحی آموزشی شده است. اما پژوهشغفلت از تاکید بر سبک

با افزایش  انگیزشی، و آموزشی جهت؛ یعنی راهبردهایوت اما همدادند تعامل این دو نوع راهبرد متفا

، افرتی؛ د2018سانال، تورل و شوند که یادگیری و عملکرد نیز تقویت گردد )انگیزش، سبب می

های انگیزشی توجه، ارتباط، مداخالت مبتنی بر سازهاند که نتایج مطالعات مختلف نشان داده .(2019

های نوین تدریس و آموزش، مانند تدریس و آمایه ذهنی، در تعامل با شیوه اعتماد، رضامندی، اراده

گیری از تکنولوژی روزآمد در حیطه آموزش، به نحو معکوس یا تدریس مبتنی بر بازی و کمک

گنولی و آگیری با افزایش در نتایج انگیزشی و یادگیری در یادگیرندگان همراه بوده است )چشم

؛ لی و 2017؛ کرت و کسیک، 2017ژانگ، ؛ 2020، 1هو، چیانگ و الگمایرچانگ، ؛ 2018، همکاران

حاضر اثر  (، در پژوهش2018(. بنابراین، با رجوع به منطق نظریه کلر )2018؛ وو، 2018مور، 

 شود. ، توجیه میزاددرونیا  زادبرونگری ماهیت مداخالت مبتنی بر عوامل تعدیل

و سن یادگیرندگان، برای فهم  یتکه متغیرهای جنس همچنین نتایج مطالعة حاضر نشان داد

تمایز در تاثیرات مداخالت روانی ـ آموزشی با هدف ارتقای نیمرخ انگیزشی یادگیرندگان از نقش 

 انگیزش و جنسیت ایده بر متمرکز مطالعات نتایج مرور کلی، طوربه بااهمیتی برخوردار است.

 به رجوع با انگیزشی هایسازه در پسر و دختر یادگیرنده گروه دو تفاوت که دهدمی نشان پیشرفت

 ویدلوند،است ) تبیین قابل آنها در «3خود بهبود» برابر در «2خود تایید» بر مبتنی مدارانةجنس تمایالت

 اخذ با پسران و مردان انگیزشی باور مفهومی، نظام این اساس بر(. 2020 ،4هونهرکو و تاپال تومینن،

 انگیزشی باور مقابل، در و فردی هایتوانایی از دفاع و( سازینمایان) نمایشگری بر مبتنی گیریجهت

 سازیمرتفع و شناسایی برای تالش و کوشیسخت بر مبتنی گیریجهت طریق از دختران و زنان

 پیشرفت انگیزش مطالعاتی قلمرو به مندعالقه محققان. شودمی مشخص فردی هایمحدودیت

 مانند انگیزشی مفاهیمیخرده بر تاکید با را جنسیتی رویکرد دو این نفوذ منطق اندکوشیده تحصیلی

 مطالعات در محققان مثال برای. کنند تصریح ارزیابی، از ادراک و کنترل از ادراک شایستگی، از ادراک

 خود، بهبود برابر در خود تایید هایسازه کارکردی هایویژگی بر تاکید با اندکوشیده مختلف

 متمایز یکدیگر از جنس دو در را برآوردیکم و برآوردیبیش بر معطوف خودارزیابانة هایسوگیری

                                                           
1. Chang, Hu, Chiang, & Lugmayer  
2. proving  
3. improving  
4. Widlund, Tuominen, Tapola, & Korhonen  
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 در تفاوت از بخشی نگر،واقع منطقی به رجوع با و موجود تجربی شواهد با همسو بنابراین،. کنند

 یا مردان تمایل به محور، انگیزش ایمداخله هایتالش از پسر و دختر یادگیرندگان تاثیرپذیری

 بر مبتنی سوگیری به دختران یا زنان تمایل مقابل، در و برآوردیبیش بر مبتنی سوگیری به پسران

 نتایج دیگر، طرف از(. 2017، 1دیک و مورین پارکر، مارش، گائو،) شودمی مربوط برآوردیکم

 با مقایسه در دختران که دهدمی نشان علّی هایاسنادگزینی در جنسیتی هایتفاوت نقش به مربوط

 توانایی به کمتر را خود آمیزموفقیت تجارب و توانایی عدم به بیشتر را خود شکست تجارب پسران،

 نسبت بدشانسی به را خود کنندةناکام تجارب دختران با مقایسه در پسران مقابل، در. دادند نسبت

 را 3باال انتظار الگوی پسران و 2پایین انتظار الگوی دختران اسناد، نظریة هایآموزه اساس بر. دادند

 را باالتری انتظارات شکست، با مواجهه در دختران با مقایسه در پسران این، بر عالوه. دادند نشان

 که دریافتند محققان کلی، طوربه. کردند حفظ خود در آتی آمیزموفقیت تجارب به دستیابی برای

 در 4گریخودیاری بر مبتنی هایسوگیری از الگویی فراروی، تجارب با مواجهه در دختران و پسران

 همسو نیز شایستگی از ادراک در جنسیتی هایتفاوت با که دهندمی نشان را 5نگریخودکم برابر

 با مقایسه در آمیزموفقیت تجارب برای بیشتر پذیریمسئولیت پسران بین در اساس، این بر. است

 در اما کندمی مراقبت آنها خودارزشمندی از دفاعی راهبرد یک عنوان به چهاگر شکست، تجارب

 نشان دختران اکثر استفادة مورد اسنادی سبک. دهدمی کاهش آنها در را مستمر تالش ویژگی عمل

 بهبودیافتگی برای مسیری همواره آنها برای و کنند تالش سخت که دارند نیاز همیشه آنها که دهدمی

 خویش، تحصیلی نتایج برای بیشتر پذیریمسئولیت به دختران تمایل ،این وجود با. است تصور قابل

 واقع، در. دهدمی قرار آسیب معرض در اضطراب و خودتردیدی مانند هاییویژگی ناحیة از را آنها

 اعتماد ترکیب. دهندمی نشان بیشتری نگرانی خود تکالیف انجام برای پسران با مقایسه در دختران

 عنصر برای زیاد گذاریسرمایه محصول موفقیت، که باور این و بیشتر اضطراب تر،پایین نفس به

 شرایط با ترراحت ایحرفه و تحصیلی هایانتخاب شرایط در آنها که شودمی سبب است تالش

. کند پذیرآسیب «6شیادی پدیدة» برابر در را موفق زنان تواندمی وضعیتی چنین. آیند کنار حداقلی

 کمتر رسدمی نظر به آنچه از فرد که است این بیانگر شیادی پدیدة انگیزشی، محققان دیدگاه طبق

 نهایت، در (.2017، گائو و همکاران) شد خواهد روشن همگان برای موضوع این ،سرانجام و است

 ارزیابانه بازخوردهای با یکدیگر از متفاوت مردان و زنان که دهدمی نشان دیگری مطالعاتی نتایج

 باعث که کنندمی برخورد رقابتی میدان یک عنوان به ارزیابانه هایموقعیت با مردان. شوندمی روبرو

                                                           
1. Guo, Marsh, Parker, Morin, & Dicke  
2. low expectancy pattern  
3. high expectancy pattern  
4. self-serving  
5. self-denigrating  
6. imposter phenomenon  
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 تالش خویشتن به نسبت مثبت هایخودنگری از مراقبت و خود تایید برای پیش از بیش آنها شودمی

 هایارزیابی و خود بین راهبردی چنین اخذ با بنابراین،. (2020، 1زاندر، مونتاگ، وتزل و برتل) کنند

 به دیگران ارزیابة بازخوردهای با بیشتر زنان مقابل، در. کنندمی ایجاد فاصله خود از دیگران منفی

 ارزیابانه بازخورد با بنابراین، و کنندمی برخورد خود توانایی از بیشتر اطالع کسب برای فرصتی عنوان

 و شایستگی جنسیتی الگوهای کلی، طوربه. کنندمی برخورد تشخیصی صورت به خود از دیگران

 زیربنایی هایانگیزه به مربوط موضوعات یادآور ارزشیابی، مقولة به نسبت رویکردها و کنترل

 حفظ منظور به اساساً افراد وقتی. هستند خودارزشیابی برای خودبهبودی برابر در خودفزایندگی

 استفاده مثبت سوگیری از هستند مندعالقه آنها شوند،می برانگیخته( خودفزایندگی) خودارزشمندی

 تلقی خودمعرف را خوشایند و مثبت اطالعات ناخوشایند، و منفی اطالعات با مقایسه در کنند،

 انواع از منفی، ارزیابانة بازخوردهای و خود بین انداختن فاصله منظور به همچنین و کنندمی

 با اساساً افراد وقتی مقابل، در. جویندمی سود اسنادی هایسوگیری مانند خودمراقبتی راهبردهای

 برای مغتنمی فرصت را ارزیابانه بازخوردهای با مواجهه شوند،می برانگیخته خودبهبودی هدف

 هایموقعیت که هستند مندعالقه زنان بنابراین،. کنندمی تلقی خودارزیابی اصالح و آموزیمهارت

 تلقی خویش فردی توانایی بهبود برای بلکه یادگیری برای هاییفرصت مثابة به تنها نه را ارزیابانه

 افراد به را فردی هایمحدودیت شناخت امکان منتقدانه هایارزشیابی با رویارویی چه اگر. کنند

 تجربة و فردی هایقابلیت برای گذاریارزش عدم نفس، به اعتماد دادن دست از خطر اما دهدمی

 خودارزشمندی احساس از مراقبت به دادن اولویت همچنین،. دارد همراه به نیز آنها برای را اضطراب

 رویارویی در را یادگیری هایفرصت از گرفتن بهره ناتوانی خطر منتقدانه، هایارزیابی با مواجهه در

 .کندمی سلب افراد از هاموقعیت این با

 را جنس دو هایارزش و باورها در اولیه هایتفاوت این وجود هاپژوهش دیگر حال، عین در  

هایی از منظر این محققان، چنین تفاوت (.2019 ،2و مورین راتل ،گانیه ،تگیل لیتالین،) کنندمی رد

ارزش ـ انتظار  نظریهتواند از تزریق تفکرات قالبی والدین، معلمان و فرهنگ ناشی شود. براساس می

 های ادراک شده دروس تحصیلی، از باورهای انگیزشی یادگیرندگان شامل خودپنداره و ارزش

شود. این ادراکات آموزان محسوب میدانش های تحصیلی و شغلی در آیندههای مهم انتخاببینپیش

های تحصیلی گردند. اثرگذاری ارزشحیاتی تحت تاثیر باورهای والدین و جامعه تزریق و تقویت می

اند )گلدستون، ته مورد تأکید قرارگرفتههای گذشوالدین بر باورهای تحصیلی فرزندان در پژوهش

(. گاه والدین ارزیابی بهتری از 2018 و همکاران، 4؛ هافنر2018 3،مونکسو  نیبلر هافنر، تورسی،

                                                           
1. Zander, Montage, Wetzel, & Bertel  
2. Litalien, Gillet, Gagné, Ratell, & Morin 
3. Goldestone, Hafner, Turci, Kneibler, & Muenks  
4. Häfner  
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در پسران دارند. هر چند هنوز اثرات  شایستگی و ارزشمندی برخی دروس خاص چون ریاضیات

ای جنسیت کودک و جنسیت والد نقش واسطهرسد ها مبهم است، اما به نظر میتعاملی این ارتباط

(. همساالن 2018هم دارد )هافنر و همکاران،  گر در اثرگذاری باورهای انگیزشی این دو برو تعدیل

 همساالن، هایارزش و باورها به عنوان دیگر منبع بافتاری اثرگذار بر انگیزش تحصیلی، از طریق تغییر

 موجب را تحصیلی بهزیستی چون روانی پیامدهای و تحصیلی عملکرد چون رفتاری پیامدهای

همچنین شواهد، از کاهش بهزیستی مرتبط با مدرسه در بین نوجوانان (. 2016، 1کینگ) شد خواهند

(. 2015، 2آرو-)وانگ، چو، هافکنس و سالمال و به ویژه دختران تحت تاثیر همساالنشان حکایت دارد

های مهم دستاوردهای آتی یادگیرندگان، نیز از کنندهیبینآرزوهای تحصیلی و شغلی به مثابه پیش

رسد این آمال تحصیلی و گیرد. به نظر میمی تنشأهمین انتظارات موفقیت و باورهای سودمندی 

تر پسران در حیطه ریاضیات و انتخاب حیطه ادبیات برای دختران اثرگذار شغلی، بر تمرکز قوی

های اولیه در توان نتیجه تفاوتمداخالت انگیزشی بر پسران را میاست. بنابراین اثرگذاری بیشتر 

(. 2020، نظر برای آنان دانست )زاندر و همکاران ادراک شایستگی و ارزشمندی بافت تحصیلی مورد

 در تحصیلی پیشرفت و یادگیری به نسبت قالبی باورهای کاهش با اخیر هایسال در دیگرسو از

 آرزوهای ایرانی، فرهنگ در خصوصاً دختران پیشرفت، موضوع به سیتیغیرجن نگاهی اخذ و دختران،

 انگیزشی نیمرخ خود، باورهای و هاارزش تغییر با و برگزیده پسران از باالتر حتی تحصیلی و شغلی

 با که فزاینده نیمرخ این(. 1399 خدایی، و شکری نورمحمدی،) گذارندمی نمایش به را باال سطح

 ناشی حدودی تا( 2018، همکاران و گلدستون) است همسان نیز اخیر هایپژوهش برخی هاییافته

 به تمایل نویددهنده و است آموزشی نظام و خانواده تعامالت اصالح فرهنگی، باورهای تغییر از

، همکاران و ویدلوند) است جهانی جامعه زنان در اقتصادی و فرهنگی اجتماعی، شکوفایی و رشد

2020 .) 

 سنی هایگروه در یادگیرندگان عضویت حسب بر آموزشی برنامة تاثیر در تفاوتبر این،  عالوه

گر آن است که با افزایش کنندگان بیانسنی مشارکت گروه گرتعدیل نقش بر تاکید ضمن نیز مختلف

تر در فرایند مداخالت روانی ـ یافتگی یادگیرندگان و متعاقب آن مشارکت فعاالنهسطح تحول

های گذشته، کند. براساس پژوهشآموزشی، کیفیت تاثیرپذیری از محتوای مداخالت هم تغییر می

خصوص به دلیل تاثیرپذیری از همساالن، با کاهش انگیزش تحصیلی طی دوره نوجوانی به

؛ 2017، 4مارتین و استینبک؛ 2016، 3تامپسون-کلر و گاونباگلر، مکگیری مواجه خواهد شد )چشم

سالگی، خصوصا در سال  20تا  17نیمرخ کاهش یافته در سنین  (. این2017، 5و ساکورای رونیشیمو

                                                           
1. King  
2. Wang, Chow, Hofkens, & Salmela-Aro  
3. Bugler, McGeown, & Clair-Thompson  
4. Martin & Steinbeck  
5. Nishimura & Sakurai  
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 تجربیات و کار تر،تخصصی تحصیالت به تمایل سن افزایش با گردد. امااول دانشگاه هم نمایان می

این  (.2016 ،1کیپمن و هافمن مارتینک،) شودمی انگیزش از متفاوتی اشکال بروز موجب زندگی،

تغییر ضمن آشکار ساختن منظر تحولی سازه انگیزش، کاهش تاثیرپذیری یادگیرندگان از عوامل 

 در سن افزایش با اهداف منظر دهد. ازمحیطی و افزایش انگیزش درونی را مورد تاکید قرار می

 سو دیگر از و دنشومی ترکیب شغلی هایموفقیت کسب با تحصیلی اهداف یکسو از یادگیرندگان

 به انگیزشی تغییر ترتیب این به. دنخورمی گره اجتماعی اهداف با شخصی تمایالت و فردی اهداف

(. 2019 باشد )لیتالین و همکاران، اجتماعی و شغلی پیشرفت به تمایل نتیجه تواندمی سن موازات

ـ آموزشی بر نقش تعیینتوسعه دهندگان مداخ شکیبایی، کننده عناصر شناختی فعال، چون الت روانی 

های آموزشی تاکید دارند. عالوه بر این، مشغولیت موثر و مشارکت فعال در زمینه اثرگذاری برنامه

و تحمل ابهام در فرایند  2ذهنی نشاط مزبور ضرورت تمرکز بر ویژگی هایهبرنام نظریپشتوانة 

های مل فعالیتدهد. تکاهای سنی مختلف مورد تاکید قرار میبرانگیز آموزش را در گروهچالش

موجب سازگاری های مبهم و نیازمند تالش، شناختی مغز و افزایش تجربه یادگیرندگان از موقعیت

گری، شد. همچنین از منظر نظریه خودتعیین شناختی و رفتاری به موازات افزایش سن خواهدعصب

 لط و انتخاب یادگیرندگان در سنین باالتر ضمن ادراک خودمختاری بیشتر به دلیل توانایی تس

های تحصیلی، بهتر قادرند نیاز خود به ارتباط صمیمانه با دیگران مهم را برآورده کنند. فعالیت

همچنین اگر فعالیت تحصیلی منتخب، در راستای عالقه و توانمندی یادگیرندگان باشد، ارتقای 

 (. 2019)لیتالین و همکاران، احساس شایستگی را سبب خواهد شد 

های این، تمایزیافتگی اثربخشی برنامة آموزشی بر حسب عضویت یادگیرندگان به گروهعالوه بر 

 دهد؛ گری فرهنگ بر اثرگذاری مداخالت انگیزشی میفرهنگی مختلف نیز خبر از نقش تعدیل

های شرقی بیشتر و معنادارتر است. در پژوهش حاضر که اثرگذاری مداخالت در فرهنگچنانآن

های جوامع شرقی احتماال از ترکیب اهداف فردی با ارزش درمداخالت انگیزشی  اثرگذاری فزاینده

ای از معانی، امالً پیچیدهفرهنگ به مثابه یک نظام تغییر مستمر و ک گیرد.می نشأتاجتماعی 

 است اجتماعی و فردی انگیزش و کننده رفتارهای مطلوب، تکالیف آموزشی، باورهای پیشرفتتعیین

 متفاوت هایایده بر تاکید با 4گراییجمع و 3فردگرایی فرهنگی هایمدل. (2019، انگوه و لیو)

شوند. نیازها، اهداف و ارتباطات متفاوتی را موجب می ،6وابستهبهم خود مومفه و 5مستقل خود مفهوم

های بین فرهنگی است. ساختار خودِ مستقل، بر اعتبار ، مفهوم مفیدی برای تفسیر یافته7ساختار خود

                                                           
1. Martinek, Hofmann, & Kipman  
2. vitality 
3. individualism 
4. collectivism 
5. independent self-construal 
6. interdependent self-construal 
7. self- construals  
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های بافت های درونی و استقالل از بافت اجتماعی تأکید دارد. ساختار خودِ جمعی، ارزشنگرش

(. یادگیرندگان در جوامع 2019انگ، وبیند )لیو و هاجتماعی را بر نیازهای درونی خود ارجح می

گرا برای اهداف های جمعکه در فرهنگکزند؛ درحالیهای شخصی خود متمرفردگرا، بر موفقیت

 . در(2017، نیشیمارو و ساکورای) شوندمشترک با دیگران در بافت اجتماعی خود برانگیخته می

 بنابراین،. است گروهی اراده یک گرو در آن تحقق و جمعی تجربه یک پیشرفت گرا،جمع جوامع

 انکاری غیرقابل انگیزانندگی از آنها روانی میدان در آن مرجعیت و مهم دیگران انتظارات از فرد درک

 منابع فراروی، تحصیلی هایهدف تامین مسیر در که شودمی فرض اساس، این بر. است برخوردار

 جوامع در که شودمی فرض دیگر، بیان به. شودمی افزوده فردی مقابله منابع به موقعیتی مقابله

 سازگارانه انگیزشی ساختارهای تقویت برای ایمالخله هایتالش کارکردی هایویژگی گرا،جمع

 رشدمحور ذهنی هایآمایه و انطباقی علّی هایاسنادگزینی خودکارآمدی، باورهای مانند شده فردی

 هاییسازه چنین ظهور تسهیل در هاموقعیت این در ایزمینه عوامل که شودمی پیگیری شرایطی در

 والدینی مشارکت که دهدمی نشان تجربی شواهد مرور مثال برای. شوندمی واقع ثرمو پیشن از بیش

 انگیزشی مداخالت هایهدف تامین در ایزمینه /بافتاری عناصری مثابه به مهم دیگران انتظارات و

 جمعی اراده فهم بستر در هدف تامین جوامع این در کلی، طوربه. برخوردارند ایکنندهتعیین نقش از

 پیشرفت تجارب تحقق که شودمی سبب افراد خود مفهوم برونی خاستگاه البته و شودمی ممکن افراد

 (.2017 ،1چوی و اویشی) نکند تهدید دچار را افراد خودارزشیابانه هایقضاوت شرایطی چنین در

 اجتماعی ایپدیده تحصیلی، پیشرفت تجارب تحقق یادگیرندگان، برای گراجمع جوامع در چنین،هم

 با مواجهه شود،می خانوادگی مباهات فخرو سبب یادگیرندگان موفقیت اگر بنابراین،. فردی تا است

 پذیریمسئولیتبیش. کندمی تحقیرشدگی و شرم احساس دچار را خانواده نیز کننده ناکام تجارب

 نیز فرزندان که شودمی سبب آنها تحصیلی هایهدف تامین برای فرزندان به کمک قبال در خانواده

 فرهنگی، بافت این در. دهند نشان بیشتری اشتیاق خویش، تحصیلی پیشرفت هایهدف تحقق برای

 مختلف مطالعات نتایج. شودمی معنا خانواده از او قدرشناسی عدم هب یادگیرنده ضعیف عملکرد

 پیشرفت تجارب تحقق برای فرزندان اشتیاق گرا،جمع جوامع به متعلق والدین بین در که اندداده نشان

 اخالقی هاینمونه عنوان به والدین نظر از آنها شودمی سبب که است نشانگرهایی از یکی تحصیلی،

سازی از طریق تسهیل درونی فرهنگی الگوهای اساس، این بر(. 2019 ،انگولیو و ه) شوند تلقی برتر

 ژانگ یانگ،) یادگیرندگان موثرند مدارانهدهی به رفتارهای پیشرفتانتظارات دیگران مهم در شکل

 (.2018 ،2شلدون و

د که این مطالعه نیز از آن ها در قلمرو مطالعاتی مداخالت انگیزشی، چند محدودیت وجود دار

                                                           
1. Oish & Choi  
2. Yang, Zhang, & Sheldon  
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توانایی تحلیل را برای نتایج  ،های ورودبهره نبوده است. اول، تعداد محدودِ مطالعاتِ حائز مالکبی

جود شواهدی پیرامون ماندگاری تاثیرات مداخالت انگیزشی در این کند. دوم، با وثانویه تضعیف می

شد. با توجه  آزمون، بررسیمطالعة فراتحلیل، اثربخشی برنامة فراگیر مزبور فقط در واحد زمانی پس

های آموزشی و توانایی و اشتیاق آنها برای کمک به مدرسان برنامهکنندة کارآمدی به نقش تعیین

 نقش بر بعدی مطالعات شود که درب بر مداخالت انگیزشی پیشنهاد میهای مترتتحقق هدف

بر نقش تعداد  نتوامعلمان نیز تأکید شود. عالوه بر این، می انگیزش و توانایی مانند متغیرهایی

 گر دیگر متمرکز شد.های آموزشی نیز به عنوان یک متغیر تعدیلجلسات برنامه
 در مجموع، نتایج مطالعة حاضر همسو با گروه وسیعی از شواهد تجربی مرتبط با توسعة 

انگیز های چالشای یادگیرندگان در مواجهه با موقعیتهای آموزشی برای تعمیق منابع مقابلهتالش

دهد که مداخالت انگیزشی از طریق کمک به یادگیرندگان برای شناسایی توانمندی فردی نشان می

و  های فردی(، شناسایی منابع بیرونی و استفادة کامل از آنها )احساسات، باورها و نگرش خود

در تحقق ایدة ارتقای نیمرخ انگیزشی فراگیران  های هیجانی ـ شناختی،همچنین تقویت مهارت

 یدهد که مداخالت روانشود. به بیان دیگر، نتایج مطالعة حاضر نشان میتجربی موثر واقع می طوربه

موثر بر وضعیت انگیزشی  زادبرونو تامین عوامل  زاددرونـ آموزشی از طریق تقویت راهبردهای 

 شود.تجربی موثر واقع می طوربهفراگیران، در تحقق ایدة ارتقای انگیزشی یادگیرندگان 
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 منابع
 الف. فارسی

صعادی، زهرا و آتش ضا؛ افتخار  شا، ر تاثیر  (.1397) عسگری، پرویز.افروز، بهروز؛ نادری، فرح؛ پا

شی انتظار  شی و  -الگوی انگیز شتغال آموز صیلی درونی و بیرونی، ا ارزش بر انگیزش تح

 .94-83 ،(2)5 ،فصلنامه سالمت روان کودک تحصیلی درس ریاضی.ملکرد ع

سیاوش. )اخالقی، مهری؛ طالع سند،  شی1394پ شی (. اثربخ شناختی بر -مداخالت چندبعدی انگیز

صیلی، ارزش تکلیف، جهت صلنامه روانگیری هدفی تبحری و خودکارآمدی تح سی ف شنا
 . 129-111، (36)11تربیتی، 

ـــکر ؛زهرا باغی، ـــایندها یابیمدل(. 1396) .محمود حیدری، و یلجل آبادی،فتح ؛میدا ی،ش  و پیش

سایندهای شجویان در پیشرفت هدف هایگیریجهت پ صلنامه. گرمیانجی تحلیل یک: دان  ف

 .92-58، 37 ی،آموزش هاینظام در پژوهش

ـــندطالعفاطمه؛  ،پورآقا رودبرده ـــیاوش ،پس ـــحاق. )، رحیمیان بوگر و س (. اثر مداخالت 1396اس

آموزان با ناتوانی چندبُعدی انگیزشی بر کاهش اضطراب امتحان و احساس عدم کنترل دانش

  .7-1 ،7 ،مجله مطالعات ناتوانی .در پیشرفت تحصیلی

(. مقایسه اثربخشی آموزش 1397. )، امیرعلیپناه وداود  ،نسبحسینی ، شهرام؛پورحسین مالیوسفی

آموزان راهبردهای خودتنظیمی انگیزش و مهارت های ارتباطی بر اســترس تحصــیلی دانش

 .29-21 ،(4)7 ،پژوهشی طب توانبخشی-فصلنامه علمی استعدادهای درخشان تبریز.

شقان سن ،باقری ، فاطمه ونژادجو صیلی انگیزش بر معکوس درس کالس تأثیر(. 1397. )مح  و تح

 .107-95 ،(58)15 ،پژوهش در برنامه ریزی درسی .کامپیوتر درس در دانشجویان یادگیری

(. اثربخشی آموزش مدیریت انگیزش بر سرزندگی 1396. )، لیالوطن دوست و رمضان ،زادهحسن

ــیلی دانش آموزان. ــیلی و خودپنداره تحص ــلنامه علمی تحص ــی، پژوهش در -فص پژوهش
  .72-67 ،(3)5 ،یادگیری آموزشگاهی و مجازی

 تعهد و پیشرفت هایهیجان شناختی ارزیابی فرایندهای(. 1395) .امید شکری، و فرزانه داودوندی،

-198 ،13 ایرانی، روانشناسان: تحولی روانشناسی فصلنامه. ایواسطه تحلیل یک: تحصیلی

183. 
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  KWL آموزشـی راهبرد تاثیر(. 1397. )نورعلی فرخی، و فریبرز درتاج، ؛علیرضـا دواب،نمیا دولتی

 رهبری فصلنامه. آموزاندانش زندگی و دین درسبر انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی 

  . 109 -122 ،(3)12 آموزشی، مدیریت و

رفتاری برانگیزه -(. تأثیر مداخالت چند بعدی انگیزشی1396سیاوش. ) ،طالع پسندمهناز و  ،زمانی

ـــرفت، عملکرد و انگیزه تحصـــیلی دانش آموزان دختر پایه هفتم. رویکردهای نوین  پیش

 .109-92 ،(1)12 ،آموزشی

شم، فردانشجواد؛ حاتمی,  ؛طالب ،زندی شی و 1396ابراهیم. )، طالییو  ها (. ترکیب عوامل انگیز

ــجویان.کنترل  تدریس  ارادی در آموزش الکترونیکی و تأثیر آن بر یادگیری و انگیزش دانش
 .129-109 ،(3)5 ،پژوهی

(. اثربخشــی گروه درمانی متمرکز بر 1398شــکوفه. ) ،موســوی ، زهره ولطیفی؛ محمود ،شــاکرمی

آموزان پســر هیجانی وانگیزش تحصــیلی دانش شــفقت بر میزان پرخاشــگری، خودتنظیمی

  .87-77 ،(2)7 ،فصلنامه علمی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی ابتدایی.مقطع 

 رابطة هایمهارت سازیغنی آموزش برنامة اثربخشی(. 1398. )حسین پورشهریار، و امید شکری،

ـــنادهای بر فردیبین عارض حل راهبردهای علّی، اس لة هایمهارت فردی،بین هایت قاب  م

صلنامه. دیگران با مثبت روابط از ادراک و شناختی سیروان ف سانروان: تحولی شنا  شنا

 .287-308 ،15(52) ،ایرانی

یابیدر رابطة ارز یشــناختروان یآورتاب یانقش واســطه (.1397) .رزوآ ،یزیو تبر دیما ،یشــکر

 در سالمت یرفتارها و یجانیه یستیبهز با شده ادراک یاجتماع تیو حما یشناخت یها

  .75-100 ،(26)7 ،سالمت یشناسفصلنامه روان .نوجوانان

اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و (. 1394. )سادات و قجاوند، کاظمشهیدی مارنانی، شیرین

فراشناختی بر انگیزش تحصیلی بیرونی دانش آموزان دوره متوسطه اصفهان در سال 

، علوم تربیتیدومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج  ،94-1393تحصیلی

. قابل بازیابی در:  تهران ، مشاوره و آموزش در ایران،شناسیروان
(462849https://civilica.com/doc/.) 

شمی،و  علی عرب، زینب؛ صادقی، ضا محت سه(. 1397. )ر  و آموزش مدیریت روش دو تاثیر مقای

ــنتی آموزش ــیلی انگیزش بر س ــجویان تحص ــکی دانش ــعه مجله. پزش  علوم در دانش توس
 . 51-61 ،(31)11 پزشکی،

ـــالح ـــکری، ؛پروین زاده،ص ـــبک(. الف1396. )جلیل آبادی،فتح و امید ش  تحصـــیلی زندگی س

سیروان در نوظهور ایایده: محورسالمت صیلی سالمت شنا صلنامه. تح سیروان ف  شنا

  .30-1 ،(46)13 تربیتی،

https://civilica.com/doc/462849
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 پرســشــنامه اعتباریابی و ســاخت(. ب1396. )جلیل آبادی،فتح و امید شــکری، ؛پروین زاده،صــالح

 بر اندازیچشم: تحصیلی سالمت بازدارنده و ارتقادهنده تحصیلی زندگی سبک رفتارهای

 .105-61 ،(30) 8 تربیتی، گیری اندازه فصلنامه. پیشرفت انگیزش معاصر هاینظریه

 یرابطه باورها (.1397. )الهام راد،یمیو حک یمهد ،یخانبان ؛دیما ،یشـــکر ؛هرابســـ ،ییصـــحرا

 و شده ادراک یلیتحص یدگیتن یاواسطه:نقش یلیتحص یستیبهز با یلیتحص یخودکارآمد

 . 53-84 ،(49)14 ،یتیترب یشناسفصلنامه روان .شرفتیپ جاناتیه

اثربخشی مبتنی بر پذیرش و تعهد (. 1397دوستی، یارعلی. ) و زاده، رمضانصمدی، افتخار؛ حسن

سه دانش شرفت و کیفیت زندگی در مدر ساری، بر انگیزش پی شهر  سطه  آموزان دختر متو

 . 158-151، (2)2سالمت اجتماعی، 

شنی عابدی، احمد؛ معماریان، آذین شتری، مژگان؛ گل شو شته. )دخت؛  شی  (.1393منزه، فر اثربخ

شتیاق تحصیلی  شناختی رفتاری مارتین بر میزان عملکرد تحصیلی و ا مداخالت چندبعدی 

 . 93-82 (،10) 32، شناسی تربیتیروانهای اصفهان، آموزان دختر دبیرستاندانش

شار  ینیبرابطه خوش (.1396) .لی، جلیآبادفتح و دیام ،یشکر ؛نیحس ار،یپورشهر ؛ساره ،یفرداف

شفتگ و شجو یشناختروانیآ ص یگریانجیم نقش: انیدر دان صلنامه آگاهانه. یلیکنترل تح  ف
 . 19-1 ،(2)9 ،یریادگیمطالعات آموزش و 

 یبرنامه یاثربخش یل(. فراتحل1398. )جلیل ی،آبادفتح و عیدس ی،قنبر ؛میدا ی،شکر ؛الهام ی،کوشک

ـــ یآورتاب ـــفتگ یلوانیـاپنس کاهش آش ـــنـاختروان یبر  ـــبـک تب یش  یینیو بهبود س

 .22-9 ،(3)7 ،یو مجاز یآموزشگاه یادگیریفصلنامه پژوهش در  .یادگیرندگان

سبی، شتا سعود شریفی، و جلیل آبادی،فتح ؛امید شکری، ؛زهرا گ  بازآموزی برنامة تاثیر(. 1396. )م

 در پژوهش فصــلنامة. دانشــجویان تحصــیلی مشــغولیت و پیشــرفت هیجانات بر اســنادی

 .38-23 (،4)4، مجازی و آموزشگاهی یادگیری

 تحصیلی آوریتاب رابطه(. 1397. )سارا ابراهیمی، و مژگان منصور،سپاه ؛امید شکری، ؛داود لکی،

صیلی سازیخودناتوان با شناختی هایارزیابی و سطهنقش: تح شرفت هایهیجان ایوا . پی

 .342-329 ،(55)14 ،ایرانی شناسانروان: تحولی شناسیروان فصلنامه

 بر آوریتاب آموزش برنامة تاثیر(. 1397. )حســین پورشــهریار، و امید شــکری، ؛ســمیه محبی،

، ایرانی شناسانروان: تحولی شناسیروان فصلنامة. هاهیجان و مقابله شناختی، هایارزیابی

15(57) ، 83-9.  

 یتیشخص یهارگه نیرابطه ب (.1397) .ژگانسپاه منصور، م و دیما ،یشکر ؛تدوخیآذرم ،یمحمد

ــناخت یابیارز یندهایفرا یاواســطه نقش: یراخالقیغ یلیتحصــ یرفتارها و فصــلنامه  .یش
 .176-164 ،(1)13 ،یاخالق در علوم و فناور
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 یرتاث (.1398. )مرضــیه ،یســردار و یمرح ،یگرگر یبدر ؛اســکندر ،آذر یفتح ؛فیروز, یمحمود

دهم  یهآموزان دختر پا دانش یلیتحصــ یشــرفتعلم و پ یتروش وارونه )معکوس( بر ماه

ــردها یپژوهش-یدوماهنامه علم .یزشهر تبر یشناس یستدر درس ز ـــ آموزش در  یراهبـ

  .114-124 ،(3)12 ،یعلوم پزشک

. پیمان نژاد،رحیمی و حمیدرضــا پوراعتماد، ؛حســین پورشــهریار، ؛امید شــکری، ؛الهام منصــوری،

ـــی(. 1393) ـــیلوانیا آوریتاب برنامة اثربخش ـــبک بر پنس ـــنادی هایس ـــازگاری و اس  س

 .144-129 ،(30)8 ،کاربردی شناسیروان فصلنامة. دانشجویان شناختیروان

شمیم شکر زهرا روته، یرها شده و تعامل  یخودکارآمد یرابطه باورها (.1397) .دیما ،یو  ادراک 

سطهمعلم دانش صلنامه .معلم جاناتیه یاآموز: نقش وا  یآموزشگاه یریادگیپژوهش در  ف

 .52-37 ،(23)6 ،یمجاز و

 یســازخودناتوان در یتیجنســ یهاتفاوت (.1396) ســامان. ،یکمر و دیام ،یشــکر ؛الهه ،یناصــر

هت نقش: یلیتحصـــ فتیهدف پ یهایریگج ـــر مه .ش نا ـــروان دوفصـــل ناس ـــ  یش
 .128-140 ،(2)12 ،معاصر

 پیشرفت، هدف یهایریگجهت بین رابطه (.1399. )علی خدایی، و امید شکری، ؛رها نورمحمدی، 

شرفت هیجانات و شناختی ارزیابی فرایندهای شجویان در پی سر و دختر دان  تحلیل یک: پ

  .180-158 ،(1)12 یادگیری، و آموزش مطالعات فصلنامه شده. تعدیل گیریمیانجی

سعود. )، چاریحسین ، محبوبه وفوالدچنگفریده؛  ،یوسفی ؛شهربانو ،نیروزاده شی (. 1396م اثربخ

مانی تاردر خاب و رف یه انت های نظر جانی بر انگیزش عقالنیآموزش مبتنی بر رویکرد هی

جان. ـــواری تنظیم هی فت تحصـــیلی و دش ـــر ـــی روان دانش و پژوهش در پیش ناس ـــ ش
 .50-37 ،(2)18 ،کاربردی

صرت شمی ن صور ،بیرامی، تورج؛ آبادها شهرام وواحد ؛من صر. )، بیرامی ی،  شی 1396نا (. اثربخ
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Progress 
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The determining role of learners’ motivation for their academic success has 

always been emphasized. Thus, the interventions and programs to enhance 

learners’ motivation been of great importance. The present study adopts a meta-

analytical approach to investigate the effectiveness of psycho-educational 

interventions and to identify the multiple modulators in this field of study. After 

specifying the inclusion and exclusion criteria, the studies conducted based on 

the psycho-educational programs with the aim of motivational improvement were 

extracted from the databases; hereby, 35 studies and 173 effect sizes were 

selected for the final analysis. The data were analyzed using CMA2 software. The 

results of data analysis showed that the overall effect of psycho-educational 

interventions with the aim of promoting motivation was .582. Furthermore, 

modulatory effect analysis was conducted based on the gender, age, and culture 

of the participants, and the nature of the selected interventions. The results 

suggested that the effect size of the interventions was relatively larger for males 

than for females. Similarly, respecting age, the effect size of the interventions 

was higher for university students as compared to school students. Culture also 

proved significant in this regard, with the effect size of the interventions being 

larger for the interventions conducted in collectivist, compared to individualistic, 

societies. Finally, regarding the nature of the interventions, studies conducted 

with a focus on extrinsic factors had relatively larger effect sizes than those 
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focusing on endogenous factors. In general, the results showed that although 

psycho-educational interventions play an effective role in promoting the 

motivational profile of learners, focusing on the explanatory role of some 

moderators such as culture, target population and especially the nature of the 

interventions, is also of particular importance. 
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