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Attitûdbeli és motivációs sajátosságok
az idegen nyelv tanulásában 

Az idegen nyelv megtanulásának sikerességét számos tényező 
befolyásolhatja, melyek között előkelő helyet foglal el a nyelvtanulásra

irányuló motiváció. Tanulmányunkban egy átfogó kutatás 
részeredményéről szeretnénk beszámolni. A vizsgálat az idegen nyelv

elsajátításában szerepet játszó tényezők funkcióját elemzi: mi most
ezek közül a 14 éves korosztály nyelvtanulásra irányuló attitűdjeit és 

motivációit mutatjuk be. 

A
z elmúlt évtizedekben a második nyelv elsajátításának folyamatára mind nagyobb
figyelem irányult világszerte. A szerteágazó kutatások témakörei is nagyjából há-
rom csoportba sorolhatóak. (Skehan, 1989) Egy részük annak megállapítását tûz-

te ki célul, hogy miben hasonlítanak a tanulók és milyen univerzális, általánosan jellemzõ
tanulási folyamatok léteznek (például hibafajták, az elsajátítás sorrendje, univerzális nyelv-
tan stb.). A kutatások másik része a tanulók közötti egyéni különbségeket hangsúlyozza
(például nyelvérzék, motiváció, kognitív stílus a tanulás egyéni ellenõrzése, stratégiák al-
kalmazása terén stb.). A kutatások harmadik csoportja az interakciós hatásokat helyezi elõ-
térbe: alapfeltevésként elfogadják az egyéni különbségeket, de azt vizsgálják, hogy a kü-
lönféle egyénekhez milyen sajátos oktatási/instrumentális feltételek illeszthetõek.

A nyelvtanulás sikerességét számos tényezõ befolyásolja, mint például az anyanyelvi
és idegennyelvi input mennyisége, illetve a különféle oktatásmódszertani változók, de
mindezek mellett az egyéni különbségek szerepét sem szabad szem elõl tévesztenünk,
melyre az újabb kutatások is egyre jobban odafigyelnek. A kutatók leggyakrabban a kö-
vetkezõ egyéni tényezõket vizsgálják:

– motiváció;
– tanulási stratégiák és stílus;
– nyelvelsajátítási képesség/nyelvérzék;
– intelligencia;
– személyiségtényezõk.
Saját kutatásunkban az idegen nyelv elsajátítását befolyásoló néhány egyéni tényezõt

vizsgáltumk meg 14 és 18 éves tanulók bevonásával. Vizsgálatunk elsõ szakaszában ar-
ra a kérdésre kerestünk választ, hogy milyen kapcsolat áll fenn az egyén idegen nyelvi
képességei, tanulási stílusa és verbális memóriája között, valamint hogy bizonyos egyé-
ni változók hogyan befolyásolják az idegen nyelv megtanulásának sikerességét.

A pszichológiai változók méréséhez a következõ módszereket használtuk:
– a Kozéki-Entwistle-féle tanulási orientációs kérdõívet;
– egy két részbõl álló memóriatesztet;
– a Carroll-féle Modern Language Aptitude teszt általunk elkészített magyar változatát.
A vizsgálatban 584, Debrecenben tanuló diák vett részt. Az almintákat igyekeztünk fe-

le-fele arányban nemenként (276 fiú és 308 lány), életkoronként (14 és 18 évesek) és ab-
ból a szempontból elkülöníteni, hogy nyelvtagozatos vagy nem nyelvtagozatos osztály-
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ba járnak-e a tanulók. Az adatokat 7 általános és 3 középiskolában gyûjtöttük össze. Mi-
elõtt a tanulók hozzákezdtek volna a feladatok végzéséhez, a következõ kérdéseket kel-
lett írásban megválaszolniuk:

– Milyen idegen nyelvet tanulsz?
– Heti hány órában?
– Hányasod volt tavaly év végén: matematikából, magyar nyelvbõl, idegen nyelvbõl?
– Miért mentél nyelvtagozatos osztályba? / Miért tanulsz idegen nyelvet?
A vizsgálat elsõ szakaszában az ezen kérdésekre adott válaszok elemzésével még nem

foglalkoztunk, hanem a fent említett pszichológiai változók egymáshoz való viszonyát
tanulmányoztuk. Az eredményekrõl több konferencián, illetve publikációban is beszá-
moltunk. (Tánczos és Máth, 1997, Tánczos, 2003)

A vizsgálat második szakaszában az elõbbiekben említett kérdésekre adott válaszok
minõségi elemzését kezdtük meg. Ezeket a kérdéseket azért tettük fel, mert kíváncsiak
voltunk, hogy:

– Milyen összefüggések figyelhetõk meg a képességstruktúrán belül a nyelvérzék és a
matematikai képesség, valamint az anyanyelvi és az idegen nyelvi képességek között?

– Milyen mértékben tükrözi az osztályzat a tényleges idegen nyelvi képességeket?
– Milyen intrinsic és extrinsic motívumok hatnak az idegen nyelv tanulására jelenleg

Magyarországon a 14 és 18 éves tanulók esetében?
A válaszok elemzését a motivációs háttér felderítésével kezdtük meg. A következõ kér-

déseket tettük fel:
– Mi jellemzi a 14 és 18 éves tanulók idegen nyelvtanulási attitûdjeit és motivációját?
– Hogyan alakulnak ezen attitûdök és motivációs mintázatok a fiúk és lányok, a nyelv-

tagozatos és nem nyelvtagozatos tanulók, valamint az egyes nyelvek vonatkozásában?
A kutatás jelenlegi szakaszában a 14 éves nyelvtagozatos és nem nyelvtagozatos tanu-

lók eredményeinek összevetésérõl tudunk beszámolni. A minta 296 általános iskolai ta-
nulóból áll, közülük 173 nyelvtagozatos és 123 nem nyelvtagozatos diák.

A vizsgálat eredményei

A nyelvtanulással kapcsolatos attitûdöket, illetve motivációs sajátosságokat feltérké-
pezõ kérdésekre adott válaszokat tartalomelemzésnek vetettük alá, s azt találtuk, hogy a
válaszhoz besorolhatóak a Dörnyei által is említett (például Dörnyei, Clément és Noels,
1994; Csizér, Dörnyei és Németh, 2001; Csizér és Dörnyei, 2002) három orientációs di-
menzió valamelyikébe:

– integrativitás: amely az adott nyelvhez és kultúrához való általánosan pozitív viszo-
nyulást írja le. Az integratív motiváció kutatásával már évek óta foglalkozik Robert
Gardner, illetve Dörnyei (például Gardner, 1985; Dörnyei, 2001). Többszörösen bizo-
nyított tény, hogy azok a diákok, akik pozitívabban viszonyulnak az adott nyelvhez, kul-
túrához és az azt beszélõkhöz, motiváltabbak és sikeresebbek a nyelv elsajátításában.

– instrumentalitás: ez a faktor a nyelvtanulás késõbbiekben megnyilvánuló gyakorlati
hasznosságát, elõnyeit emeli ki (jobb álláslehetõség, magasabb jövedelem stb.). Az eddi-
gi kutatások alapján szerepe jelentõsnek tûnik, támogathatja az integratív motivációt, de
nem helyettesíthet azt (lásd például Dörnyei, 1990, 2002; Gardner és McIntyre, 1991;
Tremblay és Gardner, 1995).

– közvetlen kapcsolat az anyanyelvi beszélõkkel: ez a dimenzió azokat az attitûdöket tar-
talmazza, amelyek az anyanyelvi beszélõkkel való személyes találkozást, illetve az adott
országba utazást értékelik. A faktor fontosságát multikulturális és nem multikulturális kö-
zegben is többen bizonyították (Clément és Kruidenier, 1985; Clément, Dörnyei és Noels,
1994), rámutatva arra, hogy a közvetlen kapcsolat az anyanyelvi beszélõkkel növeli a tanu-
lók önbizalmát és integratív motivációját, s így hatással van magára a motivációra is.
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Elenyészõ számú olyan válasz született, mely egyik dimenzióba sem sorolható be:
nem nyelvtagozatosoknál 2, tagozatosoknál 0; nem válaszolt a kérdésekre a nem nyelv-
tagozatosok közül 4, a nyelvtagozatosok közül 2 tanuló. A válaszok megoszlását az 1.
táblázat szemlélteti.

1. táblázat. A nyelvtanulási motiváció fõbb dimenziói nyelvtagozatosok és nem nyelvtagozatosok esetében

Khi-négyzet teszt

Ha a három orientáció vonatkozásában vetjük össze a két csoportot, azt találjuk, hogy
a két csoport között nincs szignifikáns különbség (0,609), vagyis a nyelvtagozatosok és
nem nyelvtagozatosok idegen nyelvtanulást meghatározó motivációi hasonló eloszlást
mutatnak.  A válaszok között leggyakrabban az instrumentális orientáció nyilvánul meg
(72,5 százalék), ezt követi messze lemaradva az integratív dimenzió (17,5 százalék), s
még ennél is kevésbé erõteljes motiváló tényezõ a kapcsolat az anyanyelvi beszélõkkel
(9,8 százalék). Különösen az meglepõ, hogy a nyelvtagozatosoknál az utóbbi orientáció
nem lényegesen fontosabb, mint a másik csoportnál.

A válaszok tartalomelemzése során azonban feltûnõ volt, hogy mindkét csoport (de fõ-
ként a nem nyelvtagozatosoké) nagyon sokszor jelölte meg nyelvtanulása egyedüli oka-
ként a külsõ kényszert (mert kell/muszáj, a szüleim akarják stb.). Eredetileg Dörnyei
vizsgálataiban (például Clément, Dörnyei és Noels, 1994) az ilyen típusú válaszokat is az
instrumentalitás körébe sorolta be, de mivel õ e dimenzió kapcsán alapvetõen a nyelvtu-
dás jövõbeli hasznosságát, elõnyeit emelte ki (melyek pszichológiai szempontból pozitív
motiváló hatással bírhatnak), fontosnak tartottuk kettébontani ezt a dimenziót, s így ele-
mezni a kapott válaszokat. Úgy gondoljuk ugyanis, hogy nagyon csekély motiváló erõ-
vel bír a nyelvtanulás szempontjából, ha maga a gyermek semmilyen késõbbi hasznát, je-
lentõségét nem látja a nyelv elsajátításának (instrumentalitás), s csak azért tanulja azt,
mert kell, muszáj neki (vagyis kényszer hatására). Valószínûsíthetõ, hogy amelyik cso-
portnál a kényszerre utaló válaszok száma magasabb, mint a várható elõnyökre utaló vá-
laszoké, ott ez a hozzáállás negatívan hat a motivációra, s így az idegen nyelv elsajátítá-
sának sikerességére is. 

A jövõbeli haszonra, illetve a kényszerre utaló válaszok különválasztása utáni eredmé-
nyek a 2. táblázatban láthatók.

Látható, hogy szignifikáns eltérés van az instrumentalitás belsõ szerkezében a két cso-
port között (0,036): míg a nyelvtagozatosoknál a legerõteljesebb a késõbbi haszon moti-
váló ereje, addig a nem nyelvtagozatosok esetében a legmeghatározóbb a kényszer sze-
repe a nyelvtanulást befolyásoló motivációs tényezõk sorában.
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dimenziók  
integrativitás  instrumentalitás  kapcsolat  

total 

 csoport  nyelvtagozatosok  elemszám 33,00 123,00 15,00 171,00 
  százalékos megoszlás     19,30%       71,90%   8,80% 100,00% 
nem nyelvtagozatosok  elemszám 18,00 85,00 13,00 116,00 
  százalékos megoszlás     15,50%     73,30% 11,20% 100,00% 

elemszám 51,00 208,00 28,00 287,00 total 
százalékos megoszlás     17,80%       72,50%   9,80% 100,00% 

 Érték Szabadsági  fok Szignifi kancia 

Pearson Khi -négyzet       0,993 2 0,609 

Likelihood hányados       0,997 2 0,608 

Elemszám 287,000 – – 



2. táblázat. A nyelvtanulási motiváció részletesebb elemzése nyelvtagozatosok és nem nyelvtagozatosok 
esetében

Khi-négyzet próba

Azt gondolhatnánk, hogy a nyelvtudás jövõbeli hasznossága (jobb állás, magasabb fi-
zetés stb.) mindkét csoportot motiválhatná, ehhez képest az eredményekbõl az tükrözõ-
dik, hogy a nem nyelvtagozatosokat nem ösztönzi olyan mértékben, mint a nyelvtagoza-
tosokat, hanem legnagyobb részük csupán muszájból tanulja az idegen nyelvet. Ez a hoz-
záállás pedig feltételezhetõen megjelenik a nyelvtudás szintjében, az elõrehaladás tem-
pójában, illetve az érdemjegyekben is. Az adatok további feldolgozása során ezt a hipo-
tézist a tantárgyi érdemjegyek ismeretében ellenõrizni is tudjuk majd.

A két csoport közötti különbség okát kutatva feltételezhetõ, hogy a diákok eltérõ vi-
szonyulása a családban fellelhetõ attitûdöket is tükrözi: azok a szülõk, akik maguk is
hisznek a nyelvtanulás fontosságában, mivel tisztában vannak azzal, hogy ez elõsegíti
gyermekük késõbbi boldogulását, nagyobb valószínûséggel íratják nyelvtagozatra gyer-
mekeiket, mint azon szülõk, akik számára ez a tény nem annyira ismert. 

Összegzés

Az elemzés során a tanulók négy csoportját tudtuk elkülöníteni:
– a nyelvet a nyelvtudás jövõbeli elõnyei miatt tanulók;
– a nyelvet csupán külsõ kényszer hatására tanulók;
– a nyelvet önnön szépségéért, illetve az adott kultúrához fûzõdõ pozitív viszonyulás

miatt tanulók;
– a nyelvet az anyanyelvi beszélõkkel való kapcsolatkialakítás/tartás érdekében tanulók.
Eredményeinket áttekintve elgondolkodtató, hogy 287 nyolcadik osztályos tanuló kö-

zül majdnem minden harmadik csakis azért tanul idegen nyelvet, mert muszáj, s belülrõl
fakadó késztetésnek, érdeklõdésnek nyoma sincs. Azt pedig vizsgálatok sora bizonyítja
(például Gardner, 1985; Skehan, 1989), hogy a nyelvtudás sikerességét meghatározó
egyéni jellemzõk között (mint például nyelvérzék, alkalmazott tanulási stílus, illetve stra-
tégia, anyanyelvi képességek, intelligencia, személyiségtényezõk) elõkelõ helyet foglal
el az idegen nyelv elsajátítására vonatkozó specifikus motiváció is. Úgy véljük, hogy a
szülõknek, nyelvtanároknak és nem utolsósorban a médiának minden eszközt meg kelle-
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Dimenziók  

integrativitás  kényszer  haszon kapcsolat  
Total 

Csoport nyelvtagozatosok   elemszám 33,00 39,00 84,00 15,00 171,00 

 
 százalékos  
 megoszlás  

  19,30%     22,80%    49,10%       8,80%    100,00% 

nem 
nyelvtagozatosok  

 elemszám 18,00 43,00 42,00 13,00 116,00  

 
 százalékos  
 megoszlás  

  15,50%    37,10%    36,20%     11,20%    100,00% 

 elemszám 51,00 82,00 126,00 28,00 287,00 
Total  százalékos  

 megoszlás  
   17,80%     28,60%      43,90%       9,80%    100,00% 

Érték Szabadsági fok  Szignifikancia  

Pearson Khi négyzet       8,523 3 0,036 

Likelihood hányados       8,482 3 0,037 

Elemszám 287,000   



ne ragadniuk a nyelvtanulási kedv erõsítésére, serkentésére a hatékonyabb nyelvtanulás
érdekében, már csak azért is, mivel az elõbb említett tényezõk (fõként az anya-, illetve
idegen nyelvi képességek szintje) már nagyon nehezen alakíthatóak 14 éves kor után, a
motiváltság fokozódásának azonban az idegen nyelv tanulása során – akárcsak bármely
egyéb tantárgy esetében – jelentõs teljesítménynövelõ hatása van.
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