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Motiváció és motiválás az idegen
nyelvek tanításában

Bevezetés
A motiváció az idegennyelv-tanulásban elért eredményesség egyik legfontosabb 
meghatározója. Ennek megfelelően az elmúlt három évtizedben számos kutatást 
folytattak annak vizsgálatára, milyen helyet és szerepet tölt be a motiváció az 
idegen nyelvek tanulási folyamatában. E kutatások jelentős részének kezdemé
nyezése és ösztönzése két kanadai szociálpszichológus, Robert Gardner és Wal
lace Lambert (1972) nevéhez fűződik, akik munkatársaikkal és tanítványaikkal 
együtt tudományos, kutatási eljárásokat dolgoztak ki, egységes módszereket és 
eszközöket vezettek be, és ezáltal megalapozták a nyelvtanulási motiváció tu
dományos igényű kutatását (lásd pl. Gardner és Clément, 1990; Gardner és Mac
Intyre, 1993).

Noha Gardner motivációs modelljét az évek során több kritika érte (lásd 
Au, 1988; Oiler, 1981), az 1980-as évek végéig nem következett be gyökeres 
szemléletváltás a nyelvtanulási motivációról írt tudományos értekezésekben. Az 
1990-es évek elején azonban fordulat állt be, s több olyan tanulmány jelent
meg, melyben a szerzők alapvetően új fényben kívánták megvilágítani a terü
letet (pl. Brown, 1990; Crookes és Schmidt, 1991; Skehan, 1989, 1991). Gard
ner szociálpszichológiai megközelítésével az volt a legfőbb gond, hogy -  iro
nikusan szólva -  túl nagy hatásúnak bizonyult; Crookes és Schmidt (1991) 
megfogalmazása szerint „annyira domináns volt, hogy az alternatív megoldások 
nem kaptak komoly figyelmet” (501). Ennek eredményeképpen felborult az 
egyensúly, és olyan felfogás alakult ki, amely Skehan (1991) szavaival élve 
„szűkös volt a lehetséges hatások széles skálájához képest” (280). Miközben 
egyhangúlag elismerték a gardneri szociálpszichológiai modell alapvető fontos
ságát, a kutatók olyan pragmatikusabb, oktatás-központúbb megközelítést kí
vántak bevezetni a motiváció-kutatásban, amely jobban összecsengne a gyakor
ló tanárok konkrét osztálytermi tapasztalataival, és összhangban lenne a peda
gógiai pszichológiai kutatások legfrissebb eredményeivel, különös tekintettel a 
tanulási motiváció kognitív aspektusaira.

A jelen tanulmány célja az, hogy -  Crookes és Schmidt, valamint Skehan 
kezdeményezése nyomán -  elősegítse a nyelvtanulási motiváció oktatási szem
pontból való jobb megértését. Bemutatunk számos fontos motivációs összetevőt
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(amelyek közül többet még nem aknáztak ki kellőképpen a nyelvelsajátítást 
vizsgáló kutatások), és beillesztjük őket egy többszintes nyelvtanulási motivá
ciós modellbe. A tanulmány befejező részében pedig megfogalmazunk egy sor 
gyakorlati tanácsot arra vonatkozóan, miként alkalmazzuk a kutatási eredmé
nyeket a tanítás tényleges folyamatában. A diákok motiválásának kérdése 
ugyanis olyan terület, amelyre a motivációs kutatások a múltban nem fektettek 
kellő hangsúlyt.

A nyelvtanulási motiváció társadalmi dimenziója
A közelmúltban megjelent tanulmányok visszatérő kérdése, hogy mennyire le
gyen „társadalmi” -  tehát szociálpszichológiai alapokon nyugvó -  egy nyelv- 
tanulási motivációs modell, és mi az összefüggés a társadalmi attitűdök és a 
motiváció között. Kiindulásként fontos megjegyezni, hogy a pszichológiai szak- 
irodalomban általában nem használják együtt az „attitűd” és a „motiváció” fo
galmát, mivel ezek a pszichológia két különböző ágának kulcsszavai. Az „atti- 
tűd”-öt a szociálpszichológia (és a szociológia) használja, amikor a cselekvés 
indítékait a társadalmi környezet és a személyek/csoportok közötti kapcsolat
minták összefüggéseiben értelmezi. A motivációval foglalkozó pszichológusok 
viszont az egyénben és nem a társadalmi lényben keresik az emberi viselkedés 
mozgatórugóit, és hagyományosan olyan fogalmakban gondolkodnak, mint az 
ösztön, a hajtóerő és a szükséglet, illetve olyan személyiségvonásokban, mint 
a szorongás és a teljesítményszükséglet, valamint legújabban a siker és a ku
darc, a képesség, az önbecsülés stb. kognitív megítélésében (Weiner, 1990, 
1992).

A nyelv sokoldalú természetének és szerepének következtében a nyelv- 
tanulás különleges helyzetet jelent a tanulási motiváció vizsgálatának tekinteté
ben. A nyelv ugyanis egyszerre: a) kommunikációs jelrendszer, amely tanítható 
iskolai tantárgyként; b) az egyén személyiségének/identitásának szerves része, 
amely szinte minden mentális tevékenységben szerepet játszik, és c) a társadal
mi szerveződés legfontosabb csatornája, amely beágyazódik a nyelvet használó 
közösség kultúrájába. Ezáltal a nyelvtanulás jóval összetettebb kérdéskör, mint 
csupán az új információ és tudás elsajátítása -  a modern pedagógiai pszicholó
giában a tanulással általában kapcsolatba hozott környezeti és kognitív ténye
zők mellett számos tanulói személyiségjegyet és társadalmi tényezőt is érint. 
Ennek következtében egy megfelelő motivációs modellnek szükségszerűen ek
lektikusnak kell lennie, hiszen különböző pszichológiai területekről származó 
tényezőket kell egységes rendszerbe foglalnia.

Gardner és Lambert Kanadában dolgoztak, ahol a nyelvtanulás -  az angol 
és a francia ajkú közösségek közötti kapcsolat kényes pontjaként -  állandóan 
napirenden levő társadalmi kérdés, így hát különösen érzékenyek voltak a 
nyelvtanulási motiváció társadalmi vetülete iránt. Ennek a dimenziónak a fon
tossága ugyanakkor nem csupán Kanadára jellemző. Minthogy a világ nemze
teinek döntő többsége többkultúrájú, s azok legtöbbje többnyelvű is, és mivel 
a világon több a kétnyelvű, mint az egynyelvű ember (Gardner, 1985), nem 
hagyhatjuk figyelmen kívül a nyelvtanulásnak az egész világra kiterjedő társa
dalmi jelentőségét.
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Integratív és instrumentális motiváció
Gardner motivációs modelljét két összetevő, az integratív és az instrumentális 
motiváció kölcsönhatásaként szokták értelmezni. Az előbbi az idegen nyelvi 
közösség iránti pozitív beállítottságot, és e csoport nagyra értékelt tagjaival 
való kommunikáció és hasonulás vágyát érinti, az utóbbi pedig az idegen 
nyelvben való jártasság lehetséges gyakorlati hasznával függ össze, mint példá
ul egy jobb állás vagy magasabb fizetés elérése. Gardner elmélete és motiváci
ós tesztje valójában ennél jóval összetettebb és túlmutat az integratív és instru
mentális motiváció kettősségén. Az integratív-instrumentális rendszer népszerű
sége egyrészt egyszerűségének és intuitív meggyőző erejének köszönhető, más
részt annak, hogy egyfajta tágan értelmezett „kulturális-érzelmi” és „gyakorla
ti-instrumentális” dimenzió rendre felbukkan a motiváció empirikus tanul
mányozása során. Az elmúlt évtized kutatásai ugyanakkor azt is kimutatták, 
hogy ezeket a dimenziókat nem tekinthetjük egyértelmű univerzáléknak, hanem 
sokkal inkább olyan átfogó tendenciáknak -  vagy alrendszereknek -, amelyek 
lazán kapcsolódó összetevők környezettől függő halmazaiból állnak.

Kanadai kutatásuk során Clément és Kruidenier (1983) például arra jutot
tak, hogy az instrumentális irányultság mellett három másik olyan általános 
irányultság is elkülöníthető a nyelvtanulásban -  nevezetesen a tudásra, a ba
rátságra és az utazásra való irányultság -, melyeket a hagyományos értelme
zés az integratív irányultság fogalmában sűrített össze. Emellett, amikor a vizs
gált célnyelv nem második nyelv, hanem idegen nyelv volt (vagyis a tanulók
nak nem volt közvetlen kapcsolata az idegen nyelvi közösséggel), a kutatók 
egy negyedik, szociokulturális irányultságot is kimutattak.

Magyarországon a fiatal felnőttek nyelvtanulási szituációját vizsgálva Dör- 
nyei (1990) egy tágan értelmezett integratív motivációs alrendszeren belül há
rom, lazán kapcsolódó dimenziót különített el: 1) érdeklődés az idegen nyelvek, 
kultúrák és emberek iránt (amely kapcsolatba hozható Clément és Kruidenier 
„szociokulturális irányultságával”); 2) a látásmód szélesítése és a provincializ
mus elkerülése iránti vágy (vö. Clément és Kruidenier „tudásra való irányult
sága”); és 3) új ingerek és kihívások iránti vágy (amely alapjaiban megegyezik 
Clément és Kruidenier „barátságra és utazásra való irányultságával”). Egy ne
gyedik dimenzió, az új közösségbe való beilleszkedés vágya (vö. „utazásra való 
irányultság”) részben az integratív, részben az instrumentális motivációs alrend
szerrel állt kapcsolatban.

Clément, Dörnyei és Noels (1994) középiskolás diákokat vizsgáltak ugyan
ebben az összefüggésben és úgy találták, hogy náluk az instrumentális és a 
tudásra való irányultság közös kategóriát alkot, és elkülönítettek további négy 
irányultságot, idegenszeretetre (hasonló a „barátságra való irányultsághoz”), 
identifikációs, szociokulturális és angol médiákra való irányultságot. Egy más
fajta nyelvtanulási szituációban, japánul tanuló amerikai középiskolásokat vizs
gálva Oxford és Shearin (1994) is úgy találta, hogy az integratív és az instru
mentális irányultságok mellett a tanulóknak még számtalan egyéb okuk is volt 
a nyelv tanulására, amelyek skálája „a nehéz nyelv birtoklásából fakadó kivá
lasztottság érzésétől” „a szülők által nem értett egyéni jelrendszer használatáig” 
terjedt (12).



6 Dörnyei Zoltán

Ezek a tanulmányok alátámasztják Skehan (1991) megállapítását, miszerint 
a legnagyobb nehézség, amellyel a motiváció-kutatóknak szembe kell nézniük, 
a „motivációs irányultság és a tanulási környezet összefüggéseinek feltárása. 
Úgy tűnik, az irányultságok jóval szélesebb skálája lelhető fel, mintsem azt 
korábban feltételezték, és jelentékeny mozgástér nyílik a különböző (Kanadán 
kívüli!) szituációs összetevők vizsgálatára, ha az első és a második nyelv tanu
lása közötti kapcsolatot különféleképpen változtatjuk” (284). Egyszóval, a 
nyelvtanulási motiváció társadalmi és gyakorlati vetületének tényleges alakulá
sa mindig attól függ, hogy ki, hol, milyen nyelvet tanul.

A nyelvtanulási motiváció további összetevői
Noha a múltbeli kutatás javarészt a nyelvtanulási motiváció társadalmi és gya
korlati vetületeire összpontosult (integratív és instrumentális motiváció), egyes 
tanulmányok megkísérelték a gardneri modell kiterjesztését olyan új összetevők 
hozzáadásával, mint például az intrinzikus és az extrinzikus motiváció (Brown, 
1990, 1994), az intellektuális kíváncsiság (Laine, 1981), a múltbeli sikerek és 
kudarcok attribúciója (Dörnyei, 1990; Skehan, 1989), a teljesítmény-szükséglet 
(Dörnyei, 1990), az önbizalom (Clément, 1980; Clément és Kruidenier, 1985; 
Labrie és Clément, 1986) és az osztálytermi célstruktúrák (Julkunen, 1989), 
valamint olyan tanulási motívumok hozzáadásával, melyek összefüggésben áll
nak a tanulási szituáció különböző elemeivel, mint például az osztálytermi ese
mények és feladatok, az osztálytermi hangulat és a csoportkohézió, a tanmenet 
és a tananyag, a tanári visszajelzés, az osztályzás és a jutalmazás (Brown, 
1981, 1990, 1994; Clément, Dörnyei és Noels, 1994; Crookes és Schmidt, 
1991; Dörnyei, 1991, 1996, megjelenés alatt; Julkunen, 1989, 1991; Laine, 
1981; Ramage, 1990; Skehan, 1989, 1991). A továbbiakban áttekintem ezeket 
a motivációs területeket, majd felállítok egy olyan nyelvtanulási motivációs 
modellt, amely megkísérli integrálni mindezen összetevőket.

Intrinzikus/extrinzikus motiváció
A motivációs elméletekben tett legáltalánosabb és legismertebb megkülönböz
tetések egyike az intrinzikus (belső) és az extrinzikus (külső) motiváció meg
különböztetése. Extrinzikusan motivált viselkedésnek azt nevezzük, amikor az 
egyén bizonyos külső jutalmak (pl. jó jegyek) megszerzése vagy a büntetés 
elkerülése érdekében cselekszik. Az intrinzikusan motivált viselkedés esetében 
a cselekmény elvégézésével kapcsolatos jutalmak belülről fakadnak (pl. egy bi
zonyos tevékenység végzésének öröme vagy az egyén kíváncsiságának kielégü
lése). Deci és Ryan (1985) kifejtik, hogy az intrinzikus motiváció a tanulási 
folyamat egyik lehetséges központi motiváló tényezője: „Intrinzikus motiváció 
nyilvánul meg akkor, amikor a tanuló természetes kíváncsisága és érdeklődése 
táplálja a tanulást. Amikor a tanulási környezet optimális kihívásokat, az inge
rek gazdag forrását és az önállóság légkörét nyújtja, a tanulásnak ez a motivá
ciós forrása valószínűleg kiapadhatatlan lesz” (245). A hagyományos felfogás 
szerint az extrinzikus motiváció gyakran aláássa az intrinzikus motivációt; szá
mos kutatás megerősítette, hogy a tanulók elveszítik természetes belső érdeklő
désüket egy cselekvés iránt, ha azt valamilyen külső elvárás teljesítése érdeké
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ben kell végezniük (ahogy ez gyakran megtörténik a kötelező iskolai olvasmá
nyok esetében). Brown (1990) rámutat arra, hogy a hagyományos iskolai kör
nyezet, amelynek a középpontjában a tanár, az érdemjegyek és a dolgozatok 
állnak, valamint „a tartalmat, az eredményt, a helyességet és a versenyszellemet 
magasztaló seregnyi intézményi megkötöttség”, mind az extrinzikus motivációt 
erősítik és „nem képesek bevonni a tanulót a képességfejlesztés közös munká
jába” (388).

Az extrinzikus/intrinzikus motiváció témakörében a közelmúltban végzett 
kutatások bebizonyították, hogy a külső jutalmak bizonyos körülmények között 
-  ha a cselekvés kellőképpen önálló elhatározásból fakad, illetve internalizáló- 
dik -  kapcsolódhatnak vagy akár elvezethetnek az intrinzikus motivációhoz. Az 
„önálló elhatározás” elméletét Deci és Ryan vezette be az intrinzikus/extrinzi- 
kus modell továbbfejlesztéseként. Az elmélet lényege, hogy az önálló elhatáro
zást (vagyis autonómiát) bárminemű intrinzikus jutalommal járó viselkedés elő
feltételének tekintik.

Ezen elmélet fényében az extrinzikus motiváció többé már nem tekinthető 
az intrinzikus motiváció kibékíthetetlen ellentétének, hanem a motiváció önálló 
elhatározásból született, illetve külsőleg szabályozott formái közötti skála men
tén négy típusba sorolható (Deci, Vallerand, Pelletrier és Ryan, 1991). A külső- 
leges szabályozottság az extrinzikus motiváció legkevésbé önálló elhatározás
ból született formájára utal, és olyan cselekvéseket foglal magában, amelyeknél 
a cselekvés mozgatórugója az egyénen kívül található; ilyenek például a jutal
mak vagy fenyegetések (pl. tanári dicséret vagy szembekerülés a szülőkkel). Az 
átvett szabályozottság fogalmába olyan külsőleg kialakított szabályok tartoz
nak, amelyeket a tanuló elfogad a viselkedését befolyásoló normaként (pl. „Idő
ben az iskolában kell lennem”, vagy „Készülnöm kellett volna az órára”). Azo
nosulási szabályozottságról akkor beszélünk, amikor az egyén a szabályozási 
folyamat hasznosságát belátva elfogadja azt és azonosul vele. Az extrinzikus 
motiváció legfejlettebb formája az integrált szabályozottság, amelynek fogal
mába olyan szabályok tartoznak, melyek teljes összhangban állnak az egyén 
saját értékrendjével, szükségleteivel és személyiségvonásaival. Az idegen vagy 
második nyelv tanulásával kapcsolatos szakirodalomban az instrumentális mo
tiváció kategóriájában említett motívumok általában e két utóbbi típus -  azono
sulási, vagy integrált szabályozottság -  egyikébe tartoznak, attól függően, hogy 
személyes szempontból a tanuló mennyire tartja fontosnak a nyelvtanulást.

Konkrét célok kitűzése
A fent bemutatott elméletek azt sugallhatják, hogy a külső célok, mint például 
a dolgozatok és vizsgák alkalmazását a lehető legnagyobb mértékben kerülni 
kell a nyelvtanításban, mivel ezek ártalmasak az intrinzikus motivációra nézve. 
Bandura és Schunk (1981) ugyanakkor rámutatnak arra, hogy a dolgozatok és 
vizsgák hatásos motiváló tényezőként működhetnek a hosszantartó viselkedés
folyamatok, például a nyelvtanulás esetében; olyan közvetlen részcélokat és ha
ladási mutatókat jelentenek, amelyek konkrét ösztönzést és visszajelzést nyúj
tanak, és amelyek segítenek mozgósítani és fenntartani az egyén erőfeszítését. 
A konkrét, nem túl távoli célok kitűzése az intrinzikus érdeklődés erősítésében
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is közrejátszik a tevékenységekben való kellemes és folytonos részvétel és a 
részcél eléréséből fakadó elégedettség révén. A teljesíthető részcélok fontos 
szerepet töltenek be a tanulók önbizalmának és önértékelésének fejlesztésében 
is -  e két fogalmat később részletesen tárgyaljuk.

Oxford és Shearin (1994) kifejtik, ahhoz, hogy a kitűzött célok valóban 
hatékony motiváló tényezőkké váljanak, az szükséges, hogy konkrétak, nehezek 
de teljesíthetőek és a diákok által elfogadottak legyenek, és folyamatos vissza
jelzés kísérje őket az előmenetelt illetően. A szerzők következtetése szerint „A 
célok kitűzésének kivételes fontossága lehet a nyelvtanulás motiválásában, és 
éppen ezért megdöbbentő, milyen kevés időt és energiát fordítunk a célok ki
tűzésére az iskolai nyelvtanításban” (19).

A motiváció kognitív összetevői
Az 1970-es évek közepétől kezdve a kognitív megközelítés határozza meg a 
motivációkutatás irányát a pedagógiai pszichológiában. A motiváció kognitív 
elméletei szerint a motiváció inkább az egyén racionális gondolkodásának, 
semmint ösztöneinek, szükségleteinek, késztetésének vagy állapotának a követ
kezménye; a kognitív pszichológia szerint a cselekvés forrása az értelmezett és 
meggyőződéssé átalakított információ.

A motiváció legújabb elméleteiről szóló elemzésében Weiner (1992) három 
fontos kognitív fogalomkört különít el: az attribúciós elméletet, a tanult tehe
tetlenséget és a belső hatékonyság elméletét. Mindhárom az egyén önértékelé
sén alapszik arra vonatkozóan, hogy mit tud vagy nem tud megtenni, ami egy
szersmind meghatározza, hogy a jövőben milyen erőfeszítéseket fog tenni az 
eredmény elérése érdekében. Az attribúciós elmélet központi témája annak ta
nulmányozása, hogy a múltbeli kudarcok és sikerek okának magyarázata 
mennyire befolyásolja a jövőre vonatkozó célkitűzéseket. Például az alacsony 
képességeknek vagy a feladat nehézségének tulajdonított kudarc jobban csök
kenti a jövőbeli sikerekre irányuló elvárást, mint a balszerencsének vagy az 
erőfeszítés hiányának tulajdonított kudarc. Magyar nyelvtanulók között végzett 
kutatásában a jelen szerző (Dörnyei, 1990) a nyelvtanulási motiváció terén egy 
független, „a múltbeli kudarcok attribúcióira” vonatkozó összetevőt különböz
tetett meg, és hangsúlyozta, hogy az ilyen attribúciók különleges jelentőséggel 
bírnak az idegennyelv-tanulási környezetekben, ahol ugyanis rendkívül gyakori 
jelenség az „nyelvtanulási kudarc”.

A tanult tehetetlenség olyan rezignált, pesszimista, tehetetlen állapotot je
lent, amely akkor alakul ki, amikor az egyén sikerre törekszik ugyan, de úgy 
érzi, hogy az valamilyen oknál fogva lehetetlen vagy elérhetetlen a számára -  
tehát úgy látja, hogy az elérni vágyott cél megvalósításának valószínűségét 
semmilyen cselekvés vagy erőfeszítés nem növelheti. Ha már egyszer kialakult 
az az érzés, hogy „egyszerűen képtelen vagyok megcsinálni”, akkor nagyon 
nehéz változtatni rajta.

A belső hatékonyság az egyén egy konkrét cselekvés megvalósítására való 
saját képességének a megítélését jelenti. A múltbeli teljesítmények attribúciója 
fontos szerepet játszik az önértékelés kialakításában, de hozzájárulnak egyéb 
tényezők is, például a megfigyeléses tapasztalatok (pl. társak megfigyelése),



Motiváció és motiválás az idegen nyelvek tanításában 9

valamint a mások, elsősorban a tanárok és a szülők általi rábeszélés, megerő
sítés és értékelés (pl. „Meg tudod csinálni!” vagy „Jól csinálod!”) (49). Ha 
egyszer már kialakult a belső hatékonyság érzése, nem valószínű, hogy a ké
sőbbi kudarcoknak jelentős hatása lesz rá. Oxford és Shearin (1994) kihangsú
lyozza, hogy sok tanuló kezdetben egyáltalán nem hisz önmagában, egyszerűen 
„elveszettnek érzi magát a nyelvórán" (21); éppen ezért a tanárok értelmes, 
teljesíthető és sikerélményt nyújtó feladatok adásával sokat segíthetnek abban, 
hogy a tanulókban kialakuljon a belső hatékonyság érzése.

Önbizalom. Az önbizalom -  tehát az egyénnek az a hite, hogy képes ered
ményeket elérni, célokat megvalósítani és feladatokat jól megoldani -  az énkép 
fontos vetülete. Az önbizalom a belső hatékonyság közeli rokona, de annál tá- 
gabb értelemben használják. Az idegennyelv-tanulási szakirodalomba először 
Clément (1980) vezette be a fogalmat, hogy egy többnemzetiségű környezetben 
működő másodlagos, közvetítő motivációs folyamatot jellemezzen vele, amely 
kihatással van az egyén motivációjára az idegen nyelv tanulása és használata 
során. Clément meghatározása szerint az önbizalmat két összetevő alkotja, a 
nyelvhasználatból eredő szorongás (az affektív aspektus) és az idegennyelv-tu- 
dás szintjének megítélése (a kognitív aspektus), és a nemzetiségek közötti érint
kezés gyakorisága és minősége határozza meg (vö. Clément és Kruidenier; 
Labrie és Clément, 1986).

Noha az önbizalom meghatározása eredetileg a többnemzetiségű környezet 
körülményei között történt, Clément, Dörnyei és Noels (1994) kimutatta, hogy 
ez az idegennyelv-tanulási helyzetekben (vagyis amikor nincs közvetlen kap
csolat az idegen nyelvi közösség tagjaival) is fontos motivációs összetevő.

Teljesítmény-szükséglet. A klasszikus teljesítmény-motivációs elmélet egyik 
központi eleme, a teljesítmény-szükséglet viszonylag stabil személyiségvonás, 
amelyről úgy tartják, hogy kihatással van az egyén viselkedésére az élet min
den terén, beleértve a nyelvtanulást is. Az erősen teljesítmény-motivált egyének 
számára a kimagasló eredmény elérése már önmagában értékes, és ezért gyak
ran maguk kezdeményeznek teljesítményre irányuló feladatokat, fokozott inten
zitással dolgoznak rajtuk, és a kudarcok ellenére is kitartanak mellettük.

A tanulási szituációkra jellemző motivációs összetevők
Az 1980-as évek vége óta a nyelvtanulási motivációs szakirodalom egyre na
gyobb fontosságot tulajdonít a tanulási szituációkhoz kapcsolódó motívumok
nak (pl. Brown, 1981, 1990, 1994; Clément, Dörnyei és Noels, 1994; Crookes 
és Schmidt, 1991; Dörnyei, 1996, megjelenés alatt; Julkunen, 1989, 1991; Ske- 
han, 1989, 1991). A nyelvtanulási motiváció ezen szintjén található változók és 
folyamatok nagy számának megragadása érdekében hasznosnak tűnik elkülöní
teni a motivációs összetevők (motívumok és motivációs feltételek) három cso
portját: 1) kurzusra jellemző motivációs összetevők, vagyis a tanmenet, a tan
anyag, a tanítási módszer és a tanulási feladatok; 2) tanárra jellemző motivá
ciós összetevők, vagyis a tanár személyisége, a tanítási stílus, a visszajelzés és 
a diákokkal való kapcsolat; és 3) csoportra jellemzó' motivációs összetevők, va
gyis a tanulócsoport dinamikája.



10 Dörnyei Zoltán

Kurzus-specifikus motivációs összetevők
Keller (1983) motivációs rendszerének alapján -  amely különösen átfogó, és jól 
leírja az osztálytermi tanulást -  Crookes és Schmidt az osztálytermi nyelv- 
tanulás motivációjának leírására négy fő motivációs tényezőt javasol: érdeklő
dés, relevancia, elvárások és elégedettség. Ez a felosztás különösen a kurzusra 
jellemző motívumok leírása során bizonyul hasznosnak.

Az első kategória, az érdeklődés az intrinzikus motivációhoz kapcsolódik, 
és középpontjában az egyén belülről fakadó kíváncsisága áll, illetve az a vágy, 
hogy többet tudjon meg magáról és környezetéről. A relevancia azt fejezi ki, 
hogy a tanuló mennyire érzi úgy, hogy a tanítás fontos személyes szükséglete
ket elégít ki. A elvárások kategóriája a siker előrelátható valószínűségével van 
kapcsolatban, és egyrészt a tanuló önbizalmával és önértékelésével, másrészt 
pedig a feladat várható nehézségi fokával, a szükséges erőfeszítés és a rendel
kezésre álló segítség és útmutatás mennyiségével, valamint a tanári instrukci
ókkal és a feladat típusának ismeretével áll összefüggésben. Az elégedettség a 
tevékenység végeredményére -  tehát a külső jutalmak, mint például a dicséret 
vagy a jó jegy, valamint a belső jutalmak, például az élvezet és a büszkeség -
vonatkozik. Az elérhető közeli részcélok (amelyeket az előzőekben tárgyaltunk) 
elsősorban ehhez az összetevőhöz kapcsolódnak.

Tanár-specifikus motivációs összetevők
A pedagógiai pszichológia eddigi kutatásai szerint a tanárhoz kapcsolódó talán 
legfontosabb motívum a kapcsolódási vágy (Ausubel, Novak és Hanesian, 1978), 
amely arra utal, hogy a diákok azért érzik szükségesnek jó teljesítmények eléré
sét az iskolában, mert azzal kedvére tehetnek a tanárnak vagy más olyan fontos 
személynek (mint például a szülőknek), akit szeretnek és tisztelnek. Habár ez a 
tanári elismerésre irányuló vágy extrinzikus motívum, gyakran vezethet intrinzi
kus érdeklődéshez (Blumenfeld, 1992), amint azt azok a jó tanárok esetei tanú
sítják, akiknek a diákjaiban komoly érdeklődés alakul ki a tantárgy iránt.

A második tanár-specifikus motivációs összetevő a tanár vezetési stílusa, 
vagyis hogy az autonóm, vagy a kontrollált munkát részesíti-e előnyben. Azál
tal, hogy a tanár megosztja a felelősséget a diákjaival, választási lehetőségeket 
biztosít nekik, hagyja, hogy beleszóljanak a fontossági sorrendek felállításába, 
és bevonja őket a döntéshozatalba, erősíti a tanulók önállóságát és belső moti
vációját (Deci és Ryan, 1985; Deci és munkatársai, 1991).

A tanárhoz kapcsolódó harmadik motivációs aspektus a tanuló motivációjá
nak közvetlen és szisztematikus szocializációjában játszott szerep (Brophy és 
Kher, 1986), tehát hogy a tanár aktívan fejleszti és serkenti a diákok motiváci
óját. A szocializációs folyamatnak három fő folyamatát különböztethetjük meg.
1) Mo deli állítás', a tanárok, csoportvezetői helyzetükből fakadóan megtestesítik
a „csoporttudatot”, és ennek következményeként a tanulók tanulás iránti atti
tűdjei és irányultságai a tanári modellnek megfelelően alakulnak, mind az erő
feszítés, mind a tantárgy iránti érdeklődés tekintetében. 2) Feladat-bevezetés: a 
jó tanárok felhívják a diákok figyelmét a soron következő tevékenység céljára, 
potenciális érdekességére és gyakorlati értékére, sőt a feladat eredményes el
végzéséhez hasznos stratégiákra is, és ezáltal növelik a tanulók érdeklődését és
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metakognitív tudatosságát. 3) Visszajelzés /értékelés: ez a folyamat világos üze
netet hordoz a tanár értékrendjéről, és visszatükröződik a diákok motivációjá
ban is. Kétféle visszajelzés létezik: az informáló jellegű, amely a képességet 
értékeli, és az ellenőrző jellegű, amely a teljesítményt a külső elvárások tükré
ben bírálja el. A kettő közül az előbbinek kell dominálnia. Például a dicséretnek 
-  amely az informáló jellegű visszajelzés egyik fajtája -  a sikert az erőfeszí
tésnek és a képességeknek kell tulajdonítania, egyúttal kiemelve, hogy a jövő-

«

ben hasonló sikerek várhatóak. A dicséretnek ugyanakkor nem tanácsos magába 
foglalnia ellenőrző jellegű visszajelzést (pl. a diák sikerének a társak sikerével, 
illetve kudarcaival való összehasonlítását) (Brophy és Good, 1986). Ames 
(1992) rámutat arra, hogy a másokkal való összehasonlítás, melyet különösen 
romboló hatásúnak tart az intrinzikus motivációra nézve, gyakran különböző 
módokon jelenik meg az osztályban, beleértve a (néha csak a legjobb vagy a 
legrosszabb) jegyek nyilvános kihirdetését, válogatott dolgozatok és teljesítmé
nyek bemutatását és a képességek szerinti csoportosítást is.

Csoportra jellemző motivációs összetevők
Az iskolai oktatás tanulói csoportok mint szervezeti egységek keretein belül 
folyik; ezek az egységek „saját életet élő” erős közösségek, és e csoportok bel
ső dinamikája jelentős befolyással van a tanulók érzelmeire és gondolkodására 
(lásd Dörnyei és Malderez, megjelenés alatt; Forsyth, 1990; Shaw, 1981). Ezen 
felül, a csoport céljai és a csoport ezen célok iránti elkötelezettsége nem feltét
lenül egyezik meg az egyén céljaival, hanem erősítheti vagy gyengítheti őket. 
A nyelvtanulási motiváció szempontjából a csoportdinamikának négy különösen 
fontos aspektusa van: 1) célorientáltság, 2) norma- és jutalomrendszer, 3) cso
portkohézió és 4) osztálytermi célstruktúra.

A csoportcél az egyéni célok összességeként, azaz „a csoporttagok nagy 
része által vágyott végső állapotként” ragadható meg (Shaw, 1981, 351). A cso
portok általában valamilyen céllal alakulnak, de nem mindig a „hivatalos cél” 
az egyetlen csoportcél, sőt, egyes szélsőséges esetekben lehetséges, hogy egyál
talán nem is az. Például egy diákcsoport célja gyakran inkább a szórakozás, 
semmint a tanulás. Célorientáltságon azt értjük, hogy a csoport mennyire kész 
hivatalos célja (esetünkben a nyelvtanulás) irányában haladni.

A csoport norma- és jutalomrendszere egyike a legmarkánsabb olyan osz
tálytermi tényezőknek, amelyek kihatással vannak a tanulók motivációjára. A 
rendszer azokra a külső motívumokra vonatkozik, amelyek kijelölik a hatékony 
tanuláshoz szükséges megfelelő viselkedési formákat. Ahogy azt már korábban 
kifejtettük, az extrinzikus szabályokat az intrinzikus motiváció előmozdítása ér
dekében a lehető legnagyobb mértékben internalizálni kell. Az (általában je
gyekben kifejeződő) jutalmaknak és büntetéseknek a csoportnormákat kell tük
rözniük; ezek olyan standardok, amelyeket a csoporttagok nagy része elfoga
dott, és amelyek a csoport értékrendjének részévé váltak. Az olyan osztályok
ban például, ahol a házi feladatok elkészítése és a dolgozatokra való lelkiisme
retes felkészülés nem vált elfogadott csoportnormává, még a rossz jegyek és 
más büntetések sem tudják a diákokat hatékonyan ösztönözni az otthoni mun
kára. Másrészről viszont, ha egy norma már beépült és a csoport működésének
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magától értetődő előfeltételévé vált, a csoport várhatóan nyomást gyakorol 
majd a normákat megsértő tagokra és a normák betartására készteti őket. Ez 
sokféle módon valósulhat meg, attól kezdve, hogy a csoport aktívan támogatja 
a tanárnak a norma betartatására irányuló erőfeszítéseit, azon keresztül, hogy 
egyet nem értést és nemtetszést fejez ki a deviáns tagokkal szemben, egészen 
addig, hogy nyíltan kritizálja és kizárja őket a közösségből („szociális karantén”).

A csoportkohézió „a csoporttagoknak egymáshoz és magához a csoporthoz 
fűződő kapcsolatának erőssége” (Forsyth, 1990, 10). Evans és Dión (1991) me- 
ta-analízisében tartós pozitív összefüggést talált a csoportkohézió és a csoport 
teljesítménye között, és Clément, Dörnyei és Noels (1994) eredményei ugyan
csak megerősítették, hogy a csoportkohézió a nyelvtanulási szituáció fontos 
motivációs összetevője. Ez annak a ténynek tulajdonítható, hogy egy összetartó 
csoportban a tagok hozzá akarnak járulni a csoport sikeréhez, és a csoport cél- 
orientált normái erősen befolyásolják az egyént is.

Az osztálytermi célstruktúra a tanulók egymáshoz való viszonyának meg
határozó eleme, s versenyszellemű, együttműködő vagy egyénközpontú lehet. A 
versenyszellemű rendszerben a tanulók egymás ellen dolgoznak, és csak a leg
jobbak kapnak jutalmat. Az együttműködő szituációban a diákok kis csoportok
ban dolgoznak, amelyekben minden tag osztozik a végeredményért való fele
lősségben és egyenlő jutalmat kap. Az egyénközpontú rendszerben a tanulók 
egyedül dolgoznak, és a cél vagy jutalom elérésének valószínűségét a tehetsé
ges csoporttárs se nem növeli, se nem csökkenti. A kutatások egyértelműen 
kimutatták, hogy a versenyszellemű és az egyénközpontú tanulási helyzetekkel 
összehasonlítva az együttműködő célstruktúra hatékonyabban segíti elő az int- 
rinzikus motivációt (mivel ez kevesebb szorongással, a feladatokban való na
gyobb involvációval és pozitívabb érzelmi hozzáállással jár együtt), a tantárgy 
iránti pozitív attitűdöket, valamint a társakhoz és a tanárhoz fűződő szere
tetteljes, összetartó viszonyt (Dörnyei, megjelenés alatt; Johnson és Johnson, 
1991; McGroarty, 1993). Julkunen (1989) részletesen elemezte e három cél
rendszer hatását konkrétan a nyelvtanulási motivációra is, és eredményei alátá
masztották az együttműködő tanulás elsőbbségét.

A nyelvtanulási motivációs modell összefoglalása
Az előbbiekben felsorolt nagyszámú motivációs típus és összetevő alátámasztja 
azt a korábbi kijelentést, hogy a nyelvtanulási motiváció eklektikus és sokarcú 
konstruktum. Az összetevők integrálása érdekében szükségesnek tűnik, hogy 
meghatározzuk a motiváció különböző szintjeit, hasonlóképpen, de nem telje
sen úgy, mint azt Crookes és Schmidt (1991) tette.

Az ismertetett szakirodalom valamint Clément, Dörnyei és Noels (1994) 
osztálytermi vizsgálatai alapján -  amelyek során az integratív motivációt, az 
önbizalmat és a tanulási környezet minősítését magába foglaló, háromkompo- 
nensű modellt állítottak fel -  kijelölhetjük a nyelvtanulási motiváció általános 
struktúráját. Eszerint a motiváció három szintből áll: a nyelvi szint, a tanulói 
szint és a tanulási szituáció szintje (lásd ábra). A három szint összevág a nyelv- 
tanulási folyamat három alapvető összetevőjével (az idegen nyelv, a nyelvtanuló 
és a nyelvtanulási környezet), és tükrözi a nyelv korábban említett három kü
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lönböző aspektusát is (a társadalmi dimenzió, a személyes dimenzió és a tan
tárgyi dimenzió).

A modell legáltalánosabb szintje a nyelvi szint, ahol a hangsúly az idegen 
nyelv különböző aspektusaihoz (például a nyelv által közvetített kultúrához, a 
nyelvet beszélő közösséghez és a nyelvben való jártasság lehetséges előnyei
hez) kapcsolódó irányultságokon és motívumokon van. Ezek az általános motí
vumok meghatározzák az alapvető tanulási célokat, és magyarázatot adnak a 
nyelvválasztásra is. A gardneri megközelítéssel összhangban ez az általános 
motivációs dimenzió két tág motivációs alrendszer, az integratív és az instru
mentális motivációs alrendszer segítségével jellemezhető, amelyek, ahogy azt 
már korábban kifejtettük, egymáshoz lazán kapcsolódó, környezettől függő mo
tívumokból állnak. Az integratív motivációs alrendszer középpontjában az 
egyén idegen nyelvhez kapcsolódó érzelmi viszonyulása áll, ideértve a társadal
mi, a kulturális és az etnolingvisztikai összetevőket, továbbá a külföld/külföl- 
diség és az idegen nyelvek iránt tanúsított általános érdeklődést. Az instrumen
tális motivációs alrendszer erősen internalizálódott extrinzikus motívumokból 
(azonosulási és integrált szabályozottság) áll, amelyek fókuszában az egyén jö
vőbeli karrier-ambíciói találhatóak.

A nyelvtanulási motiváció összetevői

NYELVI SZINT integratív motivációs alrendszer 
instrumentális motivációs alrendszer

TANULÓI SZINT teljesítmény-szükséglet
önbizalom
*nyelvhasználati szorongás
*szubjektív nyelvtudás
*okok attribűciója
*belső hatékonyság

A TANULÁSI SZITUÁCIÓ SZINTJE
Kurzus-specifikus 
motivációs összetevők

érdeklődés
relevancia
elvárások
elégedettség

Tanár-spécifikus 
motivációs összetevők

kapcsolódási vágy 
vezetési stílus
a motiváció közvetlen szocializációja 
*modellállítás
*feladat-bevezetés
*visszajelzés

Csoport-spécifikus 
motivációs összetevők

célorientáltság
norma- és jutalomrendszer
csoportkohézió
osztálytermi célstruktúra

A nyelvtanulási motivációs modell második szintje a tanulói szint, amely 
viszonylag állandó tanulói személyiségjegyekből áll össze. Ezen a szinten két 
lényeges nyelvtanulási motivációs összetevőt találunk, a telje.sítmény-szükségle
tet és az önbizalmat; ez utóbbi a szorongás, a szubjektív idegennyelv-tudás, a
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múltbeli tapasztalatok attribúciója és a belső hatékonyság különböző aspektu
sait foglalja magába.

A nyelvtanulási motiváció harmadik szintje a tanulási szituáció szintje, 
amelyet három területről származó intrinzikus és extrinzikus motívumok alkot
nak. 1) A kurzus-specifikus motivációs összetevők a tanmenethez, a tananyag
hoz, a tanítási módszerhez és a tanulási feladatokhoz kapcsolódnak. Ezeket a 
legjobban a Crookes és Schmidt által javasolt négyessel lehet jellemezni: ér
deklődés', relevancia, elvárások és elégedettség. 2) A tanár-specifikus motiváci
ós összetevők között szerepel a tanár tetszésének elnyerésére irányuló kapcso
lódási vágy, a vezetési stílus és a tanulók motivációjának közvetlen szocializá
ciója (modellállítás, feladat-bevezetés és visszajelzés). 3) A csoportra jellemző 
motivációs összetevők négy fő alkotóelemből állnak: célorientáltság, norma- és 
jutalomrendszer, csoportkohézió és osztálytermi célrendszer.

Hogyan motiváljuk a nyelvtanulókat?
Ebben az utolsó részben bemutatunk számos gyakorlatban alkalmazható straté
giát a nyelvtanulók motiválására, amelyek egyrészt a szerző saját tapasz
talataiból, másrészt a pedagógiai pszichológiai kutatások eredményeiből (kiváló 
áttekintésként lásd Brophy, 1987; Keller, 1983) erednek. Az olvasó figyelmébe 
ajánljuk továbbá Oxford és Shearin (1994) többször említett cikkét, amely a 
benne tárgyalt elméletekkel kapcsolatban nagyon hasznos gyakorlati tanácsok
kal is szolgál, valamint Brown legutóbbi könyvét (1994), amelyben részletesen 
kifejti, miként aknázzuk ki a tanulók belső motivációját a nyelvórán.

Természetesen a következőkben felsorolt stratégiák nem rendíthetetlen 
aranyszabályok, inkább csak javaslatok, amelyek bizonyos tanárok vagy cso
portok esetében jobban beválhatnak, mint másoknál. Mindazonáltal egy ilyen 
lista Brophy (1987) szavaival élve „a stratégiák olyan ,kiindulási készlete’, 
amelyből azután válogatni lehet az oktatásba beépítendő motivációs elemek 
megtervezésekor” (48). A stratégiákat a már javasolt nyelvtanulási motivációs 
modell kategóriái szerint rendszerezzük. Ahogy az várható, a stratégiák legna
gyobb része a nyelvtanulási szituáció szintjéhez kapcsolódik. A nyelvi és a ta
nulói szinthez tartozó motívumok inkább általános és stabilan kialakult diszpozí
ciókat tartalmaznak, és ezért nem olyan könnyű manipulálni vagy módosítani őket.

Nyelvi szint
1) Építsünk he szociokulturális elemeket az idegen nyelvi tantervbe úgy, 

hogy megosztjuk az osztállyal az idegen nyelvet illető pozitív tapasztalatainkat, 
filmeket vagy tévéfelvételeket mutatunk be, a tanmenetbe illő autentikus zenét 
játszunk le, és érdekes anyanyelvi vendégeket hívunk meg.

Fejlesszük szisztematikusan a tanulók összehasonlító ismereteit a külön
böző kultúrákról azáltal, hogy nemcsak a kultúrák közötti különbségekre, ha
nem a hasonlóságokra is rámutatunk, analógiák segítségével közelebb hozzuk 
az ismeretlent, és „kultúratanítási” ötleteket és tevékenységeket alkalmazunk 
(példaként lásd Damen, 1987; Dörnyei és Thurrell, 1992, 1994; Robinson, 1988).

3) Segítsük elő a tanulók kapcsolatát az ide genny elv-használókkal azzal, 
hogy találkozókat rendezünk az országban az idegennyelv-használókkal; iskolai
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kirándulásokat vagy csereprogramokat szervezünk az idegen nyelvi közössé
gekbe; levelezőtársakat keresünk diákjaink számára.

4) Fejlesszük a tanulók instrumentális motivációját azáltal, hogy megbe
széljük velük, milyen szerepet játszik az idegen nyelv a világban, és ebből mi
lyen haszna származik az egyénnek és a közösségnek.

Tanulói szint
5) Fejlesszük a tanulók önbizalmát azáltal, hogy bízunk bennük és érzékel

tetjük velük hitünket, miszerint képesek lesznek elérni céljukat; hogy rend
szeresen dicsérjük, bíztatjuk őket, és pozitív megerősítést adunk; hogy gondos
kodunk róla, hogy rendszeresen átéljék a siker és az eredményesség érzését; 
hogy segítünk megszüntetni bennük a képességeikkel és önértékelésükkel kap
csolatos bizonytalanságokat azzal, hogy odavágó pozitív példákat és analógiá
kat mutatunk nekik; hogy ellensúlyozzuk kudarcélményeiket azzal, hogy testre- 
szabott, „könnyebb” tevékenységekbe is bevonjuk őket; hogy speciális, önbiza
lom erősítő feladatokat adunk (példaként lásd Davies és Rinvolucri, 1990).

6) Segítsük elő a tanulóknak a tanulási cél elérésére vonatkozó belső haté
konyság-értékelését azáltal, hogy tanulási és kommunikációs, valamint az infor
máció-feldolgozáshoz és a probléma-megoldáshoz szükséges stratégiákat taní
tunk nekik, segítjük őket abban, hogy az adott időszakon belül elérhető telje
sítményükkel kapcsolatban reális elvárásokat tápláljanak, és beszámolunk nekik 
saját nyelvtanulási nehézségeinkről.

7) Segítsük elő a tanulók saját nyelvtudásukra vonatkozó szubjektív önértéke
lését azáltal, hogy azt emeljük ki, amire képesek, és nem azt, amire nem képe
sek; hogy erősítjük azt a nézetet, miszerint a hibák a tanulási folyamat részét 
képezik; hogy rámutatunk, a kommunikáció fontosabb, mint a hibátlan nyelv- 
használat vagy mindig csak a helyes szó használata; és hogy (ha nem anyanyel
vi tanárok vagyunk) nyíltan beszélünk saját nyelvtudásbeli hiányosságainkról.

8) Csökkentsük a tanuló szorongását azáltal, hogy segítőkész és elfogadó 
tanulási környezetet biztosítunk a nyelvórán; hogy kerüljük a túlzottan kritikus 
vagy büntető bánásmódot; és hogy speciális, szorongáscsökkentő tevékenysége
ket és módszereket alkalmazunk (összefoglalásként lásd Young, 1991).

9) Segítsük elő a motivációt erősítő attribúciókat azáltal, hogy ráébresztjük 
a tanulókat a befektetett energia és az eredmény közötti közvetlen kapcsolatra; 
hogy a múltbeli kudarcokat olyan kontrollálható tényezőknek tulajdonítjuk, 
mint például az elégtelen erőfeszítés (ha ez volt az ok), a feladattal kapcsolatos 
tanácstalanság vagy a helytelen stratégia alkalmazása, nem pedig olyan okok
nak, mint a képesség hiánya, amely tanult tehetetlenséghez vezethet.

10) Bátorítsuk a tanulókat olyan elérhető alcélok kitűzésére, amelyek köze
liek és konkrétak (például hetente kétszáz új szó megtanulása). Ideális esetben 
ezek a részcélok beépülhetnek a diákok egyéni tanulási tervébe.

A tanulási szituáció szintje: kurzus-spécifikus motivációs tényezők
11) Tegyük a tanmenetet relevánssá azzal, hogy azt előzetes igény-felmé

résre építjük; és hogy a tanulókat bevonjuk a kurzus programjának tényleges
megtervezésébe.
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12) Növeljük a tananyag érdekességét azáltal, hogy olyan autentikus anya
gokat használunk, amelyek nem haladják meg a tanulók kompetenciáját, továb
bá azáltal, hogy szokatlan vagy különleges kiegészítő anyagokat, felvételeket 
és vizuális segédeszközöket is alkalmazunk.

13) Beszéljük meg a tanulókkal a kurzus tanítási anyagainak kiválasztását 
(beleértve a tankönyvet és a kiegészítő anyagokat is), egyaránt bemutatva azok 
jó és rossz oldalait (a hasznosság és az érdekesség szempontjából).

14) Keltsük fel és tartsuk fenn az érdeklődést és a figyelmet azáltal, hogy 
váratlan, új, szokatlan vagy akár paradox eseményeket viszünk az órába; hogy 
nem engedjük, hogy az órák mindig ugyanabban a kerékvágásban haladjanak; 
hogy időnként megbolygatjuk az osztály megszokott szerkezetét azzal, hogy 
időről időre változtatunk az interakciós mintákon és az ülésrenden, és hogy 
felállítjuk és megmozgatjuk a tanulókat.

15) Növeljük a tanulók érdekló'dését az egyes feladatok iránt azáltal, hogy 
változatos és kihívást jelentő tevékenységeket tervezünk vagy választunk; hogy 
a feladatokat a tanulók érdeklődéséhez igazítjuk; hogy gondoskodunk róla, le
gyen minden tevékenységben valami új vagy más; hogy játékos elemeket is 
beépítünk, például rejtvényeket, feladványokat, csapdák elkerülését, nehézségek 
legyőzését, feszültségkeltő elemeket, rejtett információt, stb.; hogy olyan fantá
ziát igénylő elemeket építünk be, amelyek a tanulók érzelmeire is hatnak; hogy 
nyitva hagyjuk a tevékenységeket, és nem vonunk le konkrét következtetéseket; 
hogy személyessé tesszük a feladatokat azzal, hogy a diákokat értelmes párbe
szédekre, például személyes információk megosztására bíztatjuk; és hogy a ta
nítási folyamat fontos részévé tesszük a társakkal való kommunikációt (pl. pá
ros munka és csoportos munka).

16) A feladatok nehézségét hozzuk összhangba a tanulók képességeivel, 
hogy a tanulók biztosan sikerre számíthassanak, ha megfelelő erőfeszítést tesznek.

17) Növeljük a tanulóknak a feladat teljesítésével kapcsolatos várakozását 
azáltal, hogy megismertetjük őket a feladatat típusával, megfelelően felkészít
jük őket a feladat tartalmának feldolgozására, részletes útmutatást adunk nekik 
a feladat által követelt eljárásokkal és stratégiákkal kapcsolatban, világossá és 
„átláthatóvá” tesszük a siker (vagy az osztályzás) kritériumait, és folyamatos 
segítséget nyújtunk nekik.

18) Tegyük lehetővé az elégedettség elérését azáltal, hogy alkalmat terem
tünk a tanulóknak olyan késztermékek létrehozására, amelyeket előadhatnak 
vagy bemutathatnak; bátorítjuk őket arra, hogy a feladat befejezése után büsz
kék legyenek magukra; időről időre mérleget készítünk általános fejlődésükről; 
fali táblázaton jelöljük, hogy a csoport mit tanult; és megünnepeljük a sikereket.

Tanár-specifikus motivációs tényezők
19) Legyünk beleérzők, hitelesek és elfogadók:; a személyiség-központú ok

tatás elvei szerint ez az a három alapvető tanári jellemvonás, amely elősegíti a 
tanulást (Rogers, 1983). A beleérző-képesség arra utal, hogy a tanár fogékony 
a tanulók szükségletei, érzései és tervei iránt. A hitelesség arra a képességre 
utal, hogy a tanár igazi énjének megfelelően viselkedik, azaz őszinte és auten
tikus anélkül, hogy álarcok vagy szerepek mögé bújna. Az elfogadás arra utal,
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hogy a tanár előítéletek nélküli, pozitív szemlélettel rendelkezik, és minden 
diákját erényekkel és hibákkal egyaránt rendelkező bonyolult személyiségként 
kezeli.

20) A segítő szerepét vegyük magunkra, és ne a vezérét vagy „kiképző tisz
tét”, és alakítsunk ki jó viszonyt a tanulókkal.

21) Támogassuk a tanulók önállóságát azáltal, hogy a cél eléréséhez vezető 
alternatív utak közül ténylegesen választhatnak; hogy a minimumra csökkentjük 
a külső nyomás és ellenőrzés (pl. fenyegetések, büntetések) szerepét; hogy az 
idő, az erőkifejtés és általában a tanulási folyamat megtervezésének felelős
ségét megosztjuk a tanulókkal; hogy bátorítjuk őket órai feladatok előkészíté
sére és lebonyolítására, tehát alkalmat teremtünk a mikro-tanításra; hogy a diá
kok felelősségét igénylő projekteket indítunk útjára; és hogy valóságos vezetői 
szerepeket biztosítunk számukra.

22) Mutassunk példát a tanulóknak a nyelvtanulás iránti érdeklődésből 
azáltal, hogy a nyelvtanulást olyan hasznos tevékenységként értékeljük, amely 
elégedettséget okoz és gazdagítja az életet, hogy megosztjuk velük saját érdek
lődésünket az idegen nyelv és a nyelvtanulás iránt, és nagyon komolyan 
vesszük a diákok tanulási folyamatát és eredményeit (a tanári elkötelezettség 
hiánya ugyanis a legbiztosabb módja a tanulói motiváció aláásásának).

23) Úgy vezessük be a feladatokat, hogy azok ösztönzőleg hassanak az int- 
rinzikus motivációra, és segítsék az extrinzikus motiváció internalizálását azál
tal, hogy a feladatokat tanulási lehetőségként és nem elutasításhoz vezető kö
telező tevékenységként tüntetjük fel; hogy lendületet és lelkesedést sugallunk; 
hogy fokozzuk a feladat érdekességét azáltal, hogy azt olyan dolgokkal hozzuk 
összefüggésbe, amelyeket a tanulók eleve érdekesnek vagy értékesnek tartanak; 
hogy rámutatunk az idegen nyelv izgalmas vagy különös aspektusaira; hogy 
felhívjuk a figyelmet a rutinfeladatok szokatlan vagy ellentmondásos vetülete- 
ire; és hogy megállapítjuk a feladat célját és hasznosságát.

24) Használjunk motiváló hatású visszajelzést azáltal, hogy a visszajelzést 
informáló, és nem ellenőrző jellegűvé tesszük; hogy pozitív, kompetenciára irá
nyuló visszajelzést adunk; hogy rámutatunk a feladat teljesítésének értékére; és 
hogy nem túlozzuk el a hibákra való reakciót (a szorongáskeltés nélküli hiba
javításra vonatkozó összefoglalást lásd Young, 1991).

Csoport-specifikus motivációs tényezők
25) Növeljük a csoport célorientáltságát azáltal, hogy vitákat kezdeménye

zünk a tanulókkal a csoportcélokkal kapcsolatban, és megkérjük őket arra, hogy 
időről időre értékeljék, mennyire sikerült megközelíteniük a célokat.

26) Segítsük elő az osztálytermi normák internalizálását azáltal, hogy kez
dettől fogva nyilvánvalóvá tesszük a normákat, és megmagyarázzuk azok fon
tosságát és hatását a tanulásra; hogy a normák kialakításakor bevonjuk a diá
kokat, és kikérjük az egyetértésüket.

27) Segítsük fenntartani az internalizált osztálytermi normákat azáltal, hogy 
magunk is következetesen betartjuk őket, és nem hagyjuk „büntetlenül” bármi
féle megsértésüket.
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28) Csökkentsük a minimumra az értékelésnek az intrinzikus motivációra 
gyakorolt romboló hatását azáltal, hogy az egyéni fejlődést és haladást tartjuk 
szem előtt, és kerüljük a tanulók egymással való nyílt vagy burkolt összehason
lítását; hogy az értékelés inkább négyszemközt és nem nyilvánosan történik; 
hogy támogatjuk a diákok versengését; és hogy a végső (félév/év/kurzusvégi) 
jegyek a tanulóval folytatott kétoldalú egyeztetés eredményeképpen jöjjenek 
létre, melynek során személyes beszélgetésben kérdezzük meg a diák vélemé
nyét teljesítményéről.

29) Segítsük elő a csoportkohézió kialakulását és fejlesszük a tagok közötti 
kapcsolatokat azzal, hogy olyan osztálytermi helyzeteket teremtünk, amelyek
ben a tanulók megismerhetik egymást és igazi, személyes információkat (érzel
mek, félelmek, vágyak stb.) oszthatnak meg egymással; hogy kirándulásokat és 
tanterven kívüli tevékenységeket szervezünk; és hogy a kurzusba játékos cso
portvetélkedőket is beépítünk.

30) Alkalmazzunk együttműködésre épülő tanulási módszereket azáltal, hogy 
az órákba gyakran építünk be olyan csoportos munkákat, amelyek során a cso
port -  és nem az egyén -  eredményét értékeljük (az idegennyelv-tanításra vo
natkozó útmutatásokat lásd Dörnyei, megjelenés alatt; Holt, 1993; Kessler, 
1992; McGroarty, 1993).
■■
Összefoglalás
A jelen tanulmány célja az volt, hogy a nyelvtanulási motiváció kutatását „ok- 
tatás-közelibbé” tegye, azaz „összhangba hozza a motivácónak azzal a felfogá
sával, amely a tanárok meggyőződése szerint nélkülözhetetlen a második nyelv 
terén elért sikerhez” (Crookes és Schmidt, 1991, 502). A második nyelv elsa
játításával kapcsolatos kutatások örökéből és az általános pszichológia és a pe
dagógiai pszichológia legfontosabb eredményeiből kiindulva megkíséreltünk 
egy átfogó, az idegennyelv-tanulás osztálytermi motivációja szempontjából 
helytálló motivációs modellt felvázolni. Ez a modell három tág szintet foglal 
magába, a nyelvi szintet, a tanulói szintet és a tanulási szituáció szintjét; ezek 
a szintek a nyelvtanulás folyamatának három alapvető összetevőjére utalnak (az 
idegen nyelv, a nyelvtanuló és a nyelvtanulási környezet), és a nyelv három 
különböző aspektusát tükrözik (társadalmi dimenzió, személyes dimenzió és 
tantárgyi dimenzió). Ezt követően a modell alapján felsoroltunk számos gya
korlatban alkalmazható motivációs stratégiát.

Noha a motivációs szintek javasolt felosztása letisztultnak tűnik, és a mo
dell sokféle kutatási irányzatot integrál, egyelőre az még nem több puszta elvi 
lehetőségnél, mivel összetevői túlnyomó többségének igazolására igen kevés 
konkrét kutatás folyt az idegen nyelv tanításának területén. Valójában csupán a 
nyelvi szint összetevőit és a tanulói szint önbizalmi komponensét elemezték 
szisztematikusan, nevezetesen Gardner, Clément és munkatársaik. Nyilvánvaló, 
hogy további kutatások szükségesek a nyelvtanulási motiváció terén; a jelen 
tanulmány egy olyan folyamat része kíván lenni, amely remélhetőleg egy még 
pontosabban meghatározott és részletesebben kidolgozott modellt eredményez 
majd a nyelvtanulás motivációját illetően.
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