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Csibi Sándor* – Csibi Mónika 
 
 

Az iskolai motiváció elemzése évfolyam, nem  

és teljesítmény függvényében 

 

Indoklás 
 
Kutatásunkat a tanulók iskolai motivációjának jobb megértése, valamint a 

tanulmányi eredményeikkel kapcsolatot mutató domináns motívumainak azo-
nosítása iránti érdeklődésünk indokolja. Arra a kérdésre próbáltunk választ ke-
resni, hogy melyek azok a tényezők, amelyek egyes diákok esetében ösztönző, 
tanulásra késztető hatást gyakorolnak, míg másoknál kevésbé fejtenek ki jó ha-
tást az iskolai tevékenységeik tekintetében.  

Vizsgálatunk során elsősorban a tanulási motiváció dimenzióin (érzelmi-
szociális, kognitív és erkölcsi motiváción) belüli tényezők nemek szerinti, vala-
mint korbeli változásait elemezzük. Vizsgáljuk továbbá a motivációs faktorok 
dominanciáját a diákok tanulmányi eredményeik függvényében. Arra a kérdésre 
kerestünk választ, hogy vajon a nagyon jó, közepes és gyenge teljesítményű ta-
nulók csoportjánál melyek a domináns motívumok, amelyek jelentősen befo-
lyásolják őket a tanulás folyamatában.  

Munkánk elméleti irányvonalát a motivációkutatás szociális-kognitív meg-
közelítése képezi, amelynek megfelelően a társas tényező a motivációs folyamat 
egyik legmeghatározóbb aspektusaként jelenik meg. 

 

Elméleti támpontok 
 
Kozéki (1976) leírásában a tanulási motiváció három dimenzióba foglalha-

tó össze. Az affektív dimenzió az érzelmi melegség (gondoskodás, érzelmi meleg-
ség szükséglete), az affiliáció (az odatartozás szükséglete főleg az egykorúak-
hoz) és az identifikáció (az elfogadottság szükséglete főleg a nevelők részéről) 
motivációs faktorait foglalja magába. 

A másokkal való szoros érzelmi kapcsolatok kialakításának és fenntartásá-
nak képességét tanult motívumként tartja számon a szakirodalom, alapjai az 
elsődleges szocializációs térben, a családban találhatók meg (Zsolnai, 2003). Így 
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elsődlegesen a korai anya-gyermek kapcsolat, amely folyamatosan alakul és a 
pszichés fejlődés számos szakaszán halad át, teszi lehetővé a gyermek számára 
a különböző élethelyzetekben jelenlévő minták, viselkedési modellek elsajátítá-
sát, kipróbálását. Vásárhelyi (1999) leírásában, a sajátosan emberi motiváció a 
szociális környezettel való interakció során alakul ki. Az ember társas lény, 
alapszükségletei a másokkal való kapcsolat, a társas ingerek jelenléte, a felfede-
zés iránti szükséglet, a kíváncsiság, amelyek már az újszülöttnél is megfigyelhe-
tők.  

Az anya mosolyára adott reakció a gyermek szociális szükségletének első 
jele. Míg az elsődleges impulzusok a családi környezetben találnak kielégülést, a 
későbbiekben megtanulják a társas környezetben jelen lévő szokásokat és nor-
mákat. A viselkedés társas megnyilvánulásai a nevelési beavatkozások (jutalma-
zás, büntetés) hatására módosulnak azoknak az ingereknek a függvényében, 
amelyekre az adott válaszok gazdagítják őket. (Vásárhelyi, 1999) 

A pedagógiai gyakorlat során gyakran találkozunk erőltetett módon – a 
megfelelő életkor elérése előtti – érzelmi túlérettségre jutott gyermekkel. Ők 
túlterheltek, törekednek megfelelni és alkalmazkodni még a nagyon nehéz hely-
zetekhez is. Jellemző rájuk a felnőttek részéről tapasztalt megértettség hiányér-
zése. Ezen tanulóknál hasznos lehet egy adott iskolai vagy családi probléma 
feltevése és alternatív megoldások keresése, biztonságos szociális helyzetek vá-
zolásával és elemzésével. Hozzájárulhatunk így az identifikáció és affiliáció je-
lenségkörei által az önirányítás folyamatának első lépéseihez.  

Az elégtétel, a siker vagy az öröm szintjét, amit egy gyermek el tud elérni 
egy kiegyensúlyozott személyközi kapcsolatban, az előzetesen tapasztalt öröm 
és elégtétel szintje határozza meg. A szociális kompetencia összetevői – mint a 
szabályok elfogadása, az érzelmek kifejezése – tanultak és iskolai vagy iskolán 
kívüli tevékenységek, programok révén jelentősen fejleszthetők. A családon 
kívüli szocializáció – például a tanulóknak a szociális kompetenciát fejlesztő 
programokon való részvétele – elvezethet a gyermek társas kapcsolatainak ja-
vulásához. (Zsolnai 1998) 

A szociális kompetencia érzését a konfliktusok és problémák sikeres meg-
oldása, tapasztalása biztosítja. A gyermek szociális kapcsolatait elkerülhetetlenül 
befolyásolják azok a kapcsolati modellek, amelyeket elsajátított, a lehetőségek 
és határok, amelyekben ő maga hisz, az alapértékek, amelyekhez viszonyítja 
önmagát.  

A motiváció kognitív dimenziója a kompetencia (tudásszerzés, elsajátítás 
szükséglete), az independencia (függetlenség, a saját út követésének szükségle-
te) és az érdeklődés (a kellemes közös aktivitás vágya) szükségleteit tartalmazza. 
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A családi és iskolai környezetben nyert szociális tapasztalatok a személy 
kognitív képességeinek függvényében illeszkednek be az értelmi fejlődés fo-
lyamataiba.  

Az iskolai tanulást is erősen befolyásolják azonban a szociális tényezők 
(felnőtt-gyermek, gyermek-gyermek kapcsolatok; hovatartozás, identifikáció és 
érzelmi melegség szükségletei), amelyek részt vesznek a tanulók szociális ta-
pasztalatainak alakításában és gazdagításában. Dweck (1986) és Ames (1992) el-
méleti modelljükben hangsúlyozzák a környezeti tényezők, a személyi sajátos-
ságok (ismeretek tárháza, érzelmek), valamint a viselkedés kapcsolatát, egymás-
ra gyakorolt kölcsönhatását.  

A viselkedés dinamikájának szemszögéből a tevékenység fenntartásának 
folyamata a magas rendű kognitív struktúrák összehangolt működése révén 
valósul meg. Ennek következtében a viselkedések célokká, eszköz-cél szerkeze-
tekké alakulnak, és különböző viselkedési tervek, programok kivitelezésében 
nyilvánulnak meg. (Nuttin, 1984) 

Pintrich (2004) vizsgálatai alapján, az iskolai teljesítménnyel legszorosabb 
kapcsolatot mutató motivációs tényezők a tanulók elvárásaira vonatkoztak. Így 
jelentős kapcsolatot talált a tanulás eredményeire vonatkozó elvárások és az 
alkalmazott tanulási stratégiák között. A nagy elvárások feltételezhetően a kog-
nitív struktúrák gyakoribb és intenzívebb alkalmazását hozzák magukkal, ame-
lyek magasabb tanulmányi eredményekhez vezetnek. Ebben a gondolatmenet-
ben az előzetes sikerélmények, tapasztalatok, a megfelelő visszajelzések, a kör-
nyezetük részéről való megerősítések jelentősen befolyásolják a tanulók elvárá-
sait az eredményeiket illetően, körülhatároltabbá és gyakorlatilag alkalmazha-
tóbbá teszik ezeket.  

Figyelembe kell vennünk, hogy a motiváció személyiség vonásként való 
nyilvántartása, tartós, általános viselkedési struktúrákat ír le, azonban eltekint 
attól a ténytől, hogy a tanulók különböző reakciókat mutathatnak a megismerés 
egyes tartományai, sajátos területei iránt, a saját megismerési és az énképre vo-
natkozó elméleteik alapján. A mélyebb elemzés azonban feltárta, hogy a belső 
motiváció és az információfeldolgozási stílus tanulást elősegítő tényezőkként 
csak alacsony szintű külső motivációval rendelkező tanulók esetében mutatott 
szoros kapcsolódást. Ehhez hasonlóan, a külső motiváció csak a gyengébb bel-
ső motivációjú tanulók esetében mutatott szoros kapcsolatot az információfel-
dolgozási stílussal.  

A motivációs struktúrák (önhatékonyságra vonatkozó hiedelmek, értékek, 
elvárások, vágyak) különbözőképpen aktiválódnak, amikor a tanulók adott fel-
adatokkal, tanulási helyzetekkel szembesülnek, a valóság konkrét aspektusaival 
lépnek kapcsolatba. (Csapó 1998) Az elemi osztályos tanulók esetében ezek a 
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reakciók kevésbé körvonalazottak, szakaszosan fejlődve és gazdagodva, amint a 
tanulók megértik az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó sajátos szerkezeteket, sza-
bályokat és követelményeket. Időben kialakulnak az adott tantárgyakra jellemző 
sajátos motívumok. Nem biztos azonban, hogy egyszer kialakulva ezek minden 
esetben hasonlóan nyilvánulnak majd meg, hogy egy tanuló mindig ugyanolyan 
motivált viselkedést tanúsít majd egy adott tantárggyal szemben. Egy adott te-
rületre jellemző sajátos motiváció az emlékezet segítségével aktiválódik, köl-
csönhatásba lép a tanulási lehetőségekkel, és így a helyzet sajátosságainak meg-
felelő értékelések és motivációs struktúrák lépnek működésbe. 

A morális dimenzió a lelkiismeret (bizalom, az értékelés szükséglete, önér-
ték), a rendszükséglet (az értékek követésének szükséglete) és a felelősség (ön-
integráció, morális személyiség és magatartás szükséglete) motívumait tartal-
mazza. A skála tizedik faktora, az ún. presszióérzés (annak érzése, hogy a neve-
lők megértés nélkül és teljesíthetetlenül sokat követelnek) különálló dimenzió-
ként értelmezhető.  

Az iskolai élet és az erre vonatkozó sajátos tanulási tevékenység a szemé-
lyiség integrációja révén, az énkép és önértékelés, a személyes érdeklődés és 
nem utolsó sorban az elsajátított alapértékek által meghatározottak. Wigfield és 
Wentzel (1998) vizsgálatai szerint a tanulók motivációs struktúráját jelentősen 
meghatározzák az előzetes iskolai tapasztalatok. Az alacsonyszintű teljesítmény 
tehát ebben a megvilágításban is tárgyalható, nem csupán a kognitív képességek 
szintjének függvényeként. Ugyanakkor a fiúk és lányok között is különbségeket 
fedtek fel a kutatók főként a sikerrel és a kudarccal kapcsolatos elvárásokat ille-
tően. A motiváció olyan dimenziói – mint amilyenek a saját hatékonysággal 
kapcsolatos hit, elvárás, vágyak és személyes értékek – aktiválódnak azokban a 
helyzetekben amikor a tanuló megoldandó feladatokkal találkozik vagy adott 
tantárgyak révén a valóság különböző tartalmaival kerül kapcsolatba. 

 
Módszer 

 
Hipotézisek 
 

1. A motivációs faktorok pervalenciája kor (osztály) és nem függvényé-
ben változik 
2. Az iskolai teljesítmény szintje szoros kapcsolatban áll a serdülők al-
kalmazott motivációs faktoraival  

 
Minta: Vizsgálatunkban Maros megyei középiskolák és szakközépiskolák 9–13.  
osztályaiból 398 diák vett részt. Nemek szerinti eloszlásuk: 247 fiú és 151 lány.   
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Eszköz 
 

A Kozéki és Entwistle, (1983) által kidolgozott „Az iskolai motiváció vizsgá-
lata” c. kérdőívet alkalmaztuk, amely a 8 és 20 év közötti fiatalok motivációjá-
nak feltérképezésére alkalmas.  

A skála a tanulási motiváció elemeit három dimenzióban tíz faktor men-
tén írta le. Az affektív terület a melegség (gondoskodás, érzelmi melegség szük-
séglete), az affiliáció (főleg az egykorúakhoz való odatartozás szükséglete) és az 
identifikáció (főleg a nevelők részéről megbyilvánuló elfogadottság szükséglete) 
dimenziókat foglalja magába. A kognitív terület a kompetencia (tudásszerzés), az 
independencia (a saját út követésének) és az érdeklődés (kellemes közös aktivi-
tás) szükségleteit tartalmazza. A morális terület fő dimenziói: a lelkiismeret (biza-
lom, értékelés szükséglete, önérték), a rendszükséglet (az értékek követésének 
szükséglete) és a felelősség (önintegráció, morális személyiség és magatartás szük-
séglete). A tizedik dimenzió, a presszióérzés (hogy a nevelők megértés nélkül és 
teljesíthetetlenül sokat követelnek) egyik területhez sem tartozik.  

Az egyes dimenziókat 15 kérdés reprezentálja a kérdőívben. A gyermekek 
minden állítással kapcsolatban ötfokú skálán fejezhették ki véleményüket. A 
megfelelő átalakítások elvégzése után az egyes válaszokra kapott pontszámokat 
összeadva összpontszámot lehet kiszámolni. Ezen kívül minden dimenzióra és 
faktorra önálló részpontszámokat is kaphatunk (Kozéki 1985). 

Az iskolai teljesítmény vizsgálatánál a tanulók előző félévi tanulmányi át-
lagait vettük figyelembe, és ezek alapján jó, közepes és gyenge teljesítményű 
csoportokra osztottuk őket. 

 
Statisztikai eljárások 
 

Az adatok feldolgozását az SPSS 11 programcsomag segítségével végeztük 
el. A táblázatok tartalmazzák a leíró statisztika fontosabb elemeit: az elemzett 
változók átlagait, a rang átlagait, a kapcsolatok szignifikanciaszintjét, valamint a 
t, F, Z és χ2 értékeket. 

 
Eredmények 

 
A teljes vizsgálati mintára vonatkozó tanulási motívumokkal kapcsolatos 

eredményeket az 1. táblázat tartalmazza. A szociális-affektív dimenzió mentén, 
az érzelmi melegség és a hovatartozás (affiliáció) motívumainál találtuk a leg-
magasabb átlagértékeket, ezeket követték a morális motívumok dimenziójába 
tartózó lelkiismeretesség és felelősségtudat. Az 1. táblázat a vizsgálatunkba be-
vont tanulók motívumainak nyerspont átlagait és standard szórásait mutatja. 
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1. táblázat: A tanulási motívumok átlag- és szórásértékei a teljes mintánkra 
 

Vizsgált változó N Átlag Std. szórás 
Melegség 398 23,41 3,87 
Identifikáció 398 17,84 4,18 
Affiliáció 398 21,45 3,38 
Independencia 398 20,35 3,42 
Kompetencia 398 19,59 4,15 
Érdeklődés 398 19,24 4,25 
Lelkiismeretesség 398 22,13 4,03 
Rendszükséglet 398 21,32 4,36 
Felelősség 398 21,36 4,08 

 

Az iskolai motiváció szociális és morális aspektusainak dominanciája egy-
behangzó a serdülőkor fejlődés-lélektani sajátosságaival. E korban felfokozott 
igazságérzetet figyelhetünk meg, ugyanakkor előtérbe kerül a szabályok betartá-
sa során tapasztalt nehézségekkel való küzdelem is. A moralitás jelentős válto-
zásokon mehet át, meghatározók a személyes kapcsolatok és a növekedett ér-
zékenység (Nagy 1997). A kognitív motívumok háttérbe szorulásából nem kö-
vetkeztethetünk egyértelműen a tanulás iránti érdeklődés vagy egyes kompeten-
ciák elsajátításának csökkenő tendenciájára. A kisebb értékekl inkább az iskolai 
tananyag változatosságának vagy alkalmazhatóságának igényére utalnak. 
 
Az affektív motívumok évfolyam és nem szerinti eloszlása  

 

2. táblázat: A szociális-affektív motiváció változásai az iskolai évfolyamok tekintetében (N = 398) 
 

Vizsgált változó Osztály N Rang átlagért. χ2 Szign. 
9 120 219,52 
10 105 195,91 
11 41 218,61 
12 77 183,79 

Melegség 

13 55 170,40 

9,90 0,042 

9 120 242,06 
10 105 187,44 
11 41 205,48 
12 77 173,65 

Identifikáció 

13 55 161,41 

27,75 1,401 

9 120 229,57 
10 105 203,35 
11 41 188,40 
12 77 182,34 

Affiliáció 

13 55 158,85 

17,44 0,002 
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Elmondhatjuk tehát, hogy szociális-affektív motívumok jellemzőek a kö-
zépiskolásainkra, de korban előrehaladva ez csökkenő tendenciát mutat. Leg-
magasabb értékű szociális-affektív motivációt a 9. osztályos diákoknál figyel-
tünk meg, ez fokozatosan csökken nagyobb osztályoknál. Az identifikáció és az 
affiliáció magasabb értékeket tükrözött a 10. és 12.-ik osztályos diákok csoport-
jánál.  

Az identifikáció motívuma nagyobb a serdülőkor első felében, így a kör-
nyezetükben jelenlévő felnőtt személyekkel való azonosulás jelentősebb hatást 
fejt ki iskolai tevékenységeikre is (tanár, szülő, akivel a diák azonosul, modell-
ként tekint). Korban előrehaladva a diákok lázadóbbakká, kritikusabbá válnak, 
így a felnőtt személyekkel való identifikáció  csökken. Hangsúlyozottabbá válik 
ezzel párhuzamosan az önállóságra való törekvés, a saját életcélok és életút kö-
vetése és megvalósítása.  

Az identifikációs folyamat ebben az időszakban jelentős fordulatokon 
mehet át, a gyermekek ugyanis nem feltétlenül szüleikhez, tanáraikhoz akarnak 
hasonlóvá válni, hanem sokkal inkább a közélet, a média vagy egyéb életszféra 
alakjait választják modellként. 

 
A 3 táblázat a szociális-affektív motívumcsoport nemek szerinti különbö-

zőségeit tükrözi. 
 

3. táblázat: A szociális-affektív motívumok a fiúk és lányok csoportjánál 
 

Vizsgált változó Nem N Átlag Std. szórás F érték Szign. 
fiú 247 23,13 3,94 

Melegség 
lány 151 23,85 3,73 

0,83 0,072 

fiú 247 17,77 4,16 
Identifikáció 

lány 151 17,95 4,22 
0,59 0,681 

fiú 247 21,16 3,56 
Affiliáció 

lány 151 21,93 3,02 
3,92 0,026 

 

A fiúk és a lányok között nem találtunk jelentős különbségeket a szociális-
affektív motívumokat illetően. 

 
A kognitív motívumok évfolyam szerinti eloszlása  
 

Figyelemre méltók a kognitív motívumok tekintetében a nagy érdeklődés, 
a nagy motivációs hatás a 9. és a 13. évfolyamok diákjainál, míg annak alacsony 
fokú megnyilvánulása a többi osztály esetében. Arra gondolhatunk, hogy a kö-
zépiskolai tanulmányok első időszaka, valamint utolsó része, amely jelentős 
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vizsgaidőszak is, ráirányítja a diákok figyelmét az egyes tudástartalmakra, eset-
leg vizsgatantárgyakra. Nagy értékeket találtunk a függetlenség motívumánál is, 
amely természetesen illeszkedik a korra jellemző pszichológiai, személyiségbeli 
sajátosságok közé. A függetlenség fokozott motivációs hatása a felnőttek részé-
ről érkező utasítások, szabályok gyengítését is célozza, hozzájárulva így az ön-
szabályozás és személyes függetlenség megalapozásához, a saját tevékenységek 
során tapasztalt autonómia megszilárdulásához.  

 

4. táblázat: A kognitív motiváció változásai az iskolai évfolyamok tekintetében (N = 398) 
 

Vizsgált változó Osztály N 
Rang átlag- 

értékek 
χ2 Szign. 

9 120 201,03 
10 105 203,26 
11 41 206,43 
12 77 194,05 

Independencia 

13 55 191,46 

0,73 0,948 

9 120 223,11 
10 105 207,62 
11 41 198,28 
12 77 160,49 

Kompetencia 

13 55 188,00 

15,07 0,005 

9 120 221,59 
10 105 191,38 
11 41 182,24 
12 77 179,80 

Érdeklődés 

13 55 207,25 

8,42 0,077 

 
A függetlenség tehát a tanulás motívumaként jelentős szerepet tölt be a 

feladat helyzetekben tapasztalt „én-hatékonyságot” valamint iskolai és családi 
elvárásokhoz való alkalmazkodást illetően. Ugyanakkor érdekes kérdés szá-
munkra és esetleges jövőbeni vizsgálataink számára, hogy az alacsony szintű 
függetlenség hogyan befolyásolja az iskola iránti attitűdöt és a tanulók impliká-
cióját a feladataikat illetően. 

 
A kognitív motívumok nem szerinti eloszlása 

 

A kognitív motívumok többnyire hasonló tendenciát mutattak fiúk és lá-
nyok esetében. Kevéssel emelkedettebb átlag azonban megfigyelhető volt a lá-
nyok esetében, ami nem csak arra enged következtetni, hogy nembeli sajátossá-
gaiknál fogva korábban önállósodnak, hanem a fokozottabb tudatosság jelenlé-
tére a siker, teljesítmény elérésére vonatkozóan is ami jellemzőbb lányokra.  
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5. táblázat: A kognitív motívumok a fiúk és lányok csoportjánál 
 

Kognitív motívumok nem szerinti eloszlása 
Vizsgált változó Nem N Átlag Std. szórás F értéke Szign. 

fiú 247 20,94 4,50 
Independencia 

lány 151 21,94 4,06 
0,99 0,026 

fiú 247 20,76 4,07 
Kompetencia 

lány 151 22,34 3,91 
0,09 0,0001 

fiú 247 21,51 4,14 
Érdeklődés 

lány 151 23,13 3,64 
1,55 9,424 

 
 

A morális motívumok évfolyamszerinti eloszlása  
 

6. táblázat: A morális motiváció változásai az iskolai évfolyamok tekintetében (N = 398) 
 

Vizsgált változó Osztály N Átlagért. χ2 Szign. 
9 120 220,72 
10 105 204,67 
11 41 188,88 
12 77 186,33 

Lelkiismeretesség 

13 55 169,70 

9,40 0,052 

9 120 234,75 
10 105 198,69 
11 41 189,88 
12 77 174,20 

Rendszükséglet 

13 55 166,74 

19,84 0,001 

9 120 201,48 
10 105 202,20 
11 41 211,59 
12 77 207,55 

Felelősség 

13 55 169,74 

4,63 0,327 

 
A morális motívumok magas szinten maradnak végig az életkorban való 

előrehaladással. A rendszükséglet motívuma nagy értékeket mutat a 9. évfolya-
mos diákoknál, a gimnáziumi évek ugyanis még jelentős hatással vannak a sza-
bályok követése, feladatok teljesítése, kognitív és morális elvárások és a nekik 
való megfeleléshez kötődő tapasztalatok tekintetében.  

A lelkiismeretesség fokozatosan csökken az évfolyamonkénti előrehala-
dással párhuzamosan, a 9. osztályban a legmagasabb. A felelősségtudat hangsú-
lyozottabb a felsőbb osztályoknál, a 11–12.-es diákoknál, valószínűleg a jövő-
beli pályaválasztási tervezgetések jegyében.  
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A morális motívumok nemszerinti eloszlása  
 

Az iskolai teljesítményt általánosan megfigyelve elmondhatjuk, hogy jobb 
eredményeket értek el a 11. (itt 8,40-es a félévi átlag) és ezt követően a 12. 
(8,11-es átlag) évfolyamok diákjai.  

 
A szociális-affektív motiváció változásai 
 

Az iskolai teljesítmény jelentős kapcsolatokat mutatott az affiliáció, kom-
petencia, a rendszükséglet és a felelősségtudat motívuma tekintetében. A szoci-
ális-affektív dimenzión belüli motívumok adatait az alábbi táblázat tartalmazza.  

 
9. táblázat: A szociális-affektív motiváció változásai az iskolai teljesítmény függvényében (N = 398) 

 

Vizsgált változó Iskolai teljesítmény szintje N Rang átlagértékek χ2 Szign. 
alacsony 33 130,73 
közepes 197 145,69 Melegség 
magas 64 161,73 

3,19 0,203 

alacsony 33 114,88 
közepes 197 148,50 Identifikáció 
magas 64 161,23 

6,58 0,037 

alacsony 33 126,24 
közepes 197 152,12 Affiliáció 
magas 64 144,25 

2,76 0,251 

 

A szociális-affektív motívumok növekedő tendenciát mutatnak az iskolai 
teljesítménnyel arányosan, így a gyenge teljesítményű tanulóknál (1), akik 5 és 
6,50 közötti eredményeket értek el az identifikáció motívuma (a tanárok és szü-
lők részéről tapasztalt elfogadás szükséglete) például jelentősen alacsonyabb, 
mint a jó és a közepes teljesítményű társaiknál. 

Az identifikáció képessége jelentősen befolyásolja nemcsak az iskolai telje-
sítményt, hanem a sikeresebb iskolai alkalmazkodást is. 

Az azonos korúak csoportjához való affiliáció a legnagyobb a közepes tel-
jesítményű tanulóknál (2), és kis értékeket mutat a jó teljesítményű tanulók 
csoportjánál (3).  

 
A kognitív motiváció a teljesítmény függvényében 
 

A kognitív motívumok közül a kompetencia (az ismeretek kiterjesztése a 
szociális környezetre, új ismeretek elsajátítása és alkalmazása) és az érdeklődés 
mutatnak jelentősen nagyobb értékeket a jó teljesítményű diákoknál.  
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10. táblázat: A kognitív motiváció változásai az iskolai teljesítmény függvényében (N = 398) 
 

Vizsgált változó Iskolai teljesítmény szintje N Rang átlagértékek χ2 Szign. 
Alacsony 33 132,33 
Közepes 197 149,44 Independencia 
Magas 64 149,34 

1,19 0,551 

Alacsony 33 125,82 
Közepes 197 142,32 Kompetencia 
Magas 64 174,63 

9,45 0,009 

Alacsony 33 126,58 
Közepes 197 145,18 Érdeklődés 
Magas 64 165,42 

5,02 0,081 

 
A morális motívumok változásai 

 
A morális motívumok hasonló módon magasabbak a jó teljesítményű ta-

nulóknál, mint a gyenge eredményeket elérők csoportjánál.  
 

11. táblázat: A morális motiváció változásai az iskolai teljesítmény függvényében (N = 398) 
 

Vizsgált változó Iskolai teljesítmény szintje N Rang átlagértékek χ2 Szign. 
Alacsony 33 120,17 
Közepes 197 145,17 Lelkiismeretesség 
Magas 64 168,77 

7,62 0,022 

Alacsony 33 109,65 
Közepes 197 148,09 Rendszükséglet 
Magas 64 165,20 

9,37 0,009 

Alacsony 33 113,36 
Közepes 197 141,57 Felelősség 
Magas 64 183,35 

17,77 0,0001 

 

Tanulmányunk egyik legfontosabb aspektusa a tanulási motívumok kü-
lönbözőségei a különböző iskolai teljesítményt elérő tanulók csoportjainál. 
Vizsgálatunk megmutatja, hogy az affiliáció, a kompetencia, a rendszükséglet és 
a felelősségtudat motívumai jelentősen különböznek a jó és a gyenge teljesít-
ményt elérő diákok esetében.  

 

Megbeszélés 
 

Az iskolai motiváció struktúrájában a szociális-affektív motívumok mutat-
ták a legnagyobb értékeket, közülük valamivel alacsonyabbakat az identifikáció, 
majd a morális dimenzió motívumainál figyelhettünk meg, illetve ezt követték a 
lelkiismeretesség, a felelősség és a rendszükséglet. 
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Az motiváció morális dimenzióját számos kutató tanulmányozta, és az ál-
talunk kapott eredmények összhangban állnak olyan fejlődéspszichológia által 
leírt korbeli sajátosságokkal, mint a szabályok internalizálása, a felelősségtudat 
növekedése. A serdülőkor jellemzője ugyanakkor, a mindennapi tapasztalatok 
szerint is, a szabályoknak való megfelelés nehézségei. Általában, ebben a kor-
ban az erkölcs, a moralitás is még sok változáson megy át és a személyes ta-
pasztalatok mérvadóak lehetnek, különösen a növekedett ingerlékenység és 
vulnerabilitás alapján. 

A kognitív dimenzió alacsonyabb értékű, hátrányba szorul a szociális-
affektív és morális motívumokkal szemben. Kiegészítvén a tanulók motivációs 
struktúrájáról alkotott képünket, elmondhatjuk, hogy noha az iskolai környezet 
kognitív követelményei egyre nagyobbak, a tanulók elsősorban szociális-
affektív motívumok által befolyásoltak. Ugyanakkor ezek a motívumok jellem-
ző módon együtt járnak a serdülőkor fiziológiai és lelki fejlődési szakaszaival is. 

Eredményeink alapján elmondhatjuk, hogy a szociális tényezők, a felnőttek 
iránti érzelmi melegség szükséglete és az azonos korúak csoportjához való affiliáció elsődleges 
prioritású a tanulók motivációs szerkezetében. Ebből a szemszögből érdemes tovább 
vizsgálni a leirt motívumok együttműködését más, a tanulók fejlődési szakaszá-
nak megfelelő tényezőkkel is. 

Tanulmányunk rámutatott, hogy az affiliáció, a kompetencia, a rendszük-
séglet és a felelősség motívumai szignifikánsan különböznek a magas iskolai 
teljesítményű és az gyenge iskolai teljesítményű tanulók esetében. Eredménye-
ink más, hasonló témájú kutatáshoz hasonlóan, ahhoz a következtetéshez ve-
zettek, hogy az iskolai tanulás motívumai – szokások, szükségletek megtanulá-
sa, szocializációs folyamatok interiorizálása révén – a tanuló személyiségének 
alapvető alkotó elemeivé válnak. A tanulás motívumai meghatározzák így nem-
csak az alkalmazkodás sikerességét, de a tanulási teljesítmény által elérhető elég-
tételt és az iskolával kapcsolatos attitűdöt is.  
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