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DöRNYEI ZOLTáN

Az idegen nyelvet tanulók  
motiválásának új módszere:  

a jövôképalkotás*,1

New ways of motivating foreign language learners: Generating vision
The L2 Motivational Self System suggests that there are three primary sources of the motivation to 
learn a foreign/second language: (a) the learner’s vision of oneself as an effective L2 speaker, (b) the 
social pressure coming from the learner’s environment and (c) positive learning experiences. This 
paper elaborates on the practical implications of the first of these sources. The author firmly believes 
that it is possible for teachers to consciously generate L2-learning vision in the learners and he would 
like to encourage colleagues to develop a repertoire of techniques to ignite and enhance this vision. 
The six main areas of relevant motivational strategies presented in this paper are intended to offer 
a framework for future language teaching methodological developments along this line.

Bevezetés
2005-ben új módszert javasoltam az idegennyelv-tanulási motiváció kutatására (Dörnyei 
2005, részletesebben lásd Dörnyei–Ushioda 2009; főleg Dörnyei 2009). Ez az új szem-
lélet az idegen nyelvi motivációs „énrendszer”2 fogalmi körébe tartozik, s arra tesz 
kísérletet, hogy összekapcsoljon néhány mérvadó idegennyelv-motivációs elméletet az 
énkutatás3 pszichológiában elért eredményeivel. A lehetséges énképek elmélete a mo-
dern pszichológiai énkutatás egyik leghatékonyabb módszere arra, hogy az emberi ént 
az emberi tevékenységgel összekösse. A lehetséges énképek képviselik az egyének arra 
vonatkozó gondolatait, hogy mivé válhatnak, mivé szeretnének, és mivé nem szeretné-
nek válni (Markus–Nurius 1986). A lehetséges énképek tehát magukban foglalják egy 
személy saját magáról alkotott jövőképét, így több szempontból hasonlítanak az egyén 
saját magáról szőtt álmaihoz és elképzeléseihez. Ez a vonásuk az, amelyik véleményem 
szerint jelentősen hozzájárul a nyelvtanulási motiváció fogalmának megértéséhez. Jelen 
cikk ennek az új elgondolásnak a gyakorlati jelentőségét fejti ki.

Idegen nyelvi motivációs énrendszer
A lehetséges énképek egyik típusa, az „ideális énkép” oktatási szempontból rendkívül 
hasznos fogalomnak tűnik, ugyanis azokra a jellemvonásokra utal, amelyeket az egyén 

* A tanulmány New ways of motivating foreign language learners: Generating vision címmel Dörnyei 
Zoltán honlapján jelent meg: http://www.zoltandornyei.co.uk/uploads/2008-dornyei-links.pdf (Letöltve: 
2013. 05. 30.). A cikket a szerző engedélyével fordíttattuk és közöljük. A terminológiai kérdések tovább-
gondolása érdekében végjegyzetben közöljük a fordító megjegyzéseit, háttérkutatásait. – A szerk.
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birtokolni szeretne (azaz reményeket, törekvéseket és vágyakat fejez ki) (lásd Higgins 
1987, 1998). Ezt egészíti ki mint énképvezérfonal4 a „szükséges énkép”5, melynek 
szintén jelentős pedagógiai szerepe van, s azokra a tulajdonságokra vonatkozik, ame-
lyeket az egyén szükségesnek tart (vagyis személyes és társadalmi kötelességeinek, 
feladatainak és felelősségének tudata). A három részből álló idegen nyelvi motivációs 
énrendszer ezt a két dimenziót alkalmazza az idegen nyelv tanulására, valamint hoz-
záad egy harmadik komponenst, mely az adott tanulási környezetre vonatkozik:
•	Az ideális idegen nyelvi énkép6: az egyén ideális énképének idegennyelv-specifi-

kus oldalához kapcsolódik. Ha a személy, akivé válni szeretnénk, beszél egy 
idegen nyelvet, akkor az ideális idegen nyelvi énkép rendkívüli motiváló erőként 
ösztönöz minket arra, hogy megtanuljuk az adott nyelvet, mivel csökkenteni 
szeretnénk az aktuális7 és az ideális énképünk közötti különbséget.

•	A szükséges idegen nyelvi énkép: azokat a tulajdonságokat öleli fel, amelyeket az 
egyén szükségesnek tart annak érdekében, hogy elkerülje az esetleges negatív 
következményeket. Következésképpen e tulajdonságok ritkán hasonlítanak az 
egyén saját álmaira és vágyaira.

•	Az idegennyelv-tanulási tapasztalat: a közvetlen tanulási környezethez és tapasz-
talathoz kapcsolódó szituációspecifikus motiváló elemekre vonatkozik (például 
a siker pozitív hatása vagy a nyelvi kurzus élvezetessége).

Az idegen nyelvi motivációs énrendszer tehát magában foglalja a nyelvtanuló belső 
vágyait, a társadalmi nyomást, melyet a tanuló környezetében lévő jelentős vagy 
mérvadó személyek gyakorolnak a tanulóra, valamint a tanulási folyamat tapaszta-
latát.

A nyelvtanulási jövôkép kialakítása és megerôsítése
Bár a motivációs stratégiákat korábban már részletesen ismertettük (például Dörnyei 
2001), a fent leírt új motivációs elmélet a tanulók motiválásának újszerű módját tárja 
fel azáltal, hogy a tanuló ideális nyelvi énképéből kialakított vonzó jövőképre fókuszál. 
Ez a motivációs program hat összetevőből áll:

1. Az ideális idegen nyelvi énkép felépítése: a jövőkép megalkotása. A jövőbeli 
énképvezérfonalak motivációs erejének (evidens) előfeltétele, hogy létezniük kell. Az 
én felőli megközelítést követő motivációs beavatkozás első lépése tehát, hogy segítünk 
a tanulóknak a saját ideális idegen nyelvi énképük felépítésében, azaz az idegen nyel-
vi jövőkép kialakításában. Az ideális idegen nyelvi énkép vonatkozásában a „felépítés” 
kifejezés valójában nem teljesen pontos, mivel meglehetősen valószínűtlen, hogy 
bármiféle motivációs beavatkozás olyan hatással legyen a diákra, hogy az a semmiből 
építse fel az ideális énképet – a valódi folyamat sokkal inkább a tanuló múltban táplált 
különféle törekvéseiből, álmaiból, vágyaiból való tudatos és irányított választást je-
lenti. A jövőkép életre keltése tehát abból áll, hogy általában megerősítjük a tanulókban 
az ideális énkép fontosságát, és végigvezetjük őket az általuk a múltban elképzelt 
néhány lehetséges énképen, miközben olyan ösztönző példaképeket állítunk eléjük, 
melyek a megvalósítható jövőbeli énképüket testesítik meg.

2. A képzelet fejlesztése: a jövőkép megerősítése. Még ha létezik is a kívánt énkép, 
nem biztos, hogy eléggé kidolgozott és élénk ahhoz, hogy hatékony motiváló erő legyen. 
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Az elmúlt években a pszichológia, az oktatás és a sport számos területén kutatták a kép-
zelet fejlesztésének módszereit. A kreatív vagy irányított képzelet technikái jól hasz-
nálhatóak az ideális nyelvi énképek fejlesztésére, így hozzájárulhatnak a tanulók jö-
vőképének megerősítéséhez (recenziók és forrásművek lásd például Berkovits 2005; 
Fezler 1989; Gould et al. 2002; Hall et al. 2006; Horowitz 1983; Leuner et al. 1983; 
Singer 2006; Taylor et al. 1998). Minden bizonnyal szükség van azonban további al-
kalmazott nyelvészeti kutatásokra annak érdekében, hogy kiderüljön: a más tudomány-
területeken használt képzeletfejlesztő technikák alkalmazhatóak-e az idegen nyelvi 
motiváció fejlesztésére és az idegen nyelv elsajátításával kapcsolatos jövőkép kialakí-
tására. A hatékony „nyelvijövőkép-program”8 részletei még kidolgozásra várnak, de 
nem kétséges: „Képzelőerőnk és fantáziánk9 valóban képessé tesz minket arra, hogy 
saját irányításunk alá vonjuk jövőnket” (Singer 2006: 128). (T. G. ford.)

3. Az ideális idegen nyelvi énkép valószerűvé tétele: a jövőkép megalapozása. A le-
hetséges énképek csak abban az esetben hatékonyak, ha a tanuló lehetségesnek tartja, 
azaz egyéni körülményei között elképzelhetőnek ítéli őket. Annak érdekében tehát, 
hogy az ideális énképek ösztönző hatással legyenek a tartós viselkedésre, valószerű 
elvárások formájában kell rögzíteni őket – megalapozottnak kell lenniük, létrehozva 
a képzeletnek és a valóságnak azt a különös egyvelegét, amely a hatékony képekre 
jellemző. Ez a folyamat megköveteli, hogy az ideális énképek valószerűségét elfogu-
latlan és gyakorlatias ellenőrzésnek vessük alá, valamint mérlegeljük a lehetséges 
akadályokat és nehézségeket, amelyek a megvalósításuk útjába állhatnak. A sikeres, 
példaképül szolgáló személyek meghívása az osztályközösségbe azt a rendkívül hatá-
sos üzenetet közvetíti a tanulók felé, hogy bár mindenki szembesül akadályokkal, míg 
ideális énjét megvalósítja, a cél elérhető, és van, aki már el is érte.

4. A cselekvési terv kifejlesztése: a jövőkép működőképessé tétele. A jövőbeli énkép-
vezérfonalak csak akkor hatékonyak, ha konkrét cselekvési tervek is társulnak hozzá-
juk. Az ideális énkép tehát szükségképpen egy „csomag” része, amely egy képzelőe-
rő-komponensből, valamint a megfelelő tervek, programok10 és önszabályozó 
stratégiák sorából áll. A leglelkesítőbb énkép is összetörhet, ha a jövőkép nem válik 
működőképessé, azaz ha nincsenek konkrét tanulási útvonalak, melyeken keresztül 
megnyilvánulhat az egyén energiája. Ezen a téren az idegen nyelvi motivációs kutatás 
és a nyelvoktatás módszertana között egyértelmű átfedés mutatkozik: a hatékony 
cselekvési tervnek része a (motiváló erejű) célkitűzés, valamint a (módszertani termé-
szetű) személyre szabott tanulási és oktatási terv.

5. Az ideális nyelvi énkép aktiválása: a jövőkép életben tartása. A szakirodalomban 
kevés szó esik az ideális énkép aktiválásáról és újraaktiválásáról, viszont ez az a terü-
let, ahol a nyelvtanárok – valószínűleg tudtukon kívül – rendkívül nagy tapasztalattal 
rendelkeznek. Az osztálytermi foglalkozások, például a bemelegítő gyakorlatok vagy 
a jégtörő játékok, valamint a különféle kommunikációs feladatok alkalmasak arra, 
hogy hatékonyan életben tartsák a jövőképet. A filmnézés és zenehallgatás vagy a kü-
lönböző kulturális rendezvényeken, például sajt- és borkóstoló összejöveteleken vagy 
piknikeken való részvétel szintén jó lehetőség az ideális énkép fenntartására. A jó 
tanárok rendelkeznek azzal az ösztönszerű képességgel, hogy – bármi legyen is a téma 
– a foglalkozást olyan élvezetes keretbe foglalják, amely a lelkesek lendületét fenn-
tartja, a kevésbé lelkeseket pedig gondolkodásra készteti.
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6. A kudarc lehetőségének mérlegelése: a jövőkép viszonyítása. A maximális haté-
konyság érdekében a kívánt énképet a nem kívánt énképpel11 kell szembeállítani. Azért 
csinálunk valamit, mert csinálni akarjuk, de azért is, mert ha nem csinálnánk, az nem 
kívánt következményekkel járna. Nyelvoktatási értelemben a jövőkép viszonyítási 
folyamatának lényege, hogy rendszeresen emlékeztessen az idegen nyelvek nem isme-
réséből származó hátrányokra, a szükséges nyelvi énképet pedig arra ösztönözze, hogy 
felhívja a tanulók figyelmét az általuk vállalt feladatokra és a kötelességeikre.

Összefoglalás
Az idegen nyelvi motivációs énrendszer elmélete szerint az idegennyelv-tanulás mo-
tiválásának három fő forrása van: a) a tanuló saját magáról mint kompetens idegen 
nyelvet beszélőről alkotott jövőképe, b) a tanuló környezetéből érkező társadalmi rá-
hatás, illetve c) a tanulás során szerzett pozitív tapasztalatok. Jelen tanulmány ezek 
közül az első motivációs lehetőségből fakadó gyakorlati következtetéseket foglalja 
össze. Meggyőződésem, hogy a tanárok képesek a tanulók idegennyelv-tanulási jövő-
képének tudatos kialakítására. Arra biztatom hát kollégáimat, hogy olyan módszerta-
ni repertoárt fejlesszenek ki, amely képes arra, hogy ezt a képet életre keltse és meg-
erősítse. A motivációs stratégiák fenti csoportosításával az a célom, hogy keretet 
nyújtsak a nyelvoktatás ilyen irányú módszertani fejlesztéséhez.

IROdALOM

Berkovits, S. (2005): Guided imagery: Successful techniques to improve school performance and 
selfesteem. Duluth, MN: Whole Person Associates.

Dörnyei, Z. (2001): Motivational strategies in the language classroom. Cambridge: Cambridge Univer-
sity Press.

Dörnyei, Z. (2005): The psychology of the language learner: Individual differences in second language 
acquisition. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Dörnyei, Z. (2009): The L2 Motivational Self System. In: Dörnyei, Z. – Ushioda, E. (eds.): Motivation, 
language identity and the L2 self. Clevedon: Multilingual Matters, 9–42.

Dörnyei, Z. – Ushioda, E. (eds., 2009): Motivation, language identity and the L2 self. Clevedon: 
Multilingual Matters.

Fezler, W. (1989): Creative imagery: How to visualise in all five senses. New York: Simon & Schuster.
Gould, D. – Damarjian, N. – Greenleaf, C. (2002): Imagery training for peak performance. In: Van Raalte, 

J. L. – Brewer, B. W. (eds.): Exploring sport and exercise psychology (2nd ed.). Washington, DC: 
American Psychological Association, 49–74.

Hall, E. – Hall, C. – Stradling, P. – Young, D. (2006): Guided imagery: Creative interventions in 
counselling and psychotherapy. London: Sage.

Higgins, E. T. (1987): Self-discrepancy: A theory relating self and affect. Psychological Review 94, 
319–340.

Higgins, E. T. (1998): Promotion and prevention: Regulatory focus as a motivational principle. Advances 
in Experimental Social Psychology 30, 1–46.

Horowitz, M. J. (1983): Image formation and psychotherapy. Northvale, NJ: Jason Aronson.
Leuner, H. – Horn, G. – Klessmann, E. (1983): Guided affective imagery with children and adolescents. 

New York: Plenum.
Markus, H. – Nurius, P. (1986): Possible selves. American Psychologist 41, 954–969.

Dörnyei Zoltán

MNYO2013_3.indd   14 2013.08.16.   15:22:37



15

Singer, J. L. (2006): Imagery in psychotherapy. Washington, DC: American Psychological Association.
Taylor, S. E. – Pham, L. B. – Rivkin, I. D. – Armor, D. A. (1998): Harnessing the imagination: Mental 

simulation, self-regulation, and coping. American Psychologist 53 (4), 429–439.

Fordította: Tóth Gabriella

FORdÍTóI VégJEgYZET

1 Vision: jövőkép (Csizér Katalin szakmai konzulens jóváhagyásával)
2 L2 motivational self system – idegen nyelvi motivációs énrendszer. Dörnyei Z. terminusa. Magyar 
fordításban: Csizér K., Kormos J.: Az angol nyelvtanulási motiváció alakulása Budapesten tanuló egye-
temisták és főiskolások körében (http://www.magyarpedagogia.hu/document/Csizer_MP1071.pdf) 
(Letöltve: 2013. 05. 30.)
3 A self research alatt elsősorban önismeret-kutatás, az énképekkel kapcsolatos kutatások értendők, 
magyar nyelvű forrásokban viszont az átfogóbb énkutatás kifejezést is használják ilyen értelemben. (Pl.: 
Nagy József: Én(tudat) és pedagógia, http://www.magyarpedagogia.hu/document/NagyJ_MP9412.pdf; 
Tókos Katalin: A serdülőkori önismeret az elméleti és empirikus kutatások tükrében – pedagógiai 
megközelítésben, http://epa.oszk.hu/00000/00035/00096/2005-10-ta-Tokos-Serdulokori.html) (Letöltve: 
2013. 05. 30.)
4 Self-guide: pszichológiai terminus. Az énképvezérfonal-elméletként meghonosodott modell szerint 
(E. T. Higgins 1987-es Self-discrepancy c. műve alapján) a másik reményei és elvárásai az én számára 
követendő vezérfonallá válnak a fejlődés során.
5 Az ought-to self kifejezés fordításával kapcsolatos terminológia nem egységes. Egyes forrásokban a 
kellene én(kép) kifejezéssel fordítják (http://epa.oszk.hu/00000/00035/00096/2005-10-ta-Tokos-
Serdulokori.html), a legtöbb forrásban viszont a szükséges énkép terminus használatos (http://www.
magyarpedagogia.hu/document/Csizer_MP1071.pdf) (Letöltve: 2013. 05. 30.)
6 Az ideal L2 self kifejezésre a végjegyzet 2. pontjában hivatkozott szakirodalom az ideális nyelvi énkép 
terminust használja, jelen fordításban viszont az ideális idegen nyelvi énkép forma szerepel, mivel a 
cikkben nemcsak nyelvi, hanem konkrétan idegen nyelvi vonatkozású énképről van szó.
7 Actual self: pszichológiai terminus. Jelentése: azok a tulajdonságok, amelyekkel éppen jellemezzük 
magunkat. (http://epa.oszk.hu/00000/00035/00096/2005-10-ta-Tokos-Serdulokori.html) (Letöltve: 2013. 
05. 30.)
8 A szerző saját terminusa, amely még nem szerepel magyar fordításban. Mivel jelen esetben az imagery 
konkrétan az idegen nyelvi jövőképre vonatkozik, a fordítás ennek figyelembevételével történt.
9 E. Hall felhívja a figyelmet Guided imagery: Creative interventions in counselling and psychotherapy 
(2006) c. művében, hogy bár összemosódni látszik a két fogalom, a képzelet (imagery) és a fantázia 
( fantasy) nem ugyanaz. Fantasy: ‟A series of spontaneously created internal representations that may 
be fantastical, bizarre, or unlike any previous experience of reality.” Imagery: ‟An internal representation 
of a perception of the external world in the absence of that external experience.” (6) http://books.google.
com.ua/books?id=cZ4GpBVCZtgC&printsec=frontcover&dq=guided+imagery:+Creative+Interventio
ns+in+Counselling&hl=hu&sa=X&ei=l9DzUfi2AcHo4QTW44HoBw&ved=0CCsQ6AEwAA#v=onep
age&q=guided%20imagery%3A%20Creative%20Interventions%20in%20Counselling&f=false (Le-
töltve: 2013. 05. 30.)
10 Itt cselekvési tervet, programot jelent. Script – a plan of action. Forrás: http://www.merriam-webster.
com/dictionary/script (Letöltve: 2013. 05. 30.)
11 Feared self: pszichológiai terminus. Jelentése: önmaguk szubjektíve legnegatívabbnak ítélt képe. (D. M. 
Ogilvie A nem kívánt én: A személyiségkutatás elhanyagolt változója (1987) c. művét idézi Tókos Katalin: 
http://epa.oszk.hu/00000/00035/00096/2005-10-ta-Tokos-Serdulokori.html) (Letöltve: 2013. 05. 30.)
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