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I. A kutatás célja 

 

A kutatás célja, hogy a magyar nyelvtanulók nyelvtanulási stratégiáinak és 

stílusának vizsgálatával feltárja a magyar nyelvtanulók kínai nyelvtanulási 

jellegzetességeit, azokat az összefüggéseket, amelyek a kínai nyelv eredményes 

elsajátításának folyamatát meghatározzák.  

A kutatás segít abban, hogy az eredmények beépüljenek a kínai, mint idegen 

nyelv eredményes oktatásába. A kutatás a kínai nyelv tanulási stílusainak feltárásával, 

valamint a stratégiák megismerésével komoly segítséget nyújt a kínai nyelv 

eredményes tanulásához. 

 

II. A kutatás módszertana 

 

A vizsgálat 2011 tavaszától 2013 februárjáig 231 hallgató részvételével zajlott. A 

kínai nyelv nyelvtanulási és szóbeli nyelvtanulási stratégiáinak felmérését az Oxford 

által kifejlesztett SIL (Strategy Inventory for Language Learning) kérdőív magyar 

nyelvű módosított változatával végeztem. A nyelvtanulási stílusok vizsgálatára a 

CALLA által kifejlesztett Learning Style Survey stílus kérdőív magyar nyelvű 

változatát használtam. A kérdéseket a megkérdezettek személyes adataira és 

nyelvtanulási háttérére vonatkozó információs résszel egészítettem ki (a nem, az 

életkor, a nyelvtudás szintje, a nyelvtanulásban eltöltött idő, a kínai nyelvtanulás 

motivációja, a nyelvvizsga megléte, az ösztöndíj léte). 

Az adatbevitel az Excel táblázatkezelő programjával, a kérdőívek adatainak 

elemzése az IBM SPSS Statistics 20 matematikai statisztikai programcsomag 

használatával történt. Az adatok elemzése során varianciaelemzést (Anova), 

diszkriminancia-elemzést, sokdimenziós skálázást (Multidimensional Scaling), 

faktorelemzést és látens változók útelemzését (LVPLS modell – Latent Variables Path 

Analysis with Partia Least-Squares Estimation) használtam. 

A stratégiák jobb megismerése érdekében a kvantitatív elemzésen túl hét magyar 

anyanyelvű kínai nyelvtanulóval készítettem interjút. Az interjúkészítéssel az volt a 
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célom, hogy a kutatás kvantitatív részeredményeit a diákok egyéni és személyes 

tapasztalataival egészítsem ki. 

 

III. A disszertáció felépítése 

 

A disszertáció első fejezete ismerteti a kínai nyelvtanítás történetét, a 

nyelvelsajátítási elméletek fejlődésének útját, megfogalmazza azokat a problémákat, 

amelyekkel napjaink kínai nyelvtanításának szembe kell néznie. 

A második fejezetben a nyelvtanulási stratégiák, a kommunikációs stratégiák 

definícióit, osztályozását foglalom össze, sorba veszem a stratégiák választását 

befolyásoló állandó és változó tényezőket, ismertetem a nyelvtanulási és 

kommunikációs stratégiák vizsgálatainak kutatási eredményeit.  

A harmadik fejezetben azokat a kutatási eredményeket ismertetem, amelyek a 

kínai nyelv nyelvtanulási, szóbeli nyelvtanulási és kommunikációs stratégiáinak 

használatával foglalkoztak. 

A negyedik fejezetben a magyar anyanyelvű kínai nyelvtanulók nyelvtanulási 

stratégiáinak empirikus vizsgálat statisztikai feldolgozását végzem el.  

Az ötödik fejezetben a magyar anyanyelvű kínai nyelvtanulók szóbeli 

nyelvtanulási stratégiáinak használatát elemzem.  

A hatodik fejezetben a kínai nyelvtanulásban fontos szerepet játszó nyelvtanulói 

stílusok és stratégiák összefüggéseit vizsgálom.  

A disszertáció hetedik fejezetében áttekintem azokat a nyelvtanítási problémákat, 

amelyek a magyar nyelvtanulók kínai nyelvtanulási stratégiáinak és nyelvtanulási 

stílusának ismeretének birtokában kiküszöbölhetők, és javítható a magyar 

nyelvtanulók kínai nyelvtanulási eredményessége. 
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IV. A kutatás eredményeinek összefoglalása 

 

1. Háttértényezők hatása a kínai nyelvtanulásra 

 

A kínai nyelv tanulásában szerepet játszó háttértényezőknek, a nyelvtanulási 

stratégiáknak, a szóbeli nyelvtanulási stratégiáknak valamint a nyelvtanulói stílusnak 

a hatását a kínai nyelv sikeres elsajátítására az LVPLS modell felállításával 

vizsgáltam, – amelyben a manifeszt változó-blokkok mögötti látens változók közötti 

kapcsolatrendszert tárom fel.  

A nyelvi szint látens változója közül (nyelvtudás, az ösztöndíj, a nyelvvizsga és a 

nyelvtanulásban eltöltött idő) a nyelvtudás manifeszt változója határozza meg a 

legnagyobb súllyal (0,80) a nyelvi szintet. A nyelvi szintet másodsorban a nyelvvizsga 

(0,74), harmadsorban az ösztöndíj (0,72), és csak legutoljára a kínai nyelv tanulásában 

eltöltött idő (0,57) határozza meg.  

A nyelvi szint egységnyi változása 0,27 egységnyivel emeli a kínai nyelv 

tanulásában kiválasztott stratégiák eredményességét, míg a szóbeli stratégiák 

használatára csak ennek közel fele mértékű hatást fejt ki (0,16). A nyelvi szint látens 

változója 0,16 egységnyit javít a hallgatók szóbeli nyelvtanulási stratégiáinak a 

kiválasztásában és használatában. A szóbeli nyelvtanulási stratégiák használatát a 

hagyományos (0,96) és a nem hagyományos stratégiák (0,96) azonos súllyal 

határozzák meg, tehát egy jó nyelvtanuló mind a két szóbeli stratégiát intenzíven 

használja annak érdekében, hogy emelje szóbeli nyelvtudásának eredményességét. Az 

irányítási stratégiák használata kisebb mértékben szól ebbe bele (0,68). 

A nem és az életkor (aszkriptív háttér) esetében a nem igen nagy faktorsúllyal 

(0,88), míg az életkor kisebb súllyal (0,33) játszik szerepet a kínai nyelv tanulásában.  

Az aszkriptív háttér változó a tanulási stratégia látens változóját pozitívan 

befolyásolja (0,27), ami a harmadik legerősebb strukturális hatás. 

A stílus látens változó hat a legnagyobb mértékben a kínai nyelv tanulásában 

kiválasztott stratégiák használatára. A nyelvtanulási stílus látens változójának 

útegyütthatója (0,52) a legmagasabb, ez határozza meg a leginkább azt, hogy valaki 
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milyen nyelvtanulási stratégiát választ a kínai nyelv tanulásakor. A nyelvtanulói stílus 

négy manifeszt változója (analitikus, impulzív, mezőfüggetlen, reflektív) közül a 

mezőfüggetlen stílusnak van pozitív súlya (0,43), míg a másik három stílus az 

analitikus (–0,24), az impulzív (–0,92) és a reflektív (–0,12) stílus esetében negatív 

irányba mutatnak a súlyok. A stílus látens változó impulzív vs. mezőfüggetlen 

bipolaritást fejezi ki. A stílus látens változó pozitív irányban a mezőfüggetlen tanulási 

stílust, míg ellentétes, negatív irányban az impulzív tanulási stílust fejezi ki.  Az 

impulzív stílus szignifikánsan befolyásolja a szóbeli stratégia választását (0,10). Az 

aszkriptív háttér változó alapján azt tudjuk megállapítani, hogy minél fiatalabb férfi 

valaki, annál inkább a mezőfüggetlen nyelvtanulói stílus-jellemző rá, ez az aszkriptív 

háttér változó pozitív irányban befolyásolja a nyelvtanulási stratégia használatának 

látens változóját.  

A nyelvtanulási stratégiákat leginkább a kognitív (0,89) és a szociális (0,73) 

stratégiák használata határozza meg. Minél inkább jó nyelvtanuló valaki, annál több 

szociális és kognitív nyelvtanulási stratégiát használ annak érdekében, hogy a kínai 

nyelv tanulásában sikeres legyen. Az összes stratégia faktorsúlyai közül a 

metakognitív stratégia (0,48) faktorsúlya kapta a legkisebb értéket, bár ez még így is 

magas értéknek mondható. A memorizációs stratégia faktorsúlya a metakognitív 

stratégiák használatánál egy kicsit magasabb értéket mutat (0,55). 
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2. A magyar nyelvtanulók kínai nyelvtanulási stratégiái 

 

A sokdimenziós skálázás legkisebb térelemzése segítségével felállítottam azt a 

modellt, amely a magyar nyelvtanulók kínai nyelvtanulási stratégiáinak használatát 

jellemzi. 

 

 

A nyelvtanulási stratégiák hat csoportjának a térben való elhelyezkedéséről az 

állapítható meg, hogy a magyar nyelvtanulók kínai nyelvtanulását három stratégia, a 

szociális (K1_K5), a metakognitív (K_11K_16) és a kognitív (K27_K36) stratégiák 

gyakori használata határozza meg. Ezeket az elsődleges stratégiákat három 

másodlagos– az érzelmi (K6_K10), a kompenzációs (K17_K21) és a memorizációs 

(K22_K26) – stratégia veszi közre háromszög alakban. Az elsődleges, központi 

stratégiáknak a másodlagos stratégiákkal való szembenállása azt jelenti, hogy ezek a 

stratégiák kevésbé dominánsak a kínai nyelv tanulásában. Azok a nyelvtanulók, akik 

érzelmi stratégiákat használnak, kevésbé használnak memorizációs és kompenzációs 

stratégiákat. Azok, akik kompenzációs stratégiákat használnak, kerülik a 
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memorizációs és az érzelmi stratégiák használatát – innen adódik a háromszög. 

Az elsődleges szerepet játszó stratégiák közül a metakognitív stratégiák használata 

a második legfontosabb a magyarok kínai nyelvtanulásában.  

A kínai nyelv elsődleges stratégiáinak – a metakognitív, a kognitív és a szociális – 

gyakori használata inkább a nőkre jellemző. 

A kognitív stratégiákat legkevésbé az egy évnél kevesebb ideje kínai nyelvet 

tanulók csoportja használja, leggyakrabban pedig azok, akik már négy éve tanulják a 

kínai nyelvet.  

A kognitív stratégiák kevésbé gyakori használatának egyik lehetséges 

magyarázata, hogy a szavak gépies, monoton ismétlése a nyelv tanulását unalmassá 

teszi. Másik magyarázat az, hogy a nyelvtanuló kevésbé ismer olyan technikákat, 

amelyek a kognitív stratégiák hatékony használatát segíti elő.  

A szociális és a kognitív stratégiák gyakori használatát a nyelvvizsga 

megszerzésének külső motivációja segíti elő.  

A magyar nyelvtanulók kínai nyelvtanulásában másodlagos szerepet játszó 

stratégiák közül a memorizációs stratégiák használata különbözteti meg leginkább 

egymástól az egyes nyelvtudással rendelkező nyelvtanulói csoportokat. A nyelvtudás 

szintjének emelkedésével a memorizációs stratégiák használata gyakoribbá válik. Az, 

hogy a memorizációs stratégiák gyakori használata a kezdő nyelvtanulókra jellemző 

érthető, hiszen a nyelvtanulás kezdeti szakaszában az írásjegyek, a kiejtés 

memorizálása egyfajta kihívást jelent a kezdő kínai nyelvtanuló számára. Azonban 

nem ez a nyelvtanulói csoport, hanem a több mint négy éve kínai nyelvet tanuló 

csoport használja a leggyakrabban a memorizációs stratégiákat.  

A memorizációs stratégiákat a jó nyelvtudás szintjével rendelkező nyelvtanulók 

csoportja preferálja az átlagos vagy nem jó nyelvtanulói csoporttal szemben.  

A memorizációs és a kognitív stratégiák használata szignifikáns összefüggést 

mutatott a kínai nyelvtanulásban eltöltött idő háttérváltozójával. A kínai 

nyelvtanulásban eltöltött idő a memorizációs és a kognitív stratégiák használatát 

pozitívan befolyásolja. 

A kognitív és memorizációs stratégiák összekapcsolása és együttes használata 
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sikeres kínai nyelvtanulást eredményez, mivel ezek egymást támogatva, egymást 

kiegészítve segíthetik az írásjegyek szerkezeti felépítésének logikai úton történő 

megtanulását. A kínai nyelv tanulásában egy év elégséges idő, hogy a nyelvtanuló 

rájöjjön a kínai nyelv írásjegyeinek „rejtjelezésére”, és a memorizációs stratégiák 

használata helyett a kognitív stratégiákat részesítse előnyben.  

A kompenzációs stratégia használata a kínai nyelv tanulása során a magyar 

nyelvtanulók állandó stratégiájának tekinthető (beleértve a jó nyelvtudással 

rendelkező nyelvtanulói csoportot is). A nyelvtanulásban eltöltött idő előrehaladtával 

nem csökken a kompenzációs stratégiák használata, hanem valamennyi nyelvtanulói 

csoportra egyaránt jellemző ennek a stratégiának az egyre gyakoribb használata. A 

kompenzációs és a kognitív stratégiák gyakori alkalmazása a célnyelvi környezet 

háttérváltozójának függvényében módosul. 

 

3. A magyar nyelvtanulók kínai szóbeli nyelvtanulási stratégiái 

 

A magyar nyelvtanulók szóbeli stratégiahasználati modellje szerint a szóbeli kínai 

nyelvtanulás stratégia használata egy „oldalra dőlt kaspó” (vagy egy U-alakú patkó) 

alakját veszi fel, amelyen az egyes stratégiák szinte megszakítás nélkül, 

láncszemekként fűződnek fel. A nyelvtanulók szinte valamennyi szóbeli nyelvtanulási 

stratégiát állandóan és intenzíven használnak annak érdekében, hogy szóbeli kínai 

nyelvtudásukat emeljék. 
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Négy szóbeli stratégia – az értelmes gyakorlás két stratégiája, a folyamatosságra 

törekvés stratégiája és a formacentrikus gyakorlás egy stratégiája – azonban önálló 

pontként helyezkedik el, ezek használatát a nyelvtanulók nem preferálják szóbeli 

kínai nyelvtanulásuk során. Legkevésbé a folyamatosságra törekvés stratégiájának  

használata jellemző a kínai nyelvtanulásra.  

A magyar nyelvtanulók a kínai nyelv szóbeli elsajátításában elsősorban 

hagyományos stratégiákra támaszkodnak, ezek közül az anyanyelv használata, a 

pontosságra törekvés és a metakognitív stratégia az, amelyet gyakran használnak. A 

nyelvi tartalomra és formák pontosságára törekvő és odafigyelő technikákat 

elsősorban a 20 év alattiak csoportjához tartozók alkalmazzák, míg kevésbé 

használják az idősebb nyelvtanulói csoport (30 év felettiek) tagjai. 

A kínai nyelvtanulók az anyanyelv használatának stratégiáját intenzíven alkalmazzák 

a szóbeli kínai nyelv elsajátításában. Az anyanyelv használatát a jó nyelvtudással 
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rendelkező nyelvtanulói csoport tagjai veszik gyakrabban igénybe, mint az átlagos 

vagy nem jó nyelvtanulói csoporthoz tartozók. Ennek a hagyományos szóbeli 

stratégiának a használatát egyetlen más háttérváltozó sem befolyásolja, tehát ez olyan 

állandó stratégia, amelyre a kínai nyelvtanítás során mindenképp építeni kell. Az, hogy 

a nyelvtanuló lemondjon az anyanyelv használatának gyakori használatáról, és ezzel 

párhuzamosan elkezdje az anyanyelv elkerülésének stratégiáját igénybe venni, csak a 

nyelvvizsgára készülés manifeszt változója tud hatni. A célnyelvi környezet 

háttérváltozója az, amely több szóbeli stratégia használatát aktivizálja. A szóbeli 

metakognitív stratégiák gyakori használatát a jó nyelvtudással rendelkezőknél még 

tudatosabbá teszi. Szintén a célnyelvi környezet az, amely nem csökkenti, hanem 

felerősíti a szóbeli kompenzációs stratégiák használatát. A célnyelvi környezetben 

megtapasztalt és gyakorolt kommunikáció képes azokat a hiányosságokat leküzdeni, 

amelyeket az osztálytermi és az anyanyelvi környezetben tanult szituációk nem. A 

részben a kulturális hiányosságokból adódó stratégiák használatának hiányával való 

szembesülést a célnyelvi környezet adhat. Addig, amíg az anyanyelvi környezetben a 

kultúra ismeretének hiánya jelenti a legnagyobb nehézséget, addig a célnyelvi 

környezetnek a kulturális hiány tudatosításával, a nyelvi-, kulturális különbségek 

feltárása az anyanyelv használatot teszi gyakoribbá. Célnyelvi környezetben az olyan 

nem hagyományos stratégiák használatának, mint az értelmes gyakorlás, a nyelvi és 

kulturális inputok feldolgozásában van szerepe. A kínai nyelv szóbeli tanulásának 

irányítási, szervezési és nyelvhasználati stratégiáinak eredményességét és sikerességét 

leghatékonyabban a célnyelvi környezet befolyásolja és kevésbé a nyelvi képességek 

szintje.  
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3. Nyelvtanulói Stílusok a kínai nyelvtanulásban 

 

Az egyes nyelvtanulói stílusok más-más nyelvtanulási stratégiát preferálnak, s azok 

mentén jól elkülöníthetőek a kínai nyelv nyelvtanulási és a szóbeli nyelvtanulási 

stratégiáinak használatai. 

A kínai nyelv nyelvtanulói stílusainak térbeli szemléltetésében a sokdimenziós 

skálázás legkisebb térelemző modellje négy nyelvtanulói stílusdimenziót különít el.   

 

 

 

A kínai nyelv nyelvtanulói stílusainak terét két bipoláris dimenzió feszíti ki. A tér 

két féltekéjét két látens dimenzió különíti el. Az egyiket AKTÍV, a másikat 

REAKTÍV látens dimenziónak neveztem el. Az AKTÍV látens dimenzió egyik 

pólusán a deduktív–mezőfüggő–aprólékos–élesítő–zárt típusú nyelvtanulók, – ezért 

ennek a dimenziónak a jobb oldali pólusát Deduktív–Aprólékos–Mezőfüggő–Élesítő–

DAMÉZ stílusindikátor 

MISZER stílusindikátor NYILGM stílusindikátor 

LIKAR stílusindikátor 
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Zárt (DAMÉZ) stílusindikátornak nevezem. Az AKTÍV látens dimenzió bal oldala, 

ami egyébként a kétdimenziós tér bal féltekének alsó része, a NYitott–Induktív–

Leveler–Globális–Mezőfüggetlen (NYILGM) stílusindikátor nevet kapta, a térrészben 

található stílusjegyek alapján. A jobb oldali féltekének alsó negyedében a második 

stílusindikátor alkotóelemei a Metaforikus–Impulzív–SZintetizáló–Extrovertált–

Random, ennek alapján (MISZER) stílusindikátornak neveztem el. A bal félteke felső 

negyedében a harmadik stílusindikátor helyezkedik el, amit Literal–Introvertált–

Konkrét–Analitikus–Reflektív (LIKAR) nyelvtanulói stílusindikátornak neveztem el.  

Ez egyébként a REAKTÍV látens dimenzió bal oldali stíluspárja.  

A Reaktív látens dimenzióban található a magyar nyelvtanulók kínai 

nyelvtanulását meghatározó két stílusellentétpár: az impulzív és a reflektív 

nyelvtanulói stílus. Az impulzivitás a nyelvi szituációkban történő gyors reagálást 

jelenti, míg a válasz előtti információk összegyűjtését, elemzését ennek 

stílusellentétpárja a reflektivitás írja le. A harmadik nyelvtanulói stílusindikátor, az 

analitikus is ebben a látens dimenzióban helyezkedik el. Az információfeldolgozás 

logikai analízis segítségével, alapvetően a nyelvtani formákra való fókuszálással 

történik.  

Az Aktív látens dimenzióban a magyar nyelvtanulók mezőfüggetlen nyelvtanulói 

stílusindikátora található (NYILGM). A mezőfüggetlen gondolkodási módot előnyben 

részesítő nyelvtanulók, az ingereket függetleníteni tudják a helyzettől, a környezettől, 

míg a mezőfüggőeknél a tárgyak észlelését erősen befolyásolja a környezet. Azt a 

megállapítást, miszerint a mezőfüggetlen gondolkodási módot előnyben részesítő 

hallgatók jobb teljesítményeket érnek el a kínai nyelvtanulásban, a vizsgálat 

eredményei alapján elvetjük, mivel ez a nyelvtanulói csoport a kínai nyelvtanulásban 

az átlagos vagy a nem jó nyelvtanulók csoportjából került ki. A mezőfüggetlenség 

azonban azt is jelenti, hogy ez a nyelvtanulói stílus nem választ stratégiákat. A velük 

stílusellentétpárt alkotó mezőfüggő nyelvtanulók viszont három stratégia használatát 

preferálják: a metakognitív, a memorizációs és a kognitív stratégiák használatát.  

Az impulzív és a reflektív nyelvtanulói stílusok a kínai nyelv stratégiáinak 

használatában és kiválasztásában egymás ellentétpárjaiként foghatók fel. A kínai 
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nyelv sikeres elsajátításában az impulzív nyelvtanulói típus eredményesnek mondható, 

hiszen ez a nyelvtanulói csoport a jó nyelvtanulók csoportjára, és nem az átlagos vagy 

rossz nyelvtanulói teljesítményű nyelvtanulókra jellemző. Az impulzív nyelvtanulói 

stílust preferáló nyelvtanulók szociális, érzelmi stratégiákat memorizációs stratégiák 

gyakori használata jellemző, szóban viszont az érzelmi és kompenzációs szóbeli 

stratégiáik elkerülése. Függetlenül attól, hogy az impulzív nyelvtanulókra a hirtelen 

válaszadás jellemző, ez nem zárja ki a pontosságra törekvés stratégiájának használatát. 

A kognitív stratégiák használatában az induktív tanulás – a speciális példákon 

keresztül az általános szabályokig történő nyelvtanulás – jellemzi őket. Az 

impulzivitás nagyobb kockázatvállalást igényel a nyelvtanulótól, ezért a kínai nyelv 

tanulásában ez egy hatékony nyelvtanulási stílus.  

A fizikai érzékek használata közül az auditív érzékszervek használata mutat jó 

teljesítményt a kínai nyelv tanulásával. A kínai nyelv tanulása esetében az 

információfeldolgozás három típusa közül az auditív stílust előnyben részesítő 

hallgatók azok, akik a kínai nyelv tanulásában jó eredményeket érnek el.  

A vizuális technikák használata kevésbé jellemző a jó nyelvtanulókra, viszont 

preferálják a metakognitív, a memorizációs a kognitív, a szóbeli metakognitív és a 

formacentrikus gyakorlatok stratégiáinak használatát. 

 

V. A hasznosítás lehetőségei 

 

A disszertáció eredményeit érdemes lenne egy nemzetközi survey keretében 

hasznosítani, amely felmérné nemcsak a magyar nyelvtanulók kínai nyelvtanulási 

stratégiáit, hanem más európai országok nemzeteinek kínai nyelvtanulóival is 

összevetné a nyelvtanulási stratégiákat. Ez az összehasonlító vizsgálat átfogó képet 

adhatna a kínai nyelvoktatás európai helyzetéről, és a különböző stratégiák elméleti 

definiálása mellett, ajánlásokat tehetne a személyiségjegyekkel a lehető legjobban 

kongruáló stratégiaválasztásra is. 

Magyarországon egy nagymintás kutatás egyedülálló módon kiterjeszthetné a 

közoktatás teljes vertikumára, így a közép-, és felsőoktatás mellett az általános 
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iskolásokra is a megfelelő, leghatékonyabb kínai nyelvtanítási stratégiákat és annak 

alkalmazásait. A fiatal nyelvtanulók stratégiahasználatával kiterjesztett vizsgálat 

pontosíthatja az aszkriptív háttér (életkor és nem) hatásának részletesebb 

megismerését. 
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