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Jelen kutatásunkban a nyelvpedagógia-vizsgálatok kapcsán felmerülő két kihívással foglalkozunk. Az első problémakör két egyidejűleg érvényes, de részben ellentétes törekvésre
vonatkozik. Egyrészt általános törekvés a tudományos vizsgálatokkal kapcsolatosan, hogy
olyan eredmények szülessenek, amelyek a nyelvtanulók nagyobb csoportjaira vonatkozhatnak különböző kontextusokban (Dörnyei & Ryan, 2015). Másrészt az utóbbi években
egyre inkább megfogalmazódik az az igény is, hogy a kontextus vizsgálata is egy kutatási
cél legyen (pl. Illés, 2020), illetve általánosan érvényes eredmények csak általános jelenségek vizsgálatából származhatnak, és szükség lenne olyan specifikus kutatási eredményekre, amelyek meghatározóak és helytállóak egy adott kontextusban (Ushioda, 2019).
Bár a két cél látszólag ellentétes, vannak olyan kutatás-módszertani eszközök, amelyek a
kettőt akár egyszerre is meg tudják valósítani. Ilyen eszközök lehetnek a különböző metaelemzést vagy szisztematikus szakirodalmi áttekintést használó eljárások, amelyek egyre
nagyobb teret kaptak a nemzetközi szakirodalomban, mely elemzésekben a kutatók öszszefoglaló következtetéseket tudnak levonni egy-egy szűkebb szakterület eredményeit és
azok különböző kontextusokban való jelentőségét illetően (pl. Al-Hoorie, 2018; Plonsky
& Oswald, 2015; Teimouri et al., 2019), illetve át tudják tekinteni egy-egy folyóirat publikációs jellemzőit is (Nagy & Molnár, 2017, 2018).
A második problémakör szűkebb szakterületünket érinti és az egyéni különbségek
vizsgálatával kapcsolatosan merült fel. Az egyéni különbségek mérése egy hagyományos
és népszerű területe a nyelvpedagógiának, hiszen a kutatók évtizedek óta keresik a választ
arra a kérdésre, hogy mi különbözteti meg azokat a tanulókat, akik gyorsan és látszólag
erőfeszítés nélkül tudnak egy második, harmadik nyelvet elsajátítani azoktól, akiknek ez
lassabban és nehezebben megy (Dörnyei & Ryan, 2015). A probléma egyik része, hogy
az utóbbi években a relevánsnak gondolt egyéni különbségek száma folyamatosan növekszik (Dewaele, 2019; Larsen-Freeman, 1997). Továbbá nyilvánvalóvá vált, hogy az egyéni
különbségekre nemcsak úgy kell tekintenünk mint nagyjából változatlan tulajdonságokra,
vonásokra (trait), hanem mint kontextustól és állapottól függő, gyorsan változó jellemzőkre, állapotokra (state) is (Csizér & Albert, megjelenés alatt; Dörnyei & Ryan, 2015).
Viszont a két komponens egyidejű vizsgálata szükségessé teszi a kvalitatív elemzéseket,
hiszen – mint erre Dörnyei és Ryan (2015) is felhívja a figyelmünket – a kvalitatív, illetve
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vegyes módszerű vizsgálatok kiegészítik a kvantitatív vizsgálatokat, lehetővé téve, hogy
jobban megértsük az egyéni változók működését.
Ez a két problémakör motivált minket arra, hogy szisztematikus szakirodalmi áttekintés segítségével vizsgáljuk meg, hogy a nyelvpedagógia öt vezető nemzetközi folyóiratának elmúlt években megjelent cikkeiben milyen egyéni különbségeket vizsgálnak kvalitatív módszerekkel. Jelen tanulmányunkban 2016 és 2019 között megjelent 79 cikk tematikus elemzéséről számolunk be. Irodalmi összefoglalónkban az egyéni különbségek vizsgálatát tekintjük át. Annak ellenére, hogy a tanulmányunk fókusza a kvalitatív elemzések
összesítése volt, irodalmi áttekintésünkben a kvantitatív elemzésekből indulunk ki egyrészt a kutatási hagyományok miatt, másrészt azért, mert az ezen elemzések kapcsán megfogalmazott kritikák motiválták jelen munkánkat. A módszertan részben ismertetjük a folyóiratok és a cikkek kiválasztási lépéseit. Az eredmények elemzése során rámutatunk
arra, melyek azok a témák és területek, amelyek vizsgálata Magyarországon továbbra is
fontos lehet.

Egyéni különbségek vizsgálata a nyelvpedagógiában:
témák és kutatás-módszertani kérdések
Az egyéni különbségek vizsgálata mindig is fontos témája volt a nyelvpedagógiának, mert
segítségével választ kaphatunk arra az átfogó kérdésre, miért van az, hogy vannak tanulók,
akik látszólag gyorsan és könnyen sajátítanak el egy második nyelvet, míg másoknak ez
sokkal nehezebben megy. Az évek során számos olyan tényezőt azonosítottak a kutatók,
amelyek befolyásolhatják a tanulás gyorsaságát és sikerességét (Dörnyei & Ryan, 2015).
Ezek közül a legfontosabb egyéni változók a tanulókra vonatkozóan a következők: (1)
Életkor: a második nyelv környezetében különösen fontosnak tűnik, hogy hány éves korban kezdődik a nyelvelsajátítás (Bylund et al., 2021; Johnson & Newport, 1989); (2)
Nyelvérzék: az a tulajdonság, amely meghatározza, hogy milyen gyorsan és könnyen tud
egy tanuló megtanulni egy nyelvet (Carroll, 1973; Dörnyei & Ryan, 2015); (3) Motiváció:
mennyi erőfeszítést hajlandóak a tanulók a tanulásba fektetni és mennyire kitartóak
(Dörnyei & Ushioda, 2011); (4) Nyelvtanulási stílusok: azok a kognitív stílusok, amelyeket a tanuló preferál az információ feldolgozásakor és a feladatok elvégzésekor (Reid,
1995); (5) Nyelvtanulási stratégiák: a nyelvtanulók hogyan állnak hozzá a különböző feladatokhoz, illetve mit csinálnak, hogy egy-egy feladattal minél könnyebben megbirkózzanak (O’Malley & Chamot, 1990); (6) Nyelvtanulási képzetek: a nyelvtanulással kapcsolatos meggyőződéseket foglalják magukba (Dörnyei, 2005), amelyek vonatkozhatnak a
nyelvre, a tanulásra vagy magukra a nyelvtanulókra (Mori, 1999); (7) Kommunikációs
hajlandóság: mennyire hajlandóak a diákok a nyelvórán és azon kívül a tanult nyelvet
használni (MacIntyre et al., 1998); (8) Nyelvtanulási szorongás: mennyire szorong a
nyelvtanuló a nyelvórán vagy az órán kívüli nyelvhasználat során, illetve mennyire
szorong a különböző készségek használata során (Horwitz et al., 1986; MacIntyre, 2017);
(9) Nyelvtanulási autonómia: mennyire hajlandóak a tanulók felelősséget vállalni a saját
tanulási folyamatokért (Kormos & Csizér, 2014); (10) Flow-élmény: egy olyan szubjektív
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állapot, amikor az ember annyira belemerül valamibe, hogy elfelejtkezik az időről, a
fáradtságról és a tevékenységen kívül minden másról (Csíkszentmihályi et al., 2005).
Az egyéni különbségek hagyományos vizsgálata során nagy hangsúlyt kaptak a kérdőíves elemzések, melyek egy-egy egyéni különbség keresztmetszeti felmérésére helyezték a hangsúlyt. Az 1. táblázat összefoglalja a legfontosabb kvantitatív adatgyűjtő eszközöket.
1. táblázat. A legfontosabb egyéni különbségek és az azokat mérő jellemző kérdőívek és
tesztek
Egyéni különbség

Nyelvérzék

Motiváció
Nyelvtanulási stílusok

Nyelvtanulási stratégiák

Nyelvtanulási képzetek
Kommunikációs
hajlandóság

Érzelmek

Nyelvtanulási autonómia
Flow-élmény

Népszerű mérőeszközök
MLAT (Caroll & Sapon, 1959)
PLAB (Pimsleur, 1966)
CANAL-FT (Grigorenko et al., 2000)
MENYÉT (Ottó, 2002)
INYÉT (Kiss & Nikolov, 2005)
Hi-LAB (Linck et al., 2013)
LLMA (Meara & Miralpeix, 2016)
AMTB (Gardner, 2019)
különböző motivációs skálák (Dörnyei, 2010)
E&L Leltár (Ehrman & Leaver, 2003)
ILLS (Griffiths, 2012)
SILL (Oxford, 1990)
SRCvoc (Tseng et al., 2006)
érzelem szabályozás (Gkonou & Oxford, 2016)
hallás utáni szövegértésre vonatkozó stratégiák (Zeng & Goh,
2018)
MARSI (Mokhtari et al., 2018)
szókincstanulási stratégiák (Gu, 2018)
nyelvtantanulási stratégiák (Pawlak, 2018)
BALLI (Horwitz, 1988; Jafari & Shokrpour, 2012)
episztemológiai képzetek (Mori, 1999)
WTC (MacIntyre et al., 2001; Yashima, 2002, 2009)
szorongás: FLCAS (Horwitz et al. 1986)
input/output/feldolgozás szorongás (MacIntyre & Gardner, 1994)
nyelvtanulási készségekkel kapcsolatos szorongás (Piniel, kézirat)
írással kapcsolatos szorongás (Cheng, 2004)
nyelvtanulás élvezete (Dewaele & MacIntytre, 2016)
öröm, szégyen (Teimouri, 2017)
a kitartás ereje (grit) (Teimouri et al., 2020)
ELAQ (Hyland, 2004)
nyelvtanulói autonómia (Murase, 2015)
flow a nyelvórán (Egbert, 2003)
flow-élmény (Czimmermann & Piniel, 2016)
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A kvantitatív kutatások mellett találunk olyan vizsgálatokat is, amelyek során kvalitatív adatgyűjtő eszközöket használtak az egyéni különbségek vizsgálatára. A helyszűke miatt itt most csak néhány területen illusztráljuk a kvalitatív elemzések térnyerését, azonban
ezek a folyamatok nem elszigeteltek, több ilyen példát is lehetne hozni. Ushioda (2001),
aki motivációs folyamatokat és nyelvtanulási autonómiával kapcsolatos kérdéseket vizsgált, interjús adatfelvételek segítségével tett javaslatot a motiváció folyamatát leíró modellre, és feltárta azokat a mechanizmusokat, amelyek segítségével a motivált diákok a
kudarcaikat magyarázzák és motiválják magukat hosszú távon. Ushioda úttörő motivációs
munkáját követően egyre nagyobb teret nyertek a kvalitatív motivációs vizsgálatok, sőt
Dörnyei és Ryan (2015) adatai szerint 2009 és 2014 között az arányok fokozatosan kiegyenlítődtek a kétfajta módszertani megközelítés között. Hasonló folyamatokat figyelhetünk meg több más egyéni különbség vizsgálata során is, például a nyelvtanulási stratégiák
esetében Woodrow (2005) hívta fel a figyelmet arra, hogy a stratégiák kontextusban való
vizsgálata során több kvalitatív kutatásra lenne szükség. A kutatás-módszertani fejlődést
jól illusztrálja a System folyóirat 2014-es különszáma, melyben számos kvalitatív módszer kapott helyet nyelvtanulási stratégiák vizsgálatában. Ugyanez a tendencia – a kérdőíves módszerek kizárólagos használatának háttérbe szorulása és innovatív kvalitatív módszerek (pl. idiodinamikus módszer) térnyerése – figyelhető meg a kommunikációs hajlandóság vizsgálatával kapcsolatban is (pl. MacIntyre et al., 2011, MacIntyre & Legatto,
2011).
A vonatkozó irodalom áttekintése alapján az is látszik, hogy vannak olyan, az egyéni
különbségek hagyományos kánonjába egyelőre még nem teljesen integrált változók, amelyek vizsgálata kvantitatív kérdőívek helyett, legalábbis részben, kvalitatív eszközökkel
történik. Ilyen jelenségek a nyelvtanulással kapcsolatos információ-feldolgozási folyamatok, melyek közül bizonyos folyamatok bár már jó ideje szerepelnek a nyelvelsajátítás
elméleteiben, (l. pl. az észrevétel (noticing) jelentőségét pl. Schmidt, 1990; Robinson,
1995 írásaiban), az ezekben megfigyelhető egyéni különbségek csak nemrég kerültek az
érdeklődés középpontjába (Robinson, 2012; Schmidt, 2010). Bár az általunk ebbe a csoportba sorolt változókat – például a figyelem (attention), az észrevétel (noticing) vagy a
tudatosság (awareness) (Schmidt, 1990, 2010) – nem feltétlenül tárgyalják egységes csoportként az irodalomban, a nyelvelsajátítás kognitív aspektusait kutató szerzők (Robinson,
2012; Skehan, 1998) gyakran említik ezeket írásaikban. Mivel ezek a változók folyamat
jellegüknél fogva inkább tűnnek vizsgálhatónak interjúk, illetve más hasonló feltáró módszerek segítségével, így az 1. táblázatban, melyben kérdőíves adatgyűjtő eszközök találhatók, nem is szerepelnek.
Annak ellenére, hogy a kutatás-módszertani fejlődés jól megfigyelhető az egyéni különbségek vizsgálata során – elég, ha Dörnyei Zoltán vonatkozó kötetének a két kiadását
hasonlítjuk össze abból a szempontból, hogyan bővült a kvalitatív kutatások száma tíz év
alatt (Dörnyei, 2005; Dörnyei & Ryan, 2015) –, mégis számos lényeges kritika fogalmazódott meg az utóbbi években e területtel kapcsolatban. Az első megfontolásra érdemes
kritikaként a tematikus hiányosságokat kell kiemelnünk, azaz azt a tényt, hogy az egyéni
különbségek vizsgálatai nem fedik le az összes fontos tanulói jellemzőt. Jó példa erre az
érzelmek vizsgálata. Hagyományosan a nyelvtanulási szorongás, ami egy fontos negatív
érzelem, nagy hangsúlyt kapott, és a kutatók számos szemszögből vizsgálták is az elmúlt
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évtizedekben: az osztálytermi és osztálytermen kívüli szorongás (Horwitz et al., 1986), az
információ-feldolgozói folyamata alatt tapasztalt szorongás (MacIntyre & Gardner, 1994),
illetve a különböző készségek gyakorlása során fellépő szorongás (Piniel, kézirat) is felkerült a kutatási palettára. Ugyanakkor csak néhány éve kapott hangsúlyt a szakirodalomban az a tény, hogy a szorongás csak egy a lehetséges érzelmek közül, amit átélnek a
diákok a nyelvtanulás közben, ezért vizsgálni kellene egyrészt az olyan pozitív érzelmeket
is, mint a nyelvtanulás élvezete (Deawaele & MacIntyre, 2016; Saito et al., 2018), de további negatív érzelmeknek is helyet kellene kapnia a kutatásokban, ilyen például a szégyen (Teimouri, 2017), az unalom (Pawlak et al., 2020) és a zavarodottság (Csizér et al.,
megjelenés alatt).
A második lényeges kritika, ami az egyéni különbségek vizsgálatakor felmerül, hogy
ezek a hagyományos értelmezés szerint egy-egy tulajdonsághoz hasonlítanak leginkább,
azaz időbeli stabilitást és konzisztenciát mutató vonások (Dörnyei, 2005). Ugyanakkor a
kontextus és szituáció állapotmeghatározó hatását egyre több egyéni különbség esetében
ismerik el a szerzők (Long, 2014). Annak ellenére, hogy az utóbbi években egyre több
vizsgálat igyekszik az egyéni különbségek szituációs jellemzőit is figyelembe venni,
Csizér és Albert (megjelenés alatt) áttekintése alapján még mindig kevés az olyan vizsgálat, amely során a két szempont egyforma hangsúlyt kap. Azonban a különböző helyzetek
által indukált állapotok vizsgálata elengedhetetlen ahhoz, hogy pontosabb képet kapjunk
a nyelvtanulók között fennálló egyéni különbségek természetéről, illetve arról, hogy ezek
hogyan hatnak a nyelvtanulás folyamatára és kimenetelére.
A harmadik kritikai észrevételre, amit az egyéni különbségeket vizsgáló kutatóknak
meg kellene fontolniuk, Ryan (2019) is rávilágított. Szerinte az egyéni különbségek vizsgálata során csak akkor kaphatunk a diákokról megbízható képet, ha ezeket a különbségeket nem egyenként mérjük, hanem több jellemzőt egyszerre, hogy azok összetett hatását
fel lehessen tárni.
A negyedik kritikai megfontolás Lowie és Verspoor (2019) meglátása, miszerint a
nagymintás tanulói vizsgálatok során azzal a feltételezéssel élünk, hogy az eredményeket
általánosíthatjuk az egyénekre. Ez nem mindig állja meg a helyét, mert az egyéni különbségek szempontjából nagyon hasonló tanulók is nagyban eltérhetnek egymástól, amikor a
konkrét tanulási folyamatokat vizsgáljuk. Szemléletesen fogalmazva: az egyéni különbségek vizsgálata során a kutatók nagyon sokszor a tanulók közötti hasonlóságokat elemzik
ahelyett, hogy valóban az egyéni különbségeket tárnák fel. A különbségek feltárásakor
viszont nem célszerű eltekinteni a tanulási folyamatok vizsgálatától sem.
Végül amennyiben a tanulási folyamatra koncentrálunk, a legtöbb kontextusban felmerül a tanár szerepe is. Bár az egyéni különbségek vizsgálatakor hagyományosan a tanuló áll a középpontban (Dörnyei, 2019), könnyen belátható, hogy a nyelvtanárok esetében is célszerű lenne az egyéni különbségeket vizsgálni, hiszen ezek befolyásolhatják a
tanulókat. A tanári változók kutatása meglehetősen ritka, pedig ezeket nemcsak önmagukban lenne érdemes vizsgálni, hanem a tanár és tanuló között zajló interakcióknak a hatásait
is annak érdekében, hogy minél pontosabb képet kapjuk a tanulási folyamatokról (Csizér,
2020).
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A kutatás módszere
Cél, kutatási kérdés
A bemutatott kritikák alapján úgy gondoljuk, nem haszontalan áttekinteni a legújabb
kvalitatív elemzéseket, hogy megismerjük a lehetséges tematikus újításokat. A vizsgálat
során arra kerestük a választ, hogy miként jellemezhető szakterületünk öt vezető, angol
nyelvű folyóirata abból a szempontból, hogy a megjelent kvalitatív kutatási elemeket (is)
tartalmazó cikkek milyen témákat vizsgáltak. A célunk megvalósításához szisztematikus
szakirodalmi áttekintést végeztünk egy általunk összeállított mintán, melybe az öt folyóiratból válogattunk cikkeket.
Minta: a folyóiratok és a cikkek kiválasztásának lépései
A keresésbe öt vezető nemzetközi lapot vettünk be: The Modern Language Journal,
Language Learning, Language Teaching Research, Studies in Second Language
Acquisition és Applied Linguistics. A kiválasztás több lépésben történt. Első körben azonosítottuk a 20 legmagasabban rangsorolt lapot a nyelvpedagógia (nyelvek és nyelvészet)
témakörében (https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1203). Második
körben két további mutatót adtunk hozzá a listán szereplő lapok rangsorszámához: a
Journal Citation Reports által 2019-re számolt impakt faktorok (https://www.
annualreviews.org/page/librarians/impact-factors) alapján felállított sorrend rangsorszámát, valamint a lapok SNIP (source normalised impact per publication) adatai alapján
felállított rangsorszámát. A három rangsorszámot összeadtuk, majd a listáról eltávolítottuk
azokat a lapokat, amelyek nem foglalkoznak nyelvpedagógiával. Így kaptuk meg a releváns folyóiratok rangsorát, amelyről az első öt került a mintába.
Miután kiválasztottuk az öt vezető folyóiratot, a cikk szerzői külön-külön válogatták
ki azokat a cikkeket, amelyeket 2016–2019 között publikáltak, és az idegen nyelv tanulásának vizsgálatán belül az egyéni különbségekkel foglalkoztak kvalitatív módszerek segítségével. A válogatást egyeztettük és a vitatott cikkekről közösen döntöttünk. A vizsgálatunkba azok a cikkek kerültek, amelyek vagy tisztán kvalitatív módszereken alapultak,
vagy olyan vegyes módszerű elemzéseken, amelyeknek kvalitatív része is volt. Az egyéni
különbségek esetében nemcsak a tanulói, hanem a tanári – vagy esetleg szülői – vizsgálatokat is bevontuk a mintába, így az adatbázisunkat 80 empirikus cikk alkotja. Az elemzésben viszont 79 cikk szerepel, mert az egyik folyóiratban csak egyetlen releváns munkát
találtunk, így azt kihagytuk az elemzésből, mert egyetlen cikk vizsgálata nem teszi lehetővé a folyóiratok közötti összehasonlítást.
Adatelemzés
A vizsgálat során kvalitatív elemzést használtunk, és a felmerülő témákat elemeztük
(Friedman, 2012). Első lépésként az adatbázis 20%-át elemezte a cikk két szerzője egy-
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mástól függetlenül. Az eredményeket összehasonlítottuk, a felmerülő eltéréséket és problémákat megbeszéltük, és ez alapján alakítottuk ki a végső témákat. A fennmaradó részt
egyenlő arányban elemeztük egymástól függetlenül. A témák meghatározásánál a kutatások főfókuszát vettük figyelembe. A felmerült témákat és eloszlásukat a 2. táblázat tartalmazza. A leíró adatok után az eredményeket először folyóiratokként elemezzük, majd öszszehasonlítjuk azokat.
2. táblázat. A tematikus elemzés során felmerült főtémák száma (aránya)
Témák

N (%)

Nyelvtanuláshoz kapcsolódó információ-feldolgozási folyamatok
Motiváció
Nyelvtanulási tapasztalatok/élmények
Identitás
Nyelvtanulási képzetek
Stratégiák
Énhatékonyság
Kommunikációs hajlandóság
Csoportdinamika
Életkor
Személyiség
Érzelmek

21
17
11
10
6
6
2
2
1
1
1
1

Összesen

79 (100)

(26,58)
(21,52)
(13,92)
(12,66)
(10,13)
(7,59)
(2,53)
(2,53)
(1,27)
(1,27)
(1,27)
(1,27)

Eredmények
Cikkek megoszlása és módszertani profilja az egyes folyóiratokban
A 3. táblázat alapján látszik, hogy a vizsgált évfolyamok esetében két olyan folyóirat
van, amelyekben a nyelvpedagógia más területeihez képest többségben vannak az egyéni
különbségekkel kapcsolatos cikkek (Language Learning és Studies in Second Language
Acquisition). Az is kiderül, hogy az egyéni különbségek témakörének vizsgálatára kvalitatív módszereket (is) alkalmazó elemzések száma a vizsgált folyóiratokban elenyésző, a
legtöbb ilyen vizsgálatot megjelentető lapban is csak az összes cikk 20%-át teszik ki
(Language Teaching Research), sőt a Language Learning folyóiratban a 93 cikkből csupán egyetlen cikk alkalmazott kvalitatív kutatást egyéni különbségek esetében, így ezt a
lapot ki is hagytuk a további elemzésekből.
Ha azt vizsgáljuk meg, hogy az egyéni különbségekkel foglalkozó cikkek csoportjában
hogyan alakul a különböző módszerek megoszlása, akkor látszik, hogy egy folyóirat van,
ahol több kvalitatív módszert (is) alkalmazó cikket találunk (Language Teaching
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Research), vagy az arányok kiegyenlítettek (The Modern Language Journal), míg a többi
lapban számszerű fölényben vannak a kvantitatív vizsgálatok.
3. táblázat. A mintába került cikkek adatai (2016–2019)

Folyóirat (n)

Egyéni
különbséggel
foglalkozó
cikkek száma
(%)

Kutatás módszere
Kvalitatív
vagy
Egyéb
1
Kvantítatív
kvalitatív
módszer3
(%)
részkutatás2
(%)
(%)

Studies in Second Language
Acquisition (144)

97 (67,0)

82 (57,0)

7 (5,0)

8 (5,0)

Language Learning (179)

93 (52,0)

81 (45,5)

1 (0,5)

11 (6,0)

69 (41,0)

31 (18,5)

31 (18,5)

7 (4,0)

51 (38,0)

23 (17,0)

25 (19,0)

0 (0,0)

45 (29,0)

26 (17,0)

16 (10,0)

3 (2,0)

The Modern Language Journal
(168)
Language Teaching Research
(134)
Applied Linguistics (153)

Megjegyzés: 1 Kvantitatív kutatások, melyek egy vagy több adatfelvételi módszert használtak. 2 Kvalitatív kutatások, melyek egy vagy több adatfelvételi módszert használtak, és olyan vegyes módszerű kutatások, amelyeknek volt kvalitatív része is. 3 Elméleti vagy metaelemzések.

The Modern Language Journal
A kvalitatív elemzések témáit illetően ebben a The Modern Language Journal-ban a
legnépszerűbb téma az identitás kutatása volt (4. táblázat), ami nem meglepő, hiszen ezt a
témát legtöbbször kvalitatív módszerekkel vizsgálják (Dörnyei & Ryan, 2015; Norton,
2013). Ennek oka, hogy az egyéni különbségek moduláris megközelítésekor, azaz amikor
az egyéni különbségeket egy-egy változóként mérjük, a módszerből fakadóan kevesebb
hangsúlyt kaphat az identitás összetett kérdésének feltérképezése A motiváció kvalitatív
feltárásakor jól látszik, hogy nem a hagyományos változók (attitűdök, beállítódások, illetve énképek) feltárása kap hangsúlyt, hanem olyan témák, amelyek finomabb részleteket
helyeznek az előtérbe. Ez megfelel Ushioda (2016) felhívásának, mely szerint „kislátószögű” (small lens approach) elemzésekre is szükség van. Ezzel kapcsolatosan arra biztatja a motivációkutatókat, hogy szűkítsék a kutatási kérdések fókuszát. Érdekes módon
számos cikk foglalkozik a nyelvtanuláshoz kapcsolódó információ-feldolgozási folyamatok tanulmányozásával, ami – mint azt az irodalmi áttekintés során is említettük – egyelőre
még kevéssé kutatott területe az egyéni különbségek hagyományos konceptualizálásának.
A nyelvtanulási élmények és tapasztalatok vizsgálata a külföldi tanulmányutakkal kapcsolatosan jelennek meg, illetve az identitáskutatáshoz kapcsolódnak. Az élmények és tapasztalatok feltárása, illetve a hatásmechanizmusainak meghatározása még jórészt várat magára (Csizér & Kálmán, 2019), így a kvalitatív elemzések ötleteket adhatnak szélesebb
körű kvantitatív kutatásokhoz is.
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4. táblázat. Témák, cikkek és altémák a The Modern Language Journal folyóiratban
Témák (n)

Megjelenő altémák (n)
egyéni nyelvoktatást végző tanárok
fejlődése/felépítése (2)

Identitás
(10)

Motiváció
(9)

Nyelvtanulással
kapcsolatos
információfeldolgozási
folyamatok
(5)

Résztvevők
tanár

Cikk
Barkhuizen, 2017

tanárképzős
Burri, et al., 2017;
diákok/tanulók Dávila, 2019

többnyelvű tanár esetében

tanár

Higgins & Ponte, 2017

a származási nyelv (heritage
language) nézőpontjából

tanuló

külföldi tanulmányút során

tanuló

Jing-Schmidt et al.,
2016
McGregor & Fernandez,
2019

foucault-i etikai énfejlődés

tanár

Miller et al., 2017

osztálytermi környezetben: befogadás

tanuló

Moore, 2019

a digitális korban

tanár

érzelmek és stratégiák szerepe

tanár

Stranger–Johannessen
& Norton, 2017
Wolff & De Costa,
2017

kapcsolat

tanár-tanuló

immunitás

tanár

Hiver, 2017

a nyelvtanuló által létrehozott
tartalom

tanuló

Lambert & Zhang, 2019

külföldi tanulás után

tanuló

Lee & Kinginger, 2018

zenészek és
táncosok

MacIntyre et al., 2017

beágyazott második nyelvi én

Henry & Thorsen, 2018

kiejtés fejlesztése

tanuló

Nagle, 2018

beállítódás (posture)

tanuló

Teo et al., 2019

tanári kiégés

tanár

Acheson et al., 2016

attitűdök

tanuló

Busse, 2017

tudással kapcsolatos egyeztetések

tanuló

Back, 2016

nyelvtantanuláshoz kapcsolódóan (2)

tanárképzős
diákok

visszajelzéssel kapcsolatos döntések

tanár

Gurzynski-Weiss, 2016

tanári döntések az osztályteremben

tanár

Yang & Tao, 2018

Grauss & Coppen,
2017, 2018

211

Csizér Kata és Albert Ágnes

4. táblázat folytatása
Témák (n)

Megjelenő altémák (n)

Résztvevők

Cikk

tanuló

Umino & Benson, 2016;
Sauer & Ellis, 2019

tanár

Zheng, 2017

énszabályozás írás során

tanuló

Sasaki et al., 2018

mediáció

tanár

Schwartz & Gorbatt,
2017

Énhatékonyság

írással kapcsolatos visszajelzések hatására

tanuló

Lee & Evans, 2019

Csoportdinamika

csoportmunka

tanuló

Poupore, 2018

nyelvtanulás külföldön (2)
Tapasztalatok
(3)
transzlingvizmus* és identitás mint
pedagógiai megközelítés
Stratégiák
(2)

Megjegyzés: *A két- és többnyelvűség olyan megközelítése, amely a nyelvi rendszereket nem különíti el egymástól, hanem egységes nyelvi repertoárként kezeli (Ladányi & Hrenek, 2019).

Language Teaching Research
Az 5. táblázat alapján jól látható, hogy számos egyéni különbséget taglaló cikket találtunk a Language Teaching Research folyóiratban. A témák közül kiemelkedik a nyelvtanulási motiváció és nyelvtanulási képzetek feltárása, amelyek hagyományosan is fontos
területnek számítanak az egyéni különbségek vizsgálatakor (Dörnyei & Ryan, 2015).
Mindkét területre jellemző, hogy kontextusba ágyazottan, egy-egy kisebb alterületre koncentrálnak az elemzések, amelyek közül kiemelkednek a feladatmegoldáshoz kapcsolódó
folyamatok, illetve a tanárral kapcsolatos adatgyűjtések. Ez utóbbi téma megjelenése előremutató, hiszen ritkán tűnik fel keresztmetszeti kvantitatív tanulmányokban. Bár ezekben
a kutatásokban általában több téma vizsgálatára kerül sor párhuzamosan, kevés olyan cikket találunk, amelyekben különböző egyéni különbségek elemzése történik egy időben. A
nyelvtanulással kapcsolatos információ-feldolgozási folyamatok adják a harmadik nagy
témakört, mely megjelenik a folyóiratban. Az ilyen jellegű cikkek hangsúlyos jelenléte
arra utalhat, hogy a téma egyre nagyobb érdeklődésre tart számot. A három nagyobb téma
mellett képviseltetik magukat olyan, gyakran kutatott egyéni változók is, mint a nyelvtanulási tapasztalatok, stratégiák, kommunikációs hajlandóság, életkor, személyiség és énhatékonyság.
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5. táblázat. Témák, cikkek és altémák a Language Teaching Research folyóiratban
Témák (n)

Motiváció (7)

Nyelvtanulással
kapcsolatos
információfeldolgozási
folyamatok
(6)

Képzetek (3)

Tapasztalatok (2)

Stratégiák (2)

Kommunikációs
hajlandóság
(2)
Életkor
Személyiség
Énhatékonyság

Altémák

Résztvevők

feladatjellemzők motiváló vonásai (3)

tanuló

Phung, 2017;
Qiu & Lo, 2017;
Prosic-Santovac, 2017

tanár

Gkonou & Miller, 2019

tanuló

Kormos & Préfontaine,
2017

csoportmunka

tanuló

Poupore, 2016

digitális játék

tanuló

Butler, 2017

e-mail-műveltség (literacy)

tanuló

Chen & Wright, 2017

figyelem

tanuló

Hlas et al., 2019

észlelés

tanár

Jackson & Cho, 2018

az interakció észlelése

tanuló

Jung et al., 2019

visszajelzési gyakorlat

tanár

Lee et al., 2016

tanulói folyékonyság észlelése

tanár

Tavakoli & Hunter, 2018

a feladatalapú nyelvoktatással
(TBLT) kapcsolatban

tanár

Chen & Wright, 2017

a figyelemmel kapcsolatban

tanuló

Fukuta, 2016

a külföldi tanulással kapcsolatos
pedagógiai gyakorlat

tanár

Uzum, 2017

külföldi tanulás

tanuló

Fang & Baker, 2018;
Wu, 2018

tanuló

Yeldham & Gruba, 2016

tanár

Krulatz et al., 2018

tanuló

Pawlak et al., 2016

a tanulói szorongással tanári kezelése
folyékonyság a feladatmegoldás
során

nyelvtanuló: hallás utáni megértés
kulturális és nyelvi tudatosság
kialakítása
osztálytermi

Cikk

személyiségvonás és állapot
tanuló
Yashima et al., 2018
meghatározói az osztályteremben
a tanári és tanulói viselkedés értelmezése az életkor függvényétanuló
Kamiya, 2018
ben
a nyelvi forma középpontba hetanuló-tanár Kim & Nassaji, 2018
lyezése (focus on form)
sajátos igényű tanulók oktatása

tanár

Miranda et al., 2019
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Applied Linguistics
A leggyakoribb téma az Applied Linguistics folyóiratban a nyelvtanulási tapasztalatok
és élmények, ami tükrözi az utóbbi idők növekvő érdeklődését a téma iránt (Csizér &
Kálmán, 2019). A cikkek nagy része (6. táblázat) itt a külföldi tanulmányút, munka vagy
nyelvtanulás szempontjából elemzi az adatokat, csak egy cikk foglalkozik hagyományos
osztálytermi tapasztalatokkal, élményekkel. A nyelvtanulói képzetek és a nyelvtanulással
kapcsolatos információ-feldolgozási folyamatok képezik a folyóiratban tárgyalt egyéni
különbségek következő két legnépesebb csoportját. Ez annyiból érdekes, hogy míg a képzetek esetében a hangsúly a képzetek tartalmán van, addig a tartalom általában másodlagos
az információ-feldolgozási folyamatok vizsgálatakor. A stratégiák, a motiváció és az érzelmek is képviseltetik magukat egy-két cikk erejéig, ugyanakkor a kvalitatív módszerekkel végzett egyéni különbség-vizsgálatok mintha nem vágnának a folyóirat főprofiljába.
A vizsgált időszakban a folyóiratban megjelent cikkek mindössze 10%-a, illetve az egyéni
különbségeket tárgyaló cikkek harmada használt teljesen vagy részben kvalitatív módszertant.
6. táblázat. Témák, cikkek és altémák az Applied Linguistics folyóiratban
Témák (n)

Altémák
külföldi tanulás/munka (4)

Tapasztalatok (6)

tanuló (3)
tanár (1)

Anderson, 2019;
Brown, 2016;
Gu & Canagarajah, 2018;
Perera, 2019

tanuló

Mori & Sanuth, 2018

az osztályteremben

tanár és
tanuló

Kibler et al., 2018

nyelvtanulók az explicit/implicit
tanulásról

tanuló

Bell, 2017

Képzetek (3)
laikusok az idegennyelvi kommunikációs készségekről
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Cikk

bennszülött (indigenous) nyelv
tanulása

tanárképzők a visszajelzésről

Nyelvtanulással
kapcsolatos
információfeldolgozási
folyamatok
(3)

Résztvevők

tanárképzős diák

Louw et al., 2016

nyelvészeti
és nyelvi
mérési tanulSato & McNamara, 2019
mányokat
nem folytató
laikusok

nyelvi tudatosság

tanuló

Van Compernolle, 2019

frazeológiai tudás

tanuló

Kremmel et al., 2017

interakciós kompetencia történetmesélés során

au-pair:
tanuló

Pekarek Doehler &
Berger, 2018

Egyéni különbségek kvalitatív kutatása a nyelvpedagógiában: nemzetközi folyóiratok szisztematikus
szakirodalmi áttekintése

6. táblázat folytatás
Témák (n)

Résztvevők

Cikk

tanítás

tanuló

Charalambous et al., 2017

ismeretlen szavakkal való megküzdés

tanuló

Ender, 2016

Motiváció

választási motiváció
(choice motivation)

tanuló

Coffey, 2018

Érzelmek

ágencia/hatóképesség

tanár

White, 2018

Stratégiák (2)

Altémák

Studies in Second Language Acquistion
Ahogy a folyóirat címe (Studies in Second Language Acquistion) is mutatja, a megjelent cikkek a nyelvelsajátítás folyamataira fókuszálnak, ami jól tükröződik abban a tényben, hogy az összes egyéni különbséggel foglalkozó cikk a nyelvtanuláshoz kapcsolódó
információ-feldolgozási folyamatok tágan értelmezett területét öleli fel, és azt vizsgálják,
hogy a tanulási folyamat során milyen kognitív folyamatok játszódnak le a nyelvtanulóban
(7. táblázat). Több cikk foglalkozik az észrevétel (noticing) jelenségével, ami a manapság
széles körben elfogadott nyelvtanulási elméletek szerint mindenféle tanulásnak – akár
explicit, akár implicit – az alapja (Schmidt, 1990). Ezek mellett megjelennek további olyan
folyamatok is, mint például a tudatosság vagy a reflexió, melyek szintén fontos szerephez
jutnak a nyelvtanulás során.
7. táblázat. Témák, cikkek és altémák az Studies in Second Language Acquistion folyóiratban
Témák (n)

Nyelvtanulással
kapcsolatos
információfeldolgozási
folyamatok (7)

Altémák

Résztvevők

az idegen nyelvi struktúrák tudatosulása és a tudás aktiválása

tanuló

Cerezo et al., 2016

nyelvtanilag helytelen igék észrevétele (noticing)

tanuló

Godfroid, 2016

észrevétel (noticing) az olvasás
során

tanuló

Jung & Révesz, 2018

írás során felmerülő reflexiók

tanuló

López-Serrano et al., 2019

hallás utáni megértés: a nyelvtanulók beszédének érthetősége

Cikk

anyanyelvi
Nagle et al., 2019
beszélő

javított alakok (recast) észrevétele (noticing)

tanuló

Nakatsukasa, 2016

szünettartás és átdolgozás írás
során

tanuló

Révész et al., 2019

215

Csizér Kata és Albert Ágnes

Megvitatás
A 3. táblázat adataiból kitűnik, hogy jelentős megoszlásból adódó különbségek vannak az
egyes folyóiratok között, ami kirajzolja sajátos profiljukat. Az eredmények alapján a részletesebben vizsgált négy lap két csoportra osztható. A Studies in Second Language
Acquisition cikkeinek témái inkább a tanulás folyamatára helyezik a hangsúlyt, és azok
tükrében kapcsolódnak egyéni különbségekhez, míg a másik három lap az egyéni különbségek paradigmájából közelíti meg a feltárandó problémákat. A hangsúlyok eltolódása
mellett jól látható a számbeli különbség is: van olyan folyóirat, ahol alig találunk kvalitatív
kutatási módszert alkalmazó tanulmányokat, ami felveti annak lehetőségét, hogy bizonyos
lapokban talán jobb publikálási esélyekkel indulnak a pozitivista tudományfelfogást képviselő kvantitatív elemzéseket bemutató cikkek.
Az irodalmi áttekintésünkben idézett kritikai megjegyzéseket illetően számos megfontolásra érdemes gondolat merülhet fel. Ami a tematikus hiányosságokat illeti, a kvalitatív
tanulmányokkal kapcsolatban is igaznak tűnik az a kritikai észrevétel, hogy vannak
bizonyos témák, melyek feltehetően annak köszönhetően, hogy kvalitatív eszközökkel
ugyanolyan jól vagy akár jobban hozzáférhetők, gyakrabban szerepelnek az ilyen jellegű
elemzésekben (l. 2. táblázat). Ilyen témák a motiváció, a nyelvtanulási tapasztalatok, az
identitás, a nyelvtanulással összefüggő képzetek, valamint a stratégiák. Ugyanakkor a
legtöbb cikket a nyelvtanulással kapcsolatos információ-feldolgozási folyamatok témakör
alá soroltuk. Ennek részben az az oka, hogy az ezzel a címkével ellátott témakör igen tág,
illetve sokféle kognitív folyamatot foglal magában, melyek nagyrészt az észleléshez, a
figyelemhez, az észrevételhez, a tudatossághoz és sokféle tudáshoz kapcsolódnak. A megjelenő témák rendkívüli sokfélesége valószínűleg annak köszönhető, hogy a kvalitatív
kutatások jellegüknél fogva feltáró jellegűek, és céljuk sokszor az, hogy a kutató számára
kiderüljön, mi az, amit érdemes nagyobb mintán akár kvantitatív módszerekkel vizsgálni.
Ezért a kvalitatív mellett a kvantitatív kutatások áttekintése adhatna pontosabb képet arról,
hogy az itt tárgyalt folyamatok közül mely lehetne az a néhány, amelyekkel kapcsolatos
egyéni különbségeknek a legfontosabb egyéni változók között kellene szerepelnie a
jövőben. Ugyanakkor a folyamatok jellege miatt itt elsősorban nem kérdőíves, hanem különféle viselkedéses (pl. szemmozgás-követés l. pl. Godfroid & Winke, 2015), illetve az
agyműködés neurofiziológiai jellemzőit vizsgáló tanulmányokat (l. pl. Morgan-Short et
al., 2012) kellene áttekinteni, melyek egyelőre korlátozott számban állnak rendelkezésre,
és nem is feltétlenül az egyéni különbségekre fókuszálnak.
Módszertani szempontból lényeges különbség a kvantitatív és a kvalitatív kutatások
között, hogy utóbbiakban könnyebb longitudinális elemeket is beépíteni a felmérésekbe,
azonban az általánosíthatóság ilyenkor kérdés marad. Ryan (2019) felvetése, hogy az
egyéni különbségeket ne elszigetelten mérjük, hanem több jellemzőt egyszerre, ami megítélésünk szerint nem igazán jellemző a kvalitatív vizsgálatokra sem. A tanulmányok fókusza viszont megfelel Ushioda (2016) felhívásának, és „kislátószögű” fókuszt használnak a kutatók, azonban nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy Ushioda azzal is érvel,
hogy ezeknek az elemzéseknek csak akkor van értelme, ha az adott fókuszt a lehető legrészletesebben és a legtöbb oldalról tárják fel. Ezzel kapcsolatban figyelembe kell venni a
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Lowie és Verspoor (2019) által jelzett problémát is: a csoport átlagos jellemzői mennyiben
általánosíthatók az egyes egyénre nézve. A kvalitatív kutatások részletesen megírt beszámolói lehetővé teszik, hogy az olvasó saját kontextusára alkalmazza a releváns eredményeket (Dörnyei, 2007), de felvetődik a vegyes módszerű elemzések szükségessége is,
ahol általánosítható eredményeket kaphatunk, ha kvantitatív módszerrel is feltérképezzük
a kiválasztott problémát. Kritikai áttekintésünk során felmerül a tanár szerepének a fontossága is. Eredményeink alapján látszik, hogy a tanulmányok durván negyedében tanári
mintán készült a vizsgálat, ami mindenképpen biztató, bár még mindig nagyon kevés
olyan kutatás van, ahol a tanárokat és a tanulókat egyszerre veszik górcső alá a kutatók,
és interakciós folyamatokat is vizsgálnak.

Összegzés
Több tanulságot is levonhatunk az itt ismertetett szisztematikus szakirodalmi áttekintés
eredményei alapján. Legfontosabb eredményünk annak a belátása, hogy az egyéni különbségek vizsgálatakor nemcsak a diákok tulajdonságaira kellene hangsúlyt fektetni, hanem
magának a tanulási folyamatnak a leírására és hatásainak feltárására is. Illetve, ha osztálytermi környezetben valósul meg a tanulás, akkor a nyelvtanárok egyéni különbségeit és
azok tanulásra/tanításra gyakorolt hatásait is fel kellene térképezni. Fontos lenne áttekinteni a magyarországi elemzéseket is, hogy pontosan meghatározhassuk az előttünk álló
legfontosabb feladatokat. Továbbgondolásra érdemes az az eredményünk, miszerint a
nyelvtanulással kapcsolatos információ-feldolgozási folyamatok egyéni különbségek kapcsolatrendszerében való megjelenése milyen tematikus kutatásokat vet fel, ezt azonban
további elméleti munkáknak kellene alátámasztaniuk.
A jelen tanulmány alapján fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy további elemzéseknek kellene összehasonlító módon feltárnia a kvalitatív és a kvantitatív kutatások tematikus különbségeit, illetve más lapokat is be kellene vonni a keresésbe. A metaelemzések és
szisztematikus szakirodalmi áttekintések során felmerül a publikáció tényének a lehetséges torzító hatása is (pl. Li & Wang, 2018), így érdekes lenne megvizsgálni például PhDdisszertációk témaválasztását és kutatás-módszertani meghatározottságát, illetve kiemelkedő mesterdolgozatokat is lehetne elemezni.
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ABSTRACT
QUALITATIVE INVESTIGATION OF INDIVIDUAL DIFFERENCES IN LANGUAGE PEDAGOGY:
TOPICAL META-ANALYSIS OF INTERNATIONAL JOURNALS
Kata Csizér & Ágnes Albert
The aim of the study presented here is to provide a meta-analytical investigation on topics in
individual difference research conducted partially or fully with the help of qualitative methods
in leading journals of our field. After selecting the top five journals of language pedagogy, we
checked all the articles that appeared in them within the past four years. First, the number of
articles dealing with individual differences was established, then we built our corpus from
those articles that either exclusively employed qualitative methods or that were mixed-method
studies partially relying on qualitative methodology. The resulting corpus consisted of 80
articles, but since in one of the journals selected only one article used a qualitative method
despite the high number of ID articles published in it, we decided to exclude it from our final
analysis. A thematic analysis of the remaining 79 articles was carried out; with the help of
which we were able to draw some conclusions with regard to the publication profile of the four
journals. The thematic analysis also enabled us to highlight the latest tendencies in the field of
individual differences. It was found that similarly to questionnaire studies, certain topics are
favoured by qualitative methods, so the representation of the different IDs is far from balanced.
We also identified a growing interest in individual differences related to various information
processing aspects of language learning; the large number of articles and the variety of topics
investigated in them suggest that there seems to be no consensus to date with regard to which
of these variables should be elevated to the status of the most influential ones. Several of the
critiques phrased in connection with quantitative ID studies are not really addressed by
qualitative research either: it is rare to find qualitative studies that would examine multiple IDs
at the same time. Moreover, although there are some studies that focus on teachers or parents,
finding qualitative studies where the different agents of the language learning process are
examined in concert are hard to come by.
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