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elmélet alapján 

 

A tanulási motiváció vizsgálatának egyik kurrens területe napjainkban a célorientációs 

elmélethez köthető. E kutatási irány eddigi eredményei egyértelműen jelzik a megközelítés 

hasznosságát, lehetőségeit a tanulási motiváció fejlesztését tekintve. Jelen munka célja, hogy 

a nemzetközi szakirodalomban fellelhető, a célorientációs elmélet kereteit alkalmazó 

empirikus kutatások alapján összegyűjtse a tanulási környezet azon elemeit, amelyek a 

tanulási motiváció osztálytermi befolyásolásában meghatározó jelentőségűek lehetnek. 

A célorientációs elmélet keretei között a tanulók motivációs jellemzőire a 

célorientációk (röviden: célok), a tanulási környezet motivációs hatására a célstruktúrák 

utalnak. A célok a tanulók teljesítményszituációkban jellemző törekvését fejezik ki, két 

alaptípusuk különböztethető meg: elsajátítási cél alatt önfejlesztésre való törekvés értendő, 

míg a viszonyító cél mások túlteljesítésére irányuló törekvést jelöl (Linnebrink és Pintrich, 

2001). Az egyes céltípusok, illetve kombinációik követése eltérő kognitív és motivációs 

folyamatokhoz kapcsolódik (Urdan, 2004). A célstruktúrák a tanulási környezet motivációs 

hatását globálisan leíró konstruktumok (Ames, 1992). 

Mind a célok, mind a célstruktúrák megismerése döntően tanulói kérdőívek 

segítségével történik. A két konstruktum kapcsolata igazoltnak tekinthető, ugyanakkor az 

osztálytermi gyakorlat szempontjából kulcskérdésként jelentkezik, hogy a tanulási 

környezetnek melyek azok a konkrét elemei, amelyek a környezetet globálisan leíró – így a 

tanári gyakorlathoz kevés fogódzót kínáló – célstruktúrákat meghatározzák. E tényezők 

vizsgálatát Ames (1992) alapozta meg, aki hat dimenziót azonosított. Megnevezésükre a 

dimenziókat jelölő angol szavak (Task, Authority, Recognition, Grouping, Evaluation, Time) 

kezdőbetűinek összeolvasásából a TARGET betűszó terjedt el. A TARGET dimenziók 

többségének jelentőségét kvantitatív és kvalitatív elemzések egyaránt megerősítették, azonban 

e kutatások és egyéb felmérések eredményei további lényeges szegmensek fontosságára 

hívják fel a figyelmet. Ezek közül az osztályterem szociális jellemzői (pl. Anderman, Patrick, 

Hruda és Linnenbrink, 2002), valamint az értékelés részletei (Church, Elliot és Gable, 2001) 

emelkednek ki. 

Szakirodalmi áttekintésünk a tanulási motiváció fejlesztésében lényeges beavatkozási 

pontok számbavételéhez nyújt segítséget, valamint egy olyan empirikus kutatást alapoz meg, 

amely a nemzetközi vizsgálatokban azonosított környezeti tényezők szerepét magyar tanulók 

körében ellenőrzi. 
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