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Michael D. Swaine és Luo Yuan  
 
 
 
 

E JELENTÉS nyolc amerikai és kínai tudós által készített mélyreható elemzést mutat be az 

elit és a közvélemény-

- -

projekt részeként. Ez az eredeti, 2011- t jelentett 

International Peace és a pekingi China Strategic Culture Promotion Associa- tion koordinálta 

 Egyetem Kortárs Kína 

Kutatóközpontjával és a Woodrow Wilson Center Kína és az Egyesült Államok Kissinger 

Intézetével. 

A projekt számos szakaszból állt, amelyek mindegyike kiterjedt kínai-amerikai konzultációt és 

megállapodást igényelt, beleértve az összehasonlítható és egyedi elit- 

közös kidolgozását; a felmérési módszerek és az elit- és lakossági mintavételi csoportok 

koordinálását; a felmérés eredményeinek és lehetséges politikai következményeinek 

megvitatása céljából Washingtonban és Pekingben egynapos workshopokat tartottak az öt 

valamint a projekt eredményeit bemutató jelentés elkészítését. Ez a dokumentum, az "USA-

Kína biztonsági megítélésr

2013-

Center és a Research Center for Contemporary China által készített külön jelentések is 

tartalmazzák. 1
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Ez a negyedik jelentés, amelyet Alastair Iain Johnston, a Har- vard Egyetem Kormányzati 

Tanszékének munkatársa és Mingming Shen, a Pekingi Egyetem Kortárs Kína 

szóló szélesebb tudományos irodalom kontextusába helyezi. 

Ez

külpolitikájára és a kétoldalú kapcsolatokra gyakorolt lehetséges hatásaiba. Bár a felmérések 

elvégzése és a felmérési adatok itt bemutatott részletesebb elemzése között három év telt el, e 

tudósok tanulmányai a mélyebb struktúrák némelyikére összpontosítanak. 

változások vagy események az egyes országokban vagy a kínai-amerikai kapcsolatokban, 

- és középtávon fennmarad. 

Az USA- megállapítások 

és elemzések a biztonsággal kapcsolatos nézetek olyan alapkészletét hozzák létre, amely az 

szolgálhat. A  oldalon. 

Reméljük, hogy erre a kezdeti adathalmazra 

tudunk kidolgozni, amely éves vagy féléves felméréseket foglal magában a hozzáállás 

változásainak feltérképezésére, valamint "gyorsreagálású" felméréseket, amelyek célja, hogy 

felmérjék az egyes események vagy incidensek hatását az elit és a közvélemény véleményére 

mindkét országban. 

Bízunk abban, hogy ez a törekvés a kínai-amerikai biztonsági kapcsolatokról szóló nézetek és 

elemzések nélkülözhetetlen forrásává válhat. Az elit és a közvélemény hozzáállásának és 

egy stabilabb ázsiai-csendes-óceáni és globális környezet kialakításához. 

 
-Michael D. Swaine 

Carnegie Alapítvány a Nemzetközi Békéért 

 
-Luo Yuan 

, Kínai Stratégiai Kultúra Promóciós Egyesület 

 
 

Odell, Luo Yuan és Liu Xiangdong, U.S.-China Security Perceptions Survey: Findings and 

Implications 

(Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace, 2013), 

http://carnegieendowment. org/2013/12/12/12/u.s.-china-security-perceptions-survey-findings-and-

implications/gvqk. 

http://carnegieendowment.org/2013/12/12/u.s.-china-security-perceptions-survey-findings-and-implications/gvqk
http://carnegieendowment.org/2013/12/12/u.s.-china-security-perceptions-survey-findings-and-implications/gvqk
http://carnegieendowment.org/2013/12/12/u.s.-china-security-perceptions-survey-findings-and-implications/gvqk
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ÖSSZEFOGLALÓ 

 
 
 
 

 
AZOK AZ ALAPVETŐ HITEK, amelyeket az Egyesült Államokban és Kínában az 

közvetve befolyásolják mindkét fél külpolitikáját a kétoldalú kapcsolatok tekintetében. Az 

Egyesült Államokból és Kínából származó elit- és közvélemény-kutatási adatok mélyreható 

elemzése a biztonsági kérdések széles skálájáról 

amerikai-kínai kapcsolatokra gyakorolt lehetséges hatásaiba. 

 

FONTOS EREDMÉNYEK 

 

 

 Úg

 

 Általánosságban elmondható, hogy a kínaiak bizalmatlansága a külvilággal szemben 
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 A Tea Party támogatói az Egyesült Államokban nagyon alacsony bizalmat tanúsítanak Kína 

iránt, és ennek következtében sokkal keményebb gazdasági és katonai politikát támogatnak. 

A Tea Party azonban kevésbé érdekelt a kínai belügyekbe való beavatkozásban, mint a 

lakosság más részei. 

 

AZ EREDMÉNYEK ELEMZÉSE 

 s megnyugtató jelzések jól fogadhatók, ha a 

hisznek a kínai kivételességben. 

 A kínai állampolgárok fiatalabb korosztálya még nem befolyásolta a kínai politikát és 

politikát, és talán van némi alapja annak a várakozásnak, hogy ez a csoport jobban 

elfogadja az Egyesült Államok nemzetközi politikában betöltött domináns szerepének 

folytatását. 

 Az Egyesült Államokról alkotott kínai vélekedések befolyásolására 

szocializáló hatása. 

 siker érdekében a Tea Party-nak 

tartozik, akkor a biztonság és a gazdaság területén több konfliktusra lehet számítani, de 

valamivel kevesebb támogatást kaphat az Egyesült Államok Kína belügyeivel kapcsolatos, 
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BEVEZETÉS 

 

 
Alastair Iain Johnston és Mingming Shen  

 
 
 

A Carnegie Endowment for International Peace és a China Strategic Culture Promotion 

Association által 2012-ben koordinált, az Egyesült Államok és Kína egymásról alkotott 

képét vizsgáló közös tanulmány, vállalkozás1 , számos egyedi 

 rendelkezett a kérdéseit és céljait tekintve. Fontos kérdéseket vizsgált az 

identitással 

nemzetközi státusszal, a jelenlegi külpolitikák támogatásával és a fenyegetésekkel 

kapcsolatos felfogással kapcsolatban. E kérdések némelyikéhez más országokkal való 

összehasonlításokat is tartalmazott, valamint nagyon részletes adatokat a válaszadók 

társadalmi-gazdasági,  

A válaszok együttesen árnyaltabb képet adtak arról, hogy az egyes oldalak hogyan vélekednek 

, a 

- 

a Pew Research Centerrel, a Pekingi Egyetem Kortárs Kína Kutatóközpontjával, valamint a 

Woodrow Wilson Nemzetközi Tudományos Központ Kína és az Egyesült Államok Kissinger 

- egyetértettek abban, hogy a döntéshozók (és a közvélemény) 

mindkét ország 

ról, hogy az egyes felek hogyan értik - vagy 

adott esetben félreértik -  
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eredményeket közzéteszik, a válaszok nyers százalékos megoszlását kiemelik, és talán 

kihasználatlanok vagy feldolgozatlanok maradnak. Ha ez történik, akkor a topline 

eredményeknél árnyaltabb következtetések nem kerülnek feltárásra. A pontosabb és 

célzottabb szakpolitikai következmények akár ki is maradhatnak kidolgozatlanul. Ezeket az 

- ment for International Peace és a 

China Strategic Culture Promotion Association támogatásával felkértünk egy, az amerikai és 

kínai közvélemény-

vizsgálják meg az amerikai-kínai biztonsági megítélés felmérés 2012-es adatait. Nem adtunk 

Az egyetlen követelmény az volt, hogy gondolkodjanak az eredményeik politikai 

következményein. 

 

 különbségek vannak. Vagyis az 

a kínai válaszadók úgy vélik, hogy a kínaiak sok pozitív tulajdonságot mutatnak, míg az 

amerikaiak negatív tulajdonságokat. Rathbun azonban azt is kimutatja - némileg optimistán 

-

csoporton kívüliek becsmérlését. A kínai kivételesek nem hajlamosak az amerikaiak 

becsmérlésére. Más szóval, a kínai hazafiak nem hajlamosak arra, hogy egyben kínai 

nacionalistáknál kevésbé veszik figyelembe a megnyugtató jeleket. Tehát az Egyesült 

Államok hiteles megnyugtató jelzései nem biztos, hogy terméketlen talajra esnek, ha az ilyen 

típusúaknak szólnak. 

Ebben a tekintetben Rathbun szolgálatot tesz azzal, hogy különbséget tesz a hazafiság és a 

na- szóló 

hazafiság és a nacionalizmus közötti különbségtételt a Kínáról szóló amerikai politikai 

 Egyesült Államokban 

 

 egyedüli 

humanitárius beavatkozás, hogy csak néhányat említsünk) napirendjének 
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meghatározásában. A Zheng Su, Tianguang Meng, Mingming Shen és Jie Yan által írt 

fejezet szerin
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az Egyesült Államokkal közösen kellene a világ élére állnia (42 százalék). Természetesen 

azok, akik ellenzik a G2 gondolatát - nem csak az amerikaiak, hanem az ázsiai-csendes-

-, talán kevésbé lelkesednek ezekért az eredményekért. 

rendek kialakításának módjáról, és nem feltétlenül járnak együtt az Egyesült Államok 

hi  

t a 

harmincas és negyvenes éveik elején járó válaszadókkal is összefüggésbe hozhatók. Az 

-ping "meghúzódásra" 

ég 

nem gyakorol közvetlen befolyást a kínai politika és politika vezetése révén. Így talán van 

talán jobban elfogadja az USA továbbra is domináns szerepét a nemzetközi politikában. 

Peter Gries és Matthew Sanders talán kevésbé optimisták azzal kapcsolatban, hogy a kínai 

közvélemény képes lesz-e befolyásolni az Egyesült Államokról alkotott nézeteket. 

sült Államok annak 

érdekében, hogy megpróbálja befolyásolni az Egyesült Államokról alkotott kínai 

vélekedéseket - a nyilvános diplomácia lényegét -

zhet. Az, hogy az amerikai-kínai 

kapcsolatokban a kölcsönös bizalom alacsony, természetesen nem újdonság. Ez a fejezet 

azonban azt mutatja, hogy a bizalmatlanság mélyen gyökerezik. 

A kínai oldalon ez az oktatási szocializációban és a médiamegjelenésekben rejlik. Az amerikai 

ajánlásokhoz. Például a kínai lakosság magasabb iskolai végzettsége összefügg az Egyesült 

Államok iránti nagyobb bizalommal, de csak azok esetében, akik kevésbé tájékozottak a 

külvilágról. A fejezet azonban határozottan azt sugallja, hogy a külvilággal kapcsolatos 

bizakodó szemlélet általában nem a kínai oktatási 

2 Vajon az oktatás tartalma - a külföldi imperializmus 

nfliktus marxista-leninista környezete, a reálpolitikai 

világnézet? A fentiek mindegyike? És melyik el- mente az áthatóbb? A válasz hatással lehet 

arra, hogy minek kell változnia a kínai oktatási rendszerekben ahhoz, hogy javuljon az 

Egyesült Államok megítélése. 

Tea Party mozgalom támogatóit vizsgálja fejezetében. A Tea Party támogatóinak 
3 és egyik sem a 
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gondolata iránti mély elkötelezettség), nagyon alacsony bizalmat tanúsítanak a Kínai 

-kormányzat Kína-

politikájával szemben. És sokkal keményebb gazdasági és katonai politikát támogatnak 

Kínával szemben. 

Egyes esetekben ezek a nézetek megegyeznek a Republikánus Párt más frakcióival, de sok 

-válaszadóé. 

Az, hogy mindez számít-e a Kína-politika szempontjából, természetesen attól függ, hogy a 

n a Tea Party-nak lesz-e 

lekötelezettje. A Tea Party támogatóinak preferenciáiban a politikai visszafogottság egyik 

erejének és a libertariánus gondolkodásmódnak megfele

lakosság más részeinél kevésbé érdekeltek abban, hogy az USA Kínával kapcsolatos 

politikájának központi elemeként beavatkozzanak Kína belügyeibe. Vannak bizonyos 

határai annak, hogy a Tea Party támogatja a Kínával szemben folytatott harcosabb, 

 

mennyire fontos a közvélemény a külpolitika magyarázatában? Sajnos a szakirodalomban 

rendszerek esetében sincs konszenzus. Egyesek szerint a közvélemény - 

eltekintve - 

a 

A korlátozások nagymértékb -e abban, hogy a 

közvéleménynek számítania kell. Mások azzal érvelnek, hogy bizonyos kérdésekben bizonyos 

érdekcsoportok - 

cselekvési problémákat - 

állítják, hogy valójában még a többpárti demokráciákban is az elit véleménye többet számít, 

mint a tömegeké. 4
 

Az egypárti államok esetében a közvélemény és a külpolitika tanulmányozása még 

szolgálatokat, a "szelektorok" (más elitek, amelyek támogatása elengedhetetlen a rezsim 

túléléséhez) véleménye befolyásolhatja a külpolitikai döntéseket. 5 Egyesek szerint a 

- ha az viszonylag összetartó és 

mozgósítható - 6 Eddig azonban kevéssé elméletileg 

kidolgozottak azok a mechanizmusok, amelyek révén a közvélemény számíthat az ilyen 

végül is, honnan származik a vélemény figyelmen kívül hagyásának költsége a külpolitika 

területén? 



8  

külpolitikai döntések meghatározásában, úgy véljük, hogy a közvélemény összetettségét 

mind az Egyesült Államokban, mind Kínában érdemes meg

közvélemény 
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a közvélemény bizonyos körülmények között korlátozhatja a politikát, különösen olyan 

, és a 

7 

feltételezéseket és felfogásokat is. Ez különösen igaz lehet az Egyesült Államokban a helyi 

projekt kínai elitminta adatai szerint a kínai kormányzati káderek az amerikai-kínai 

kapcsolatok egyes kérdéseiben még keményebbek és konzervatívabbak lehetnek, mint a 

tömegközönség, és bizonyára nem feltétlenül kevésbé. 

A megkérdezett kormányzati káderek a közvéleményhez képest körülbelül feleannyira 

 hogy az Egyesült Államokat ellenségnek tekintik. Harmadszor, a 

efolyásolja a másik féllel való kapcsolatokról való gondolkodást, az 

utóbbi is csökkentheti a kulturális és politikai cserék közvélemény általi támogatását, 

kereskedelem korlátozása és a katonai eszközök alkalmazásának támogatása a másik fél 

katonai erejének ellensúlyozására). Már csak e három okból is úgy véljük, hogy az amerikai 

és kínai közvélemény árnyalatainak és részleteinek megértése fontos az amerikai-kínai 

kapcsolatok irányításának munkája szempontjából. 
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 1. FEJEZET 

A KÍNAIAK HOZZÁÁLLÁSA AZ 

AMERIKAIAKHOZ ÉS 

ÖNMAGUKHOZ: VAN-E 

KAPCSOLAT? 
 
 

 
Brian C. Rathbun  

 
 
 

A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK SZAKTÁRSAIT foglalkoztatja, hogy az Egyesült 

Államok képes-e békésen kezelni Kína nagyhatalmi 

a két ország közötti 

n. fontosak. Általában azonban 

véleményét és a kínai közvéleménynek az Egyesült Államokról alkotott képét. Még az 

autokratikus rezsimeknek is folyamatosan szemmel kell tartaniuk állampolgáraik 

véleményét, amit a is 

bizonyít. és ravasz 

elit ülönbségtétel pedig általában túlzó. 

A külpolitikai szakemberek már régóta rámutatnak arra, hogy az országok közötti kapcsolatok 

tulajdonítanak mások viselkedésének. 1 Az egy

- például a hatalom elosztására -, hanem inkább a másiknak mint egésznek tulajdonított 

tulajdonságokra hivatkozva magyarázzák mások cselekedeteit. Az egyének ugyanis általában 

á, amelyek másokat olyan döntésekre kényszerítenek, 
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, például pénzügyi válságból fakadnak. Ily módon a biztosítékot 

nyújtó gesztusokat ideiglenesnek és aberrációnak lehet magyarázni. 2
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A kínai-amerikai 

helyzet, amelyben a kínai patriotizmus az Amerika-ellenes érzelmeket táplálja. A kínaiak 

Kína békés felemelkedésének egyik leghevesebb szkeptikusa, John Mearsheimer azzal 

indokolja pesszimizmusát, hogy a kínai nemzetállammal való azonosulás elkerülhetetlenül az 

 

amelynek gazdag történelm

események uralják, amelyek lehetnek diadalok és kudarcok egyaránt. Az 

összehasonlítják azt más nemzetekkel is, különösen azokkal, amelyekkel 

gyakran 

többinél, és különleges elismerést érdemel. 3
 

Szerinte Kína megérett az ilyen sovinizmusra és "hipernacionalizmusra", ami "a háborúk 
4 

séggel jár együtt az anyagi konfliktus 

kialakulásával. 5 

tekintik a kínai nacionalizmust. 6
 

A szociálpszichológiában jól ismert jelenség az a vágy, hogy egy nagy társadalmi csoporthoz 

tarto

a nemzetközi kapcsolatokra. A nyitott kérdés az, hogy ez a csoporton belüli identitás 

elkerülhetetlenül magával hozza-e a csoporton kívüliek lebecsülését. Jonathan Mercer a 

társadalmi identitáselméletet alkalmazva azt állítja, hogy a csoporton belüli azonosulás 
7
 

Peter Hays Gries azonban nem ért egyet, és megjegyzi, hogy a társadalmi 

identitáselmélet legtöbb tanulmánya szerint a csoporton belüli identitás a csoporton 
8 A 

társadalmi identitáselmélet korai tanulmányai azt figyelték meg, hogy azok a kísérleti 

kialakulnak, akkor a laboratóriumba

identitások 

szakirodalomban azonban túlnyomórészt az a konszenzus uralkodik, hogy a csoporton belüli 
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azonosulás a magunkhoz hasonlókkal szembeni kivételezéssel, de nem feltétlenül a 

kívülállókkal szembeni ellenségességgel járhat együtt. 9 Gries szerint a nemzetközi 

kapcsolatokkal foglalkozó tudósok félreértelmezték a társadalmi identitáselméletet, ami 

következményekkel jár a jöv -kínai kapcsolatokra nézve. 
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Mindazonáltal Gries nem teszteli közvetlenül az érvelését azon a szinten, ahol az konkrétan 

megfogalmazódott, vagyis az egyén szintjén. A Carnegie Endowment for International 

Peace és a China Strategic Culture Promotion Association által koordinált U.S.-China 

Security Perceptions Survey kiváló eszköz annak felmérésére, hogy a csoporton belüli és a 

kapcsolódnak-e egymáshoz. A felmérés 
10 A 

válaszadókat arról kérdezik, hogy egy sor tulajdonságot - például, hogy kapzsiak, 

- társítanak-e a saját és a másik országbeliekhez. 

tömegszinten is bonyolultak. Nem arról van szó, hogy azok, akik 

akik szerint az amerikaiak tisztességtelenek és 

ítélik meg. Másodszor, maguk a kínaiak kínaiakkal 

az amerikaiakkal szembeni negatív érzésekkel. A 

azzal az érzéssel, hogy az amerikaiak is 

l (bár az 

közvéleményt vizsgáló más tanulmányokban tett 

különbséget a hazafiság és a nemzeti- 

A vágy, hogy részese legyen 
egy nagy társadalmi csoport 
jól ismert jelenség. 
A kérdés az, hogy 
a csoporton belüli identitás 

elkerülhetetlenül a csoporton 

kívüliek lebecsülését vonja 

maga után. 
 

szemben.11 Az ember jól érezheti magát önmagával kapcsolatban anélkül, hogy rosszul 

érezné magát másokkal kapcsolatban. A Kínával foglalkozó szakirodalom nagy része 

azonban nem tesz ilyen megkülönböztetést. 

atói csoport, a hozzáállás bonyolultabb szerkezetét tekintve az 

Másodszor, az a tény, hogy a csoporton belüli kedveltség nem akadálya az Egyesült 

Államokról alkotott pozitív vélemények elmozdulásának, azt jelenti, hogy még a legbüszkébb 

kínaiak is fogékonyak lehetnek az amerikai megnyugtató jelzésekre. Az amerikaiaknak pedig 

kevés okuk van arra, hogy a kínai hazafiságot önmagában veszélyesnek vagy az amerikai 

érdekekkel ellentétesnek tekintsék. 

 

AZ EGÉSZ: A KÍNAI VÉLEMÉNY ÖSSZESÍTVE 

-kínai kapcsolatokkal 

(lásd az 1. táblázatot). A megkérdezett városi 
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kínaiak általában negatívan viszonyulnak az Egyesült Államokhoz. A megkérdezettek 

több mint háromnegyede úgy véli, hogy 
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legalább többsége minden olyan tulajdonságot, amely nyilvánvalóan negatív értékkel bír - 

azaz rossz konnotációval bír, amely valamit feltételez az -, az 

amerikaiakhoz társít. A pozitív értékkel bíró tulajdonságok esetében a helyzet fordított. 

Kevesebb mint 40 százalék gondolja például, hogy az amerikaiak becsületesek vagy 

toleránsak. 

 

TÁBLÁZAT 1: A KÍNAIAK NAGYRA TARTJÁK MAGUKAT, DE NEM AZ AMERIKAIAKAT 

 

Valencia  Az amerikaiak . . . Kínaiak . . . Különbség 

Pozitív Őszinte 39.5% 76.6% 37.1% 

Nagyvonalú 40.9% 79.9% 39.0% 

Toleráns 35.1% 84.2% 49.1% 

Negatív Mohó 75.5% 46.1% -29.4% 

Agresszív 89.5% 13.4% -76.1% 

Önző 72.9% 54.8% -18.2% 

Arrogáns 82.9% 28.6% -54.3% 

Rude 54.0% 26.1% -27.8% 

Erőszakos 80.2% 21.5% -58.7% 

Kétértelmű Szorgalmas 56.7% 92.9% 36.2% 

Kifinomult 53.6% 54.1% 0.5% 

Leleményes 88.0% 66.7% -21.3% 

Nacionalista 67.7% 74.5% 6.8% 

Modern 86.1% 69.2% -16.9% 

Versenyképes 88.4% 70.1% -18.3% 

Megjegyzés: A táblázatban szerepl  adatok a teljes minta százalékos arányát mutatják, akik egyetértenek 

azzal, hogy az amerikaiak vagy a kínaiak általában rendelkeznek ezekkel a jellemz kkel. A tulajdonságok 

aszerint vannak kategorizálva, hogy nyilvánvalóan pozitív, nyilvánvalóan negatív vagy kétértelm  jelleg ek. 

 

 

Ezek a tulajdonságok 

kifinomultság és a versenyképesség még negatív értékkel is bírhatnak a kínaiak számára, 

mivel a fenyegetés érzékelését táplálhatják. Talán egy olyan ártalmatlan dolog, mint a 

 

Ezzel szemben a megkérdezett kínai állampolgárok általában nagyon jó véleménnyel 
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tulajdonságokkal rendelkeznek - 

toleránsak (84 százalék) -, de nem nyilvánvalóan pozitív tulajdonságokkal. 
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kivétel a kapzsiság és az önzés, amelyeket a válaszadók nagyjából fele tart helyesnek a saját 

mélyreható gazdasági változásokat, a gazdagság és a szerzési vágy növekedését az országban. 

Kínai városi területek az elmúlt évtizedekben. A megkérdezett kínaiak szerint a kínaiak az 

amerikaiakhoz hasonlóan szorgalmasak, találékonyak, modernek, versenyképesek és 

kifinomultak. 

E két eredmény kombinációja - miszerint a kínai válaszadók magasra értékelik saját 

magukat és alacsonyra az Egyesült Államokat - elgondolkodtatja a politikai döntéshozókat. 

Az Egyesült Államoknak komoly imázsproblémája van a kínai polgárok körében. A kínaiak 

tisztelik az amerikai találékonyságot és modernitást, de nem bíznak az amerikaiakban. 

Azok számára, akik úgy vélik, hogy az Egyesült Államoknak udvarolnia kellene az átlagos 

kínai polgároknak, hogy az amerikai imázst pozitív irányba terelje, ezek az eredmények 

 

 

A RÉSZEK: A KÍNAIAK VÉLEMÉNYE EGYÉNI SZINTEN 

Ez azonban nem a teljes történet. Az öss

hogy ez a két tendencia kéz a kézben jár, hogy a kínai hazafiság, amely a nyilvánvalóan 

pozitív tulajdonságok kínai honfitársainak tulajdonításában (és a nyilvánvalóan negatív 

tulajdonságok tulajdonításának hiányában) nyilvánul meg, egyéni szinten, azaz a 

megkérdezett kínai átlagpolgár fejében az Egyesült Államokkal szembeni negatív nézetek 

okozója vagy legalábbis társul hozzá. Ez még 

nagyobb probléma a kétoldalú kapcsolatokban. 

kívüli derogáció e kombinációjának orvoslása a 

kínaiak nemzeti kötelékeinek lazítását igényelné. Ha 

az egyén szintjén az Egyesült Államokról alkotott 

kép javításának egyetlen módja az, hogy az egyének 

kevésbé büszkék és pozitívak legyenek arra, hogy 

kínaiak, 

Hamis az a következtetés, hogy 
A kínaiak csoporton belüli 

kivételezése negatív attit dökre 

ösztönöz 

az Egyesült Államok felé. 
 

hazafiság mértékét. 

Mindazon

társaiknak nagyrészt pozitív, az amerikaiaknak pedig nagyrészt negatív tulajdonságaik 

vannak, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy azok az egyének, akik úgy gondolják, hogy az 
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kínaiaknak több pozitív tulajdonságuk van. 
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Ez a különbségtétel azért fontos, mert nem biztos, hogy a kínaiakkal kapcsolatos pozitív 

érzéseknek bármi köze van az amerikaiakkal kapcsolatos negatív érzésekhez. Amint fentebb 

említettük, a szociálpszichológusok következetesen megállapították, hogy a csoporton belüli 

-e a kínai-

amerikai kapcsolatra is. Társadalomtudományi nyelven szólva, milyen a kínaiak önmagukkal 

szerkezete? 

E kérdés megválaszolásához meg kell vizsgálni, hogy a kínai válaszadók milyen 

kifinomultan érzékelik az amerikai 

úgy lehet elképzelni, hogy az összes negatív tulajdonságot az amerikaiaknak tulajdonítja, a 

pozitívak közül pedig egyet sem, vagy fordítva, hogy az összes pozitív tulajdonságot az 

amerikaiaknak tulajdonítja, a negatívak közül pedig egyet sem. Ha ez lenne a helyzet, a 

kínai közvélemény 

-ellenes vagy Amerika-

párti. Minden fekete vagy minden fehér. 

csolat szintjét megragadó korrelációs 

együtthatók segítenek megválaszolni azt a kérdést, hogy például azok, akik szerint az 

amerikaiak agresszívek, általában azt is gondolják-e, hogy az amerikaiakból hiányzik a 

tolerancia (lásd a 2. táblázatot). Ha a 

 

2. TÁBLÁZAT: AZ AMERIKAIAK JÓ TULAJDONSÁGAI NEM JÁRNAK EGYÜTT A ROSSZ 

TULAJDONSÁGOKKAL 
 

  

Őszinte 
 

Nagyvonalú 
 

Toleráns 
 

Mohó 
 

Agresszív 
 

Önző 
 

Arrogáns 

Őszinte 1       

Nagyvonalú .54 1      

Toleráns .62 .55 1     

Mohó -.06 -.06 -.08 1    

Agresszív .02 -.09 -.07 .52 1   

Önző -.04 -.08 -.12 .67 .47 1  

Arrogáns -.03 -.05 -.17 .55 .59 .71 1 

Rude -.08 .01 -.01 .45 .34 .51 .44 

Erőszakos -.06 -.01 -.15 .71 .52 .52 .47 

Szorgalmas .34 .27 .44 .11 .20 .20 .17 

Kifinomult .16 .25 .28 .35 .20 .38 .29 

Leleményes .29 .25 .28 .28 .46 .35 .36 

Nacionalista .28 .27 .24 .23 .31 .36 .26 

Modern .37 .25 .33 .28 .52 .32 .33 

Versenyképes .30 .22 .24 .33 .63 .42 .47 
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Megjegyzés: A táblázat bejegyzései olyan polikórikus korrelációs együtthatók, amelyek az amerikaiak észlelt 

jellemz i közötti összefüggést jelzik. 
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ha minden válaszadó, aki az amerikaiakat agresszívnak nevezte, azt is mondta, hogy nem 

toleránsak, és ha minden válaszadó, aki az amerikaiakat nem agresszívnak nevezte, azt is 

mondta, hogy toleránsak, akkor az adott cellában -1 lenne, ami tökéletes negatív korrelációt 

bejegyzés 0,12 lenne. 

Azok az egy

tulajdonítják, hajlamosak a többit is tulajdonítani (amint azt a 2. táblázat mutatja). Más 

r. 

Ezzel szemben ugyanezek az összefüggések azt mutatják, hogy azok, akik úgy vélik, hogy az 

amerikaiakból hiányzik e pozitív tulajdonságok bármelyike, hajlamosak azt is hinni, hogy a 

többit is hiányolják. 

Az adatok azonban nem azt mutatják, hogy azok az egyének, akik úgy vélik, hogy az 

, akik szerint az amerikaiak negatív tulajdonságokkal 

 

A nyilvánvalóan pozitív és nyilvánvalóan negatív tulajdonságok közötti korreláció nem 

alacsony vagy magas, hanem inkább nem létezik, 0 körül van. 
 

 

 

 

  

Rude 

 

Erőszakos 
Kemény
en 
dolgozó 

Kifino
mult 

 

Leleményes 

 

Nacionalista 

 

Modern 

 

Versenyképe
s 

         

        

        

        

        

        

        

1        

 .48 1       

 .17 .15 1      

.38 .26 .40 1     

.16 .25 .44 .42 1    

.27 .27 .40 .41 .50 1   

.28 .29 .54 .42 .76 .53 1  

.22 .32 .47 .35 .69 .51 .79 1 
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a negatív tulajdonságok közötti 

 

Ez azt jelzi, hogy a kínaiak viszonylag kifinomultan viszonyulnak az amerikaiakhoz. 

soportját látjuk - pozitív, negatív és egy harmadik csoportot 

az amerikai munkaszokásokkal és készségekkel kapcsolatban, mint például szorgalmas, 

kifinomult, találékony, modern és versenyképes. A korrelációkat úgy árnyékoljuk, hogy a 0-

tól negatív vagy poz

negatív tulajdonságok amerikaiaknak való tulajdonítására való hajlam és a pozitív 

tulajdonságok amerikaiaknak való tulajdonítására való hajlam egyaránt pozitívan 

kapcsolódik a harmadik klaszterhez. Az amerikai szorgalommal és modernitással kapcsolatos 

hiedelmek mind az Egyesült Államok iránti csodálatot, mind az Egyesült Államoktól való 

félelmet alátámasztják. 

A kínai vélemény struktúrájának értékelésének kifinomultabb módja az úgynevezett 

faktorelemzés. A faktorelemzés az adatcsökkentés egy formája, amelyben a változók - 

- közötti összefüggéseket arra használják, hogy értékeljék, van-e 

egy 

általános Amerika-ellenesség. 

Bár ez bonyolultnak hangozhat, a politikáról folytatott mindennapi vitáinkban használjuk 

ezt a gondolkodásmódot, a liberális-konzervatív kontinuum fogalmát. Gyakran nem mérjük 

vagy nem tudjuk közvetlenül mérni ezt a fogalm

konstellációján keresztül következtetünk rá. Konzervatív például az, aki hisz a szigorú 

törvény és rendben, ellenzi a melegek jogait és hazafiasabb. 

hogy ezek valamilyen 

vagy mérni. A faktoranalízis egy sor "töltést" eredményez, lényegében a korrelációt a mea... 

 

Kínában az egyének 
nem oszlanak meg azok 

között, akik hisznek 
abban. 

Az amerikaiak minden 
pozitív tulajdonsággal 

rendelkeznek, és azok, akik 

szerint az amerikaiak 
minden negatív 

tulajdonsággal 

rendelkeznek. 
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nem lehet közvetlenül megfigyelni, hanem az 

következtethetünk rá. 

A kínai adatok faktorelemzése azt 

mutatja, hogy az amerikai 

tulajdonságokkal kapcsolatos kínai 

egydimenziós. Más szóval, a kínai egyének nem 

oszlanak meg egyrészt azok között, akik szerint az 

amerikaiak minden pozitív tulajdonsággal 

tulajdonság, másrészt azok között, akik szerint az 

amerikaiak minden negatív tulajdonsággal 

. Általánosságban azt látjuk, hogy a pozitív 

attribútumok egy dimenzió mentén és negatív attribútumok egy második dimenzió mentén. 
13 Az amerikai termelékenység és munkamorál erényei inkább az amerikaiak nagyrabecsülését 

jelö  



26  

CARNEGIE ALAPÍTVÁNY A NEMZETKÖZI BÉKÉÉRT  

 
 

Ha ez zavaró, gondoljon újra az amerikai kontextusra. Ez ahhoz hasonlít, mintha az amerikai 

közvéleményben azt találnánk, hogy nincs mögöttes, egydimenziós liberális-konzervatív 

gazdasági konzervativizmus és a szociális konzervativizmus nem korrelál, hanem a politikai 

 

Annak értékeléséhez, hogy a csoporton belüli szeretet összefügg-e a csoporton kívüli 

mennyiben függnek össze azzal, hogy az amerikaiak rendelkeznek-e ugyanezekkel a 

tulajdonságokkal (lásd a 3. táblázatot). Ezek a korrelációk azt ragadják meg, hogy egy 

bizonyos tulajdonság saját csoportnak való tulajdonítása hajlamos-e arra, hogy az egyének 

tag

becsületesek, összefügg-

-fehér felfogását jelezné a változók közötti magas negatív 

 

 

3. TÁBLÁZAT: A KÍNAIAKKAL KAPCSOLATOS JÓT NEM TÁRSÍTJÁK AZ 

AMERIKAIAKKAL KAPCSOLATOS ROSSZAL 
 

 
Mi
nd
en 

Külpolitikai 
tudatosság 

Csak 
kommunista 
párttagok 

Az USA a fő 
fenyegetés 

 Magas Alacsony  

Őszinte .04 .05 .04 -.03 .08 

Nagyvonalú .14 .14 .14 .09 .14 

Toleráns .07 .01 .01 .15 .02 

Mohó .07 .07 .07 .11 .06 

Agresszív -.15 -.16 -.16 -.21 -.16 

Önző .13 .13 .13 .17 .08 

Arrogáns 0 .01 0 -.06 -.07 

Rude .09 .09 .09 .04 .07 

Erőszakos .05 .05 .05 .02 -.01 

Szorgalmas .18 .18 .18 -.07 .19 

Kifinomult .12 .12 .12 .03 .09 

Leleményes .08 .08 .08 -.52 .11 

Nacionalista .08 .08 .08 .11 .09 

Modern .28 .28 .28 .37 .32 

Versenyképes -.26 -.26 -.27 -.01 -.28 

 
Megjegyzés: A táblázat bejegyzései olyan polikórikus korrelációs együtthatók, amelyek összefüggést mutatnak 
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az amerikaiak észlelt jellemz i és a kínaiak azonos jellemz i között. 
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táblázat is mutatja). Az agresszivitás és a versenyképesség az egyedüli kivételek. Az 

agresszivitás nagyon alacsony korrelációval rendelkezik (mindössze -0,15), és a 

versenyképesség sem eleve pozitív, sem negatív attribúció. Ez azt jelzi, hogy az a 

 

az  

A kínai hozzáállásból 

hiányzik az erkölcsi 

fels bbrend ség. Azt 

hiszik, hogy a kínaiak 

becsületesek, 

nagylelk , vagy toleráns 

nem tagadja meg az 
amerikaiaktól ezeket a 

ugyanazok a tulajdonságok. 
 

tagadja meg az amerikaiaktól ugyanezeket a pozitív 

agy 

azt higgyék, a kínaiakból hiányoznak ugyanezek a 

tulajdonságok. 

A kínaiak önmagukkal és az amerikaiakkal 

többdimenziós megoldást mutat, amelyben az 

ame

nagyrészt függetlenek egymástól. 14 Az elemzés 

klaszterei nem társulnak magasan (és negatívan) az amerikaiakról alkotott negatív 

nézetekkel, hanem magukról a kínaiakról alkotott pozitív nézetek sem társulnak magasan (és 

negatívan) az önmagukról alkotott negatív nézetekkel. 

Az eredmények akkor is igazak, ha a válaszadókat a nemzetközi ügyek iránti saját 

hely

fekete-fehér nézettel az amerikai és kínai vonásokról. Válaszaik nagyon hasonlóak a minta 

egészének válaszaihoz, még akkor is, ha a teljes válaszadói kör kis részét teszik ki. Kivételt 

képeznek a szorgalmat megragadó tulajdonságok, mint például a modern, versenyképes és 

találékony. Ez további vizsgálatot érdemel. 

amerikaiak általában negatív tulajdonságokkal rendelkeznek, és hiányoznak a pozitív 

tulajdonságok, míg a kínaiak pozitív tulajdonságokkal rendelkeznek, és hiányoznak a 

talán enyhébb esetben ellenszenvéhez) vezet. Ennek egy másik jeleként kiszámítottuk 

azoknak a nyilvánvalóan pozitív tulajdonságoknak a számát, amelyeket az összes válaszadó a 

saját csoportjának tulaj
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nyilvánvalóan negatív tulajdonságoknak a számával, amelyeket a saját csoportjának 

tulajdonítottak. 

érzésének durva mércéje. A teljes mintának csak 4 százaléka érte el a legmagasabb, 7-es 

értéket ezen a skálán; 
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A minta több mint egynegyede 0 pontot kapott, ami a leggyakoribb válasz volt. A minta 

közel 40 százalékának 1 vagy annál alacsonyabb pontszámot kapott. A medián mindössze 

2 volt. 

fenyegetettség érzése vagy a nemzetközi kapcsolatokban tapasztalható státuszkülönbség érzése 

 

esetében az átlagérték 2,8; azoknál, akik nem értenek 

azonban, hogy ez az amerikaiakkal kapcsolatos nagyobb negatív érzések miatt van így, 

ahogyan azt várnánk. A pozitív amerikai tulajdonságok és a negatív tulajdonságok 

levonásával számolva az átlag -3,4 azoknál, akik a leginkább fenyegetve érzik magukat az 

Egyesült Államok által, és -3,0 azoknál, akik nem érzik magukat fenyegetve. 

és agresszívnek tartanak. 

Ugyanakkor azok, akik szerint az Egyesült Államok 

jelenti a legnagyobb veszélyt Kínára, semmilyen 

értelemben nincs jobb véleményük a kínaiakról. A 

számbavételével, levonva a negatív tulajdonságokat, 

0,58-as átlagot kapunk azoknál, akik úgy érzik, hogy 

az Egyesült Államok a legnagyobb veszélyt jelenti 

számukra, és 0,39-et azoknál, akik nem. A 

fenyegetettség 

Azok a kínai válaszadók, 
akik szerint az Egyesült 
Államok jelenti a 
legnagyobb veszélyt 
Kínára, semmilyen 
értelemben nem 
vélekednek jobban a 
kínaiakról. 

 

Az Egyesült Államok által támogatott Kína csak jelentéktelenül büszkébbé teszi az 

embereket arra, hogy kínaiak. Azonban azok, akik úgy érzik, hogy az Egyesült Államok 

nem veszi figyelembe más országok érdekeit - -, negatívabban 

vélekednek az amerikaiakról és pozitívabban a kínaiakról. 

 

POLITIKAI KÖVETKEZMÉNYEK 

Az amerikai közeledés és a Kínával való jó kapcsolatok hívei számára valóban aggasztó, hogy 

a megkérdezett kínaiak ennyire negatívan viszonyulnak az Egyesült Államokhoz. Az 

attribúciók gyakoriságában, mind a pozitív attribúciók csekély számában. Bonyolultabb kép 

rajz

megvizsgáljuk az adatok szerkezetét, különösen a kínaiak által a kínaiakról és az 

amerikaiakról egyéni szinten vallott vélemények mintáit. A feltárt eredmények hatással 

vannak arr

közvéleményt. 
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-párti kínaiak pozícióinak 

csoportja a kínaiaknak. 
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következetesen Amerika-párti válaszadók, legalábbis ebben a felmérésben (bár nem szabad 

megfeledkeznünk arról, hogy egy nem demokratikus társadalomban nehéz felmérni a 

felmérési válaszok pontosságát). Azok, akik pozitívan viszonyulnak az Egyesült Államokhoz - 

akik szerint pl, 

 

Nem a hazafiság az 
oka az Amerika-ellenes 
érzelmeknek. Amerika 

imázsának javulása nem 
feltétlenül a kínai büszkeség 

csökkenésének árán történik. 
 

ant- 

növeljük az 

Egyesült Államok barátainak a hangját Kínában. 

ilyen következetes rajongója. 

hogy a Kína-barát érzés, amit hazafiságnak 

nevezhetünk, nem az Amerika-ellenes érzések oka 

(vagy tünete). Ez azt jelzi, hogy a potenciális 

Az Egyesült Államokról alkotott vélemény felülvizsgálatának közönsége potenciálisan 

-kép javulásának nem kell a kínai büszkeség eg

csökkenésének árán történnie. A csoporton belüli kivételezés nem vezet csoporton kívüli 

 struktúrája a 

kínaiak amerikaiakkal szembeni meggyökeresedett ellenségeskedésénél valamivel kevesebbre 

utal. 
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2. FEJEZET 

EGY LEENDŐ VILÁGVEZETŐ? 

KÍNA GLOBÁLIS SZEREPÉVEL 

KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI 

VÉLEMÉNYEK 
 
 

 
Zheng Su, Tianguang Meng, 
Mingming Shen és Jie Yan 1

 

 
 
 

BEVEZETÉS 

Az elmúlt években a világ tanúja volt Kína gyors felemelkedésének, a pénzügyi válság 

2008-as szecsuáni 

vallanak. Az azonban vitathatatlan, hogy az 1978-as reform és nyitás óta Kína a világgazdaság 

2 Ezért a Kínán belüli és kívüli heves viták Kína fenomenális gazdasági 

státuszára összpontosítanak. 

Milyen következményekkel jár Kína gazdasági és katonai ereje? Kína politikai befolyása 

megváltoztatja-e a nemzetközi rendet? A Kína hatalmi státuszáról szóló viták 1992-ben, 

mindössze egy évvel a Szovjetunió összeomlása után kezdtek kialakulni a tudósok és a 

hatalmi rangja a világon a második és a hatodik hely között mozog, az alkalmazott 

. 3
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a a világpolitika és a 

világpolitika irányvonalát. 
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4 Mások azt 

megváltoztatására, amely nem okoz olyan problémákat, amelyek károsíthatják a gazdasági 

növekedést és a politikai stabilitást. 5 

6 Összefoglalva, Kína 

 
7

 

Ha Kínának sikerül fenntartania a jelenlegi tendenciákat gazdasági erejének és katonai 

erejének növekedése terén, akkor le fogja-e váltani Amerika státuszát, mint egyedüli globális 

szuperhatalom? John Ikenberry a Foreign Affairs-ben megjelent cikkében Kína 2008-as 

fennálló rendet, vagy annak részévé válik? És mit tehet az Egyesült Államok, ha egyáltalán 
8 Arra a következtetésre 

jut, hogy bár a hatalomváltás során konfliktusok és súrlódások lehetnek, az Egyesült 

Államok és a 

 

a második világháború után. Így az Egyesült 

Ha Kínának sikerül 
fenntartania a jelenlegi 
tendenciákat gazdasági 
hatalmának és katonai 

erejének növekedése terén, 
akkor le fogja-e váltani 

Amerika státuszát, mint a 
világ egyedüli globális 

vezetője. 
szuperhatalom? 

 

Az államok továbbra is domináns hatalom 

maradhatnak a nemzetközi rendszer vezetésében. 9
 

motivációit 

Ázsiában és Afrikában. E szkepticizmus termékei a jól 

ismert "kínai fenyegetés" érvelés variációi, amely szerint 

regionális biztonságot, vagy hosszú távú veszélyt 

jelent,10 és ezért intézkedéseket kell hozni ennek 

megakadályozására. 

A fent feltett két fontos kérdésre jelenleg nincs végleges válasz. A Kína hatalmának 

következményeire vonatkozó kérdés egy olyan értékelés, amelyben minden tudós a saját 

erre csak a történelem adhat választ. A tudósok és a szakemberek közötti vitákból hiányzik 

az a tudás, hogy a kínai közvélemény hogyan értelmezi Kína felemelkedését. Ezért arra 

világban, és megvizsgáljuk, hogy a kulcsfontosságú szociodemográfiai változók - többek 

között az életkor, a nem, az oktatás és a jövedelem - hogyan befolyásolják a kínaiaknak Kína 
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Mondanom sem kell, hogy rengeteg hasznos tanulmány született arról, hogy a liberális 

demokráciákban a közvélemény befolyásolja-e és hogyan a külpolitikát. 11 Országos 

közvélemény-kutatások 
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a külpolitikával kapcsolatban egy olyan autoriter környezetben, mint Kína,12 nem kapták meg 

a megérdemelt figyelmet, és nem szoktak kérdéseket feltenni a polgároknak az állam 

önállósodásáról a világban. 

ink 

szerint a belpolitikához képest a nemzetközi ügyekkel kapcsolatban a megkérdezettek 

nagyobb szólásszabadságot élveznek, és hajlamosak kifejezni valódi érzéseiket. Mások azzal 

érvelhetnek, hogy csak a politikai elit elképzelései számítanak. A Kínai Kommunista Párt 

(KKP) és a kínai kormány tagjaiként, akik azt állítják, hogy "a népet szolgálják" (为人民服

务), ezek az elitek azt állítják, hogy meghallgatják a nép hangját, és nem "sértik meg az 

érzéseiket", amikor a nemzeti büszkeséggel és érdekekkel kapcsolatos 

. Így az, hogy Kína átlagemberei hogyan látják 

 

 

A KÍNAIAK HOZZÁÁLLÁSA KÍNA 

FELEMELKEDÉSÉHEZ: JÖVŐBELI 

VILÁGVEZETŐ VAGY SEM? 

Egy olyan nagyhatalom számára, mint Kína, nemzetközi identitásának vagy globális 

tartozik. Talán a legbefolyásosabb és legtöbbet idézett irányvonal Deng Xiaoping 

aforizmája, miszerint Kínának "alázatosnak kell maradnia, soha nem szabad átvennie a 

vezetést, visszafogottan kell viselkednie, de néhány dolgot meg kell tennie" (善于守拙， 

决不当头，韬光养晦，有所作为). 13 Az 1992-es híres "Dél- ern Tour" (南巡) során 

tartott egyik beszédében Deng ismét azt mondta, hogy "csak akkor válhatunk nagy politikai 

hatalommá, ha néhány évig visszafogottan és keményen dolgozunk, és akkor lesz nagyobb 

súlyunk a nemzetközi ügyekben. "14 Nyilvánvaló, hogy a drámai változásokkal és 

kihívásokkal teli nemzetközi környezetben Deng azt javasolta, hogy Kína legyen óvatos, ne 

, és várja ki az idejét. Deng tekintélye, hosszan tartó befolyása és 

pragmatikus bölcsessége miatt a kínai külpolitikára vonatkoz

 

Most, hogy Kína belföldi és nemzetközi helyzete teljesen megváltozott, és Kína a világ 

második legnagyobb gazdaságává vált, itt az ideje, hogy Kína változtasson stratégiáján, és 

ahelye

Más szóval, a kérdés, amellyel Kína vezetése ma szembesül, az, hogy Kína jobban részt 

vegyen- -e világszerte. 2013-ban a KKP 

jelenti, hogy "egy mérsékelten virágzó társadalom felépítése és a nemzeti megfiatalodás 

megvalósítása".15  újra és úgy 

értelmezték, hogy a "nemzeti megfiatalodás, az emberek megélhetésének javítása, a jólét, 
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globális eszme, amely "nemcsak a kínai nép, hanem minden ország népe számára 
16 Az 

lényegében Kína felemelkedését jelenti, akkor a globális v

"kínai álom" részévé válik-e? Vajon a kínai közvélemény helyesli és támogatja majd ezt a 

célt? 

A 2008-as kínai Pew Global Attitudes Survey szerint a megkérdezettek 58 százaléka egyetért 

azzal, hogy Kína felváltja az Egyesült Államokat a világ domináns szuperhatalmaként, vagy 

már felváltotta. 17 Az eredmény hasonló a Chicagói Tanács globális ügyekkel foglalkozó 

felméréséhez, amely szerint az amerikai válaszadók kétharmada úgy véli, hogy "egy másik 

múlni azt. 18 A legnagyobb brit reklám- és PR-csoport, a WWP Group nemrégiben 

zágnak, miközben arra számítanak, hogy Kína és az Egyesült Államok 
19

 

különbség. Például a "Ön szerint melyik nemzet vagy politikai ré

szuperhatalma húsz év múlva?" kérdésre adott válaszoknál. a kínai közvélemény 58,4 

százaléka Kínát választotta, míg a véleményformálóknak csak 23,1 százaléka, az üzleti 
20 Ráadásul még a közvélemény sem egy monolitikus egész. 

David Shambaugh interjúk és dokumentumelemzés alapján hét kategóriába sorolja a Kínán 
21 Ezek 

azonban az elitek nézeteit tükrözik, és a kategóriák nem zárják ki egymást, így nem képezik a 

nézetek formális osztályozását. 

Tanulmányunkban Kína globális szerepének megítélését elemezzük a 2012-es amerikai-

kínai biztonsági megítélés felmérés segítségével, amelyet a Pekingi Egyetem ideiglenes Kína-

kutató központja tervezett és hajtott végre, és amelyet a Carnegie Endowment for 

reprezentatív országos minta a hétköznapi kínaiak körében. 22 És egyetlen standardot 

alkalma

elkerüljük az átfedéseket és a zavart. 

Különösen két kérdést használunk (lásd az 1. táblázatot). B1. kérdés: "

szerepet kellene játszania Kínának a világban? Legyen az EG

B2. kérdésre 

térünk át: vagy ne legyen több 
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TÁBLÁZAT 1: KÍNA LEGYEN A VILÁG VEZET  ORSZÁGA? 
 

A válaszadók száma 
(n) 

Teljes 
százalékos 
arány (%) 

B1. kérdés Milyen vezető szerepet kellene játszania Kínának a világban? 

1 Legyen az egyetlen  352 13.55 

világelső    

2 Játsszon egy megosztott →Ha a válaszadó 1,191 45.86 

vezetői szerep ezt választja, menjen 
tovább a B2-re 

  

3 Nem játszik 
vezető 
szerepet 

 500 19.25 

9 Nem tudom / Nem 
válaszoltam 

554 21.33 

B2. kérdés Kína legyen a vezető nemzetek közül a legérvényesítőbb, 
vagy ne legyen többé vagy kevésbé magabiztos, mint más vezető nemzetek? 

1 A legmagabiztosabb 300 11.55 (25.2) 

a vezető nemzetek    

2 Nem több vagy kevésbé 
magabiztos 

849 32.69 (71.3) 

mint más vezető nemzetek   

9 Nem tudom / Nem 
válaszoltam 

42 1.62 (3.5) 

 
Megjegyzés: n=2 597. 

  

 
 

kérdéseket némileg átkódoltuk. Mivel a B2 kérdés másodlagos a B1 kérdéshez képest, 

könnyen összevonható az utóbbival anélkül, hogy hasznos információk vesznének el. Ezen 

B2 kérdés B1 kérdés 

 

Így az új kérdésünk 

"3=megosztott vilá

támogatták a megosztott vezetést, de fogalmuk sincs róla, vagy nem hajlandóak válaszolni a 

B2 kérdésre, a "9=Nem tudom/nem válaszoltam" (hiányzó válaszok) kategóriába 

tartoznak. 

Az érvényes válaszok 18 százaléka, azaz 352 válaszadó szerint Kínának kellene a világ 
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százalék, 

közül a legmagabiztosabbként közös világvezetésre kellene törekednie. Eközben 42 százalék 

 

a legnagyobb arányban, viszonylag mérsékelt álláspontot képviselnek azzal kapcsolatban, hogy Kínának 

egy közös 
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Legyen a 
világ 
egyetlen 
vezet je 

Legyen megosztott 
világvezet , a 
legmagabiztosabb 

Ne játsszon 
vezet  
szerepet 

Legyen megosztott 
világvezet , se több, se 
kevesebb 
önérvényesítéssel. 

Összesen 

352 | 18% 

300 | 15% 

 
500 | 25% 

 
849 | 42% 

 

2,001 | 100% 
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Ennek két oka lehet. Egyrészt a béke és a harmónia olyannyira mélyen meghatározó elem 

gyökerezik a hagyományos kínai kultúrában, hogy minden 

ak- 

A megkérdezettek 42 
százaléka viszonylag 

mérsékelten gondolkodik 
úgy, hogy Kínának 

megosztott világvezetőnek 
kell lennie, de nem több 

vagy kevesebb 
önbizalommal, mint bármely 

más vezető nemzetnek. 
 

A konfliktusok és viták elkerülése érdekében 

miszerint a globális struktúra yi chao duo qiang (egy 

szuperhatalom és sok nagyhatalom, vagy egyszerre 

egypólusú és többpólusú -一超多强), az általános 

(állampolgári ismeretek tanterv -政治课) 

tankönyvben megjelenik. Az emberek nagyon 

megismerik ezt 

természetesnek veszik. Ezért a közös világvezetés 

gondolata, amelyben Kína sem több, sem kevesebb 

egynegyed 

figyelemre méltó. Ez arra utalhat, hogy sokan még mindig hisznek Deng visszafogott 

stratégiájában. Az emberek hozzáállása közötti eltérést és annak okát tovább kell vizsgálni. 

 
1. ÁBRA: A KÍNAIAK HOZZÁÁLLÁSA KÍNA FELEMELKEDÉSÉHEZ 

 

 
AZ ELTÉRÉS MAGYARÁZATA: 

VÁLTOZÓK ÉS HIPOTÉZISEK 
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támogató, a viszonylag enyhe és a kissé negatív álláspontok között. Mi okozta ezt az eltérést? 

Az emberi gondolatokat és viselkedést, mint tudjuk, nagyban befolyásolják az olyan 

szociodemográfiai változók, mint az életkor, a nem, az iskolai végzettség, a társadalmi-

gazdasági státusz, illetve a 
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függetlenül attól, hogy az emberek városi vagy vidéki területen laknak-e. A lista elég hosszú 

lehet, de a kínai kontextusban a korábbi tanulmányok szerint csak néhány változó 

számíthat. A fejezet ezen részében bemutatjuk a releváns változókat, és ezek alapján 

 

 
Szociodemográfiai változók mint független változók 

GENDER 

békésebbek a nemzetközi ügyek iránt,23 bár nagyon sajnálatos módon ezt a nyitott, liberális 

és toleráns hozzáállást néha félreértik, és gyengeségként értelmezik. Így a nemi hovatartozás 

24
 

 
H1:  

KOR ÉS POLITIKAI GENERÁCIÓ 

Az elmúlt években figyelemre méltó konszenzus alakult ki abban a megfigyelésben, hogy a 

korábbi kohorszokétól. 25 Ez a jelenség egy újabb példája annak, amit Edgar Friedenberg 

"generációs szakadéknak" nevezett az e

26
 

A modellünkhöz két, az életkorral foglalkozó változócsoportot adunk hozz

válaszadókat életszakaszok szerint osztja fel, nevezetesen az ifjúsági I. (18-29), az ifjúsági II. 

(30-44), a középkorúak (45-

ifjúsági csoportok tágabb látásmóddal rendelkeznek a nemze

vizsgáljuk, hogy a kulturális forradalom befejezése után született (és a reform és nyitás 

különösen nagy hatással volt-e a visszafogottság gondolata, 

generációkkal. 

 
H2a: 
szerepét. 

 
H2b (a H2a-val versenyezve): A reform és nyitás kezdete után született 
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ISKOLA 

Az iskola nagyon fontos, ha nem a legfontosabb intézmény az egyén politikai szocializációja 

kimenetelhez kapcsolódnak: politik

és a politikával szemben, a politikai részvételhez való hozzáállás, valamint a politikai és 

politikai életben való részvétel. 

kvázi politikai ügyek. "27 És az iskola funkciójának nagy részét a tantervén keresztül tölti be. 
28 Kína jelenlegi oktatási rendszere szerint a gyerekek egy bizonyos életkor felett, általában 

részesülnek, ahol minden tantárgyat szabványosítanak és a kormány szervez. Csak a 

tárgyakat tanulnak-e, és elkerülhetnek bizonyos, általuk nem kedvelt tantárgyakat. 

adságot élveznek a tantárgyválasztásban, 

és több liberális elméletnek lesznek kitéve, és többet tudnak a nemzetközi kapcsolatokról. 

viszonyulnak az amerikai hegemóniához. 29 Hasonlóképpen azt kellene várni, hogy a 

magasabb iskolázottsági szint összefügg Kína globális szerepével kapcsolatos racionálisabb 

állásponttal, mivel "a több információnak való kitettség a külvilágról és a kifinomultabb 

elemzési és gondolkodási módoknak való kitettség hozzájárul a saját csoport kritikusabb 

vagy árnyaltabb megítéléséhez "30.
 

 
H3: 

támogatják Kína megosztott  

MAGAS JÖVEDELEM 

Alastair Iain Johnston a Beijing Area Study longitudinális adatait felhasználva megállapítja, 

mint a szegényebb válaszadókban. 31 

Kína globális szerepével kapcsolatos orientációját. Lehet, hogy elégedettek a status quóval, 

 

 
H4: A magasabb jövedelemmel rendelkez  válaszadók kisebb valószín séggel 

támogatják Kína egységes világvezet  szerepét. 
 

Egyéb szociodemográfiai változók mint kontrollváltozók 

PÁRTTAGSÁG 

A párttagság a politikai identitást méri, például azt, hogy a válaszadó tagja-e a Kínai 

nagyon fontos részét képezi az egyén társadalmi-gazdasági státuszának, amely általában 

magasabb jövedelemmel jár a városi területeken32 , kiváltságokkal a vidéki területeken és jobb 
33
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HÁZTARTÁSI REGISZTRÁCIÓ (HUKOU 户口) 

A hukou-rendszer "olyan intézmény, amelynek hatalmában áll korlátozni a lakosság 

mobilitását és az állam által támogatott juttatásokhoz való hozzáférést Kína vidéki 

lakosságának többsége számára".34 A kínai állam nem biztosít a vidéki lakosság számára a 

társadalmi-gazdasági státusza közötti különbséghez vezet,35 ami a vidéki lakosságot 

másodrangú állampolgárokká teszi. Ez a státuszkülönbség hatással lehet az emberek állam 

iránti érzelmeire és a nemzetközi ügyekhez való hozzáállására is. 

 

MUNKAEGYSÉG (DANWEI 单位) 

A Danwei a szocializmusban a városi munkát irányító rendszer volt. Az állami tulajdonú 

vállalatok reformjának 

lehet, mivel azok, akik a kormányzatnál, állami vállalatoknál és más, államilag finanszírozott 

intézményekben, például egyetemeken és kórházakban dolgoznak, általában magasabb 

jövedelemmel rendelkeznek. 

 
Egyéb ellenőrző változók 
A fent felsorolt szociodemográfiai változókon kívül tesztelünk néhány más változót is, 

amelyek szintén befolyásolhatják a Kína felemelkedésével és szerepével kapcsolatos 

 

 
A KATONAI HATALOMTÓL VALÓ FÜGG SÉGGEL KAPCSOLATOS NÉZETEK (VDMP) 

Ez a változó azt vizsgálja, hogy a válaszadó támogatja-

hajlamos- emzetközi ügyekben. 

 
KÍNA ÖNKÉPE (C S I ) 

Az ideális globális szerep, amelyet Kínának játszania kellene, a válaszadók önértékelése 

politikában. 

 
FIGYELEM A NEMZETKÖZI ÜGYEKRE (AIA) 

Ennek a változónak mind a külvilággal kapcsolatos tudatosság vagy ismeretek szintjét, mind a 

 

kontrollváltoz

eltéréseinek magyarázatára szolgálnak. 
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2. TÁBLÁZAT: A FÜGGETLEN VÁLTOZÓK MÉRÉSE 
 

 
A változók neve 

 
(Újra)kódolás Szabály (és a kérdés 
megfogalmazása, ha van) 

Értéktar
tomány 

 
Átlag 

Standard 
eltérés 

Gender 0 nő; 1 férfi 0-1 0.487 0.500 

Kor Életkor években 18-92 43.261 16.229 

Korcsoport * 1 18-29; 2 30-44; 3 45-59; 4 60 és idősebbek 1-4 2.368 1.040 

Pol-generáció ** 1 1949 előtt született; 2 1949-1976 között 
született; 

3 1976 után született 

1-3 1.763 0.670 

Oktatás *** 1 Általános iskola és alatta; 2 Középiskola; 

3 Középiskola; 4 Főiskola és felette 

1-4 2.667 1.081 

Magas jövedelem 0 Az alsó 80%; 1 A felső 20% 0-1 0.162 0.368 

Párttagság 0 Nem; 1 Igen 0-1 1.853 0.368 

Hukou 0 Vidéki; 1 Városi 0-1 0.695 0.461 

Danwei 0 nyilvános; 1 magán 0-1 0.505 0.500 

Nézet a katonai 
erőre való 
támaszkodásról 
(VDMP) 
**** 

Általánosságban: Kína túlságosan, 

túlságosan kevéssé vagy éppen megfelelő 

mértékben támaszkodik katonai erejére 

külpolitikai céljai eléréséhez? 1 Túlságosan 

sok; 2 Túl kevés; 3 Nagyjából a megfelelő 

mértékben 

1-3 2.237 0.777 

Kína önképe (CSI) Általánosságban, Ön szerint Kína milyen 

mértékben veszi figyelembe a világ más 

országainak érdekeit a nemzetközi politikai 

döntések meghozatalakor? 1 

Nagymértékben; 2 Megfelelő mértékben; 3 

Nem túlságosan; 4 Egyáltalán nem: 0 Nem 

(ha 3 vagy 4); 1 Igen (ha 1 vagy 2) 

0-1 0.948 0.223 

Figyelem a 
nemzetközi 
ügyekre 
(AIA) 

Mennyire figyelsz arra, hogy mi történik a 

világban vagy más nemzeteknél? 1 Nagyon 

sokat; 2 Elég sokat; 3 Nem túl sokat; 4 

Egyáltalán nem. 

Átkódolva: 0 Nem (ha 3 vagy 4); 1 Igen (ha 1 
vagy 2). 

0-1 0.541 0.498 

Megjegyzések: A *-gal jelölt változók kategorikusak. Az egyes értékek százalékos aránya a 

következ . Korcsoport *: 1 (23.33%); 2 (35.62%); 3 (21.95%); 4 (19.10%) 

Politikai nemzedék **: 1 (37.12%); 2 (49.52%); 3 (13.36%) 

Oktatás ***: 1 (17.99%); 2 (26.52%); 3 (26.21%); 4 (29.28%) 

VDMP ****: 1 (21.13%); 2 (34.01%); 3 (44.86%) 
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MODELLFELÁLLÍTÁS ÉS EMPIRIKUS EREDMÉNYEK 

 
Alapmodell 

- a kínaiak Kína globális szerepével - ordinális 

rendezett logisztikus regresszió vagy rendezett logit. 36 A hiányzó adatokat többszörös 

imputációs becslésekkel kezeltük. 37 Négy modellt dolgoztunk ki (lásd a 3. táblázatot). 

 
3. TÁBLÁZAT: A KÍNA FELEMELKEDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÍNAI 
ATTITŰDÖK RENDEZETT LOGISZTIKUS (TÖBBSZÖRÖS IMPUTÁCIÓS 
BECSLÉSEK) MODELLJEI 

 

 1. modell 
Odds Ratio (s.e.) 

2. modell 
Odds Ratio (s.e.) 

3. modell 
Odds Ratio (s.e.) 

4. modell 
Odds Ratio (s.e.) 

Gender 1.074(0.095) 1.075(0.095) 1.070(0.095) 1.073(0.095) 

Kor     

2. korcsoport 1.227(0.135) +
 

 1.385(0.189) * 1.415(0.195) * 

3. korcsoport 1.045(0.258)  1.268(0.239) 1.320(0.251) 

4. korcsoport 1.466(0.258) *  1.787(0.455) * 1.893(0.485) * 

Generáció     

2. generáció  0.977(0.096) 0.817(0.116) 0.804(0.115) 

3. generáció  1.229(0.218) 0.806(0.202) 0.764(0.191) 

Iskolai végzettség     

Edu. 2. szint 1.283(0.226) 1.253(0.216) 1.278(0.225) 1.263(0.219) 

Edu. 3. szint 1.730(0.293) ** 1.655(0.275) ** 1.716(0.292) ** 1.748(0.292) ** 

Edu. 4. szint 2.024(0.365) *** 1.898(0.326) ** 1.983(0.360) ** 1.932(0.344) ** 

Magas jövedelem 1.015(0.124) 1.075(0.095) 1.016(0.124) 1.002(0.126) 

Párttagság 1.089(0.136) 1.098(0.136) 1.090(0.137) 1.089(0.135) 

Hukou 1.092(0.116) 1.130(0.119) 1.099(0.117) 1.098(0.116) 

Danwei 1.009(0.117) 1.010(0.124) 1.019(0.120) 1.035(0.121) 

VDMP     

1. csoport    0.500(0.057) *** 

2. csoport    0.922(0.085) 

CSI    0.747(0.122) + 

AIA    1.034(0.089) 

1. vágás -0.816(0.180) *** -0.948(0.169) *** -0.825(0.180) ** -1.277(0.243) *** 

2. vágás 0.093(0.177) -0.040(0.166) 0.085(0.177) -0.349(0.239) 

3. vágás 1.763(0.176) *** 1.625(0.165) *** 1.755(0.176) *** 1.349(0.236) *** 

R2 

Adj R2
 

0.0328 

0.0287 

0.0297 

0.0259 

0.0338 

0.0290 

0.0573 

0.0511 

Megjegyzés: + p < 0,10, * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001. n=2 597. 
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Az 1. modellben a H1, H2a, H3 és H4 tesztelésre kerül, egyéb szociodemográfiai változók 

H2b-t külön teszteljük, míg a 3. 

modellben mindkét konkurens hipotézis, a H2a és a H2b, egymás kontrolljaként szerepel. 

A 3. modell alapján a 4. modell egy teljesebb modell, ahol egy másik 

kontrollváltozócsoportot adunk hozzá. 

 
Empirikus eredmények 
A várakozásokkal ellentétben, ahogy az 1. modell is mutatja, a H1 empirikus 

alátámasztása hiányzik: a nemek 

 

Az ifjúsági I. csoporthoz képest (18-29 évesek) az ifjúsági II. csoport nagyobb 

szerepet, talán azért, mert e csoport tagjai érettebbek és kevésbé radikálisak lesznek, ahogy 

tapasztalataik növekednek. Ez a hatás a középkorú válaszadók esetében továbbra sem 

 

Összességében az eredmények alátámasztják a H2a. pontot

 38 Az iskolai végzettség 

hatása (H3) a 

rendelkeznek, nagyo

magas jövedelem hatására vonatkozó hipotézist (H4) nem támasztják alá a bizonyítékok. 

Más kontrollváltozók, mint például a párttagság, a háztartás regisztrációja és a munkaegység, 

nem rendelkeznek szignifikáns hatással. 

nézetek (VDMP), Kína önképe (CSI) és a nemzetközi ügyekre fordított figyelem (AIA). Az 

 a korcsoportnak pozitív hatása van az 

statisztikailag nem szignifikáns a korcsoport hatásához képest, ami azt jelenti, hogy a H2a 

H2b. Más szóval, 

hogy az emberek hozzáállását jobban befolyásolja az életszakasz, mint a politikai 

szocializáció. Másodszor, a H3 

külvilágr

kifinomultabb elemzési és gondolkodásmóddal rendelkezni. 

támaszkodik - és ezért inkább a pacifista irányba hajlanak -
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további magyarázatra szorul. A némileg ellentmondásos jelenség oka lehet, hogy a 

dimenziója  
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az emberek talán inkább a pacifista irányba hajlanak, nem feltétlenül tagadják azt a fontos 

tényt, amely nagyban hozzájárul Kína nemzetközi státuszához, hogy Kína azon kevés 

országok közé tartozik, amelyek nukleáris fegyverekkel rendelkeznek. Másrészt ezek a 

válaszadók azt remélik, hogy Kína más csatornákon keresztül, gazdaságilag vagy kulturálisan 

sarkalatos pont, de a gazdasági és 

kulturális hatalom lenne a legfontosabb. 

azonban, akik szerint Kína nem támaszkodik eléggé 

hangsúlyt, hogy más nagyhatalmakkal 

összehasonlítva Kína ritkán használja katonai erejét, 

és ritkán keveredik konfliktusokba vagy háborúkba. 

 

Negyedszer, azok, akik szerint Kína túlságosan 

figyelembe veszi más országok érdekeit, kevésbé 

Azok a válaszadók, akik 
szerint Kína túlságosan is a 
katonai erőre 
támaszkodik, úgy tűnik, 
másoknál jobban 
támogatják Kína erős 
vezető szerepét. 

 

megosztott globális szerepvállalást támogatnak, mert úgy 

érdemel. És úgy vélik, hogy a nagyobb kínai befolyás a világban jót tenne a nemzetközi 

közösségnek. Végül, a H1 és H4 nem támogatott - a nem, a magas jövedelem, a 

párttagság, a háztartási regisztráció, a munkaegység és a nemzetközi ügyekre való 

odafigyelés nem gyakorol szignifikáns hatást. 

 

KÖVETKEZTETÉS 

Mivel Kína felemelkedése tagadhatatlan tény, a "Mit akar Kína?" kérdés és a kínaiak 

adatai alapján: A megkérdezettek többsége (42 százalék) szerint Kínának úgy kell osztoznia 

nemzetek, míg 15 százalék szerint Kínának kell a legmagabiztosabbnak lennie a világ 

 válaszadók kisebbsége képviselte: 

 

A közvélemény véleményének eltérése nagymértékben összefügg a szociodemográfiai 

hogy Kínának szerepet kell játszania 

szerepet érdemel a nemzetközi politikában. 
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Tanulmányunk nagy figyelmet szentelt az életkori különbségek hatásainak. A válaszadókat 

életszakasz és politikai generáció szerint csoportokra osztottuk. Azt találtuk, hogy 
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a generáció bevonásával azonban még mindig nem tudtuk kizárni az életciklus (öregedés) 

hatását, amelynek sajátos magyarázó ereje lehet. Ezért továbbra sem világos, hogy a jelenlegi 

ifjúsági kohorsz valóban különbözik-e a korábbi ifjúsági kohorszoktól, az 1970-es években 

és az 1960-as években, vagy még korábban, mivel a hiányzó 

Figyelembe kell-e 
vennie Kínának és az 

Egyesült Államoknak a 
közvéleményt a külpolitika 

alakításakor? 
döntésekkel a világ békés 

és fényes jöv je a küszöbön 

állna. 
 

39 Törekvéseink 

azonban  

átlag kínaiak számára, a Kína globális szerepével és 

az USA-Kína kapcsolatokkal kapcsolatos lakossági 

kell válniuk. A Kína és az Egyesült Államok 

közötti több oktatási és tudományos 

kommunikáció és csere hasznos lehet a kölcsönös 

megértés szempontjából. Másodszor, 

ahogy a II. ifjúsági csoport tagjai (a ma 30-44 évesek) belevágnak a karrierjükbe, és 

nagyobb politikai és gazdasági befolyással rendelkeznek, az egészségesebb amerikai-kínai 

kapcsolatokhoz való hozzáállásuk segíthet stabili

Harmadszor, ha mindkét vezetés figyelembe venné a közvéleményt a külpolitikai döntések 

ep elérése érdekében, akkor az Egyesült 

Államoknak is jobban kellene éreznie magát Kínával szemben. 
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3. FEJEZET 

KIBEN BÍZHATUNK? 

A SZOCIALIZÁCIÓS HATÁSOK 

VIZSGÁLATA KÍNAI 

FELMÉRÉSEKBEN 
 
 

 
Peter Hays Gries és Matthew A. Sanders 

 
 
 

 

A Kínai Kommunista Párt (KKP) APOLÓGUSAI gyakran hivatkoznak olyan 

felmérésekre, amelyek szerint a kínai nép jobban bízik a kormányában, mint sok más 

demokrácia polgárai a saját kormányukban. Egy 2013-as Foreign Affairs-cikkben Eric Li a Pew 

Research Center 2011-es, a kínaiak hozzáállását vizsgáló felmérésére hivatkozva azt állította, 

hogy a kínaiak elégedettek a kormányukkal. 1 A People's Daily, a KKP hivatalos szócsöve 

hasonlóképpen az Edelman globális PR-cég által végzett felmérést idézte, hogy azzal 

büszkélkedjen, hogy "Kína 88 százalékos bizalommal az helyen áll a világon" a kormány 

iránt. 2 Ezzel szemben - folytatták az ujjongást - "az Egyesült Államokban 46 százalékról 40 

százalékra csökkent a kormányzatba vetett bizalom". 

Huang nyersen fogalmazott: "Egy olyan országban, ahol nincs szólásszabadság" - írta a Foreign 

Affairs-ben Li cikkére adott válaszában - "az embereket arra kérni, hogy közvetlenül értékeljék 
3 Ennek 

ellenére a továbbiakban más, Kínában végzett felmérésekre hivatkozott, hogy azt állítsa, a 

kínaiak most már demokráciára vágynak. 

Megbízhatunk-

 

Egy nemrégiben megjelent áttekintésében Yun-han Chu "hiteles nemzetközi 

felmérési projektekre", mint például az Ázsiai Barométer és a 
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World Values Survey, valamint a nyugati kutatások hosszú sorára4 hivatkozik, és azt állítja, 

hogy "a kínaiak nagy többsége a jelenlegi politikai rendszert tartja az ország számára 

szernek "5.
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Chu azonban nem foglalkozik a Huang és mások által a Kínában végzett felmérésekkel 

szemben megfogalmazott kritikák mikro-alapjaival. Az emberek nem mindig azt mondják 

nyilvánosan, amit valójában hisznek, vagy amit a magánéletben mondanak. A 

szociálpszichológiában ezt a jelenséget com- pliance-nek nevezik. A megfelelés azért 

n motiválja az embereket. 

benyomásaikat. 6 Más szóval, nyilvános környezetben az emberek gyakran torzítják a 

válaszaikat, mert be akarnak illeszkedni mások közé, vagy el akarják kerülni, hogy 

 

-szemben végzik egy idegennel. Ilyen 

körülmények között a megfelelés miatt sok kínai válaszadó a politikai megtorlástól való 

- matív nyomás miatt nem hajlandó nyíltan kifejezni tényleges 

véleményét. 7
 

Wenfang Tang és Yang Zhang nemrégiben egy listás kísérletet végeztek e feltételezések 

tesztelésére. 8 

kívánatossági 

az övék is szenved a kérdések megtervezésével kapcsolatos problémáktól. A listakísérletek a 

t tételek 
9 Ennek 

ételek 

ossági torzítások 

létezésével kapcsolatban a kínai felmérésekben. 

szocializációs hipotézis szerint politikai változók (például a pártpropaganda vagy a megtorlástól való 

félelem) vagy társadalmi változók (például a kortársak nyomása vagy a társadalmi 

pszichológiai hipotézis ezzel szemben azt állítja, hogy az egyéni különbségek alakítják a 

közvélemény-

 

olyan változók, mint az oktatás és a médiamegjelenés. Ez egyes kínaiakat arra késztet, hogy a 

párt vagy a "társadalmilag korrekt" irányvonalat kövessék, míg másokat nem. 

kapcsolatos, társadalmilag vagy politikailag elfogadható álláspontot jobban tudatosítják. Az 
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olyan értékelési kérdésekben, mint a külföldi országokba vetett bizalom, a kínaiak a 

konszenzusos csoportos véleményt keresik, és azt kérdezik maguktól: "Melyik országokban 

bízunk?". Az amerikai-

politikai döntéshozók ezért bölcsen tennék, ha figyelmet fordítanának az amerikai-kínai 

konfliktus szerepére. 
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A kínai oktatás

ajánlás természetesen összhangban van a totalitarizmus teoretikusainak az 1950-

nkájával. 10
 

 

AZ AMERIKAI-KÍNAI BIZTONSÁGÉRZÉKELÉSI FELMÉRÉS 

amerikai- . 

A Pekingi Egyetem Re- search Center for Contemporary China (RCCC) által 2012. május 

összpontosítottunk. Összehasonlításképpen megvizsgáltuk a Pew 2012. április 30. és május 

adatait. 

azt kérdezte, hogy a válaszadók mennyire gondolják 

külföldi országokból álló listában. A második, csak 

a kínai adatsorban, azt kérdezte, hogy mennyire 

amerikai fenyegetések listáját. 

t módszertani és 

tartalmi politikai okokból választottuk. 

Módszertani szempontból a külföldi országokba 

vetett bizalomra vonatkozó kérdéssorozat azért 

közül 

Nemzetközi együttm ködés 

és konfliktus a 

huszonegyedik században 

attól függ, hogy a kínai 

és az amerikaiak egymásra és 

általában a külföldre néznek, 

megbízhatónak vagy nem 
megbízhatónak. 

 

"teljesen megbízom" a "egyáltalán 

kevesebb vagy kategorikus válaszkategóriát tartalmazó kérdéseknél szokásos mérési hibát. 11 

 

Az amerikai fenyegetések (az amerikai katonai jelenlét az ázsiai-csendes-óceáni térségben, 

Kína felemelkedésének megfékezése, az amerikai hegemónia, az USA tibeti álláspontja és 

az amerikai kémkedés Kína partjai mentén) szintén négy válaszkategóriát jelentettek, a 

"rendkívül súlyos" és a "egyáltalán nem súlyos" között ette egy-egy folyamatos 

megbízhatósággal rendelkezett. 12
 

kínaiak és az amerikaiak megbízhatónak tartják-e egymást és általában véve a külföldi 
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országokat, vagy sem. Az egyik ok, amiért a legtöbb strukturális és offenzív reál-ist 

nemzetközi kapcsolatok teoretikus annyira pesszimista a nemzetközi béke kilátásait 

erintük a nemzetközi rendszer struktúrája maga diktálja, hogy "kevés 

hely van az államok közötti bizalomra".13 A liberális nemzetközi kapcsolatok teoretikusai 

ezzel szemben azt sugallják, hogy a "demokratikus béke" részben azon alapul, hogy a 

liberális demokráciák polgárai közös normákat osztanak meg, és így jobban bíznak 

egymásban. 14 Alex 
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Wendt és más konstruktivista nemzetközi kapcsolatok teoretikusok szerint az államok 

közötti bizalom ismételt társadalmi interakciók és kölcsönösség révén jöhet létre, ami 
15 Míg van néhány kutatás arról, hogy az amerikaiak 

mennyire bíznak más országokban,16 több empirikus munkára van szükség ahhoz, hogy 

jobban megértsük, mennyire bíznak az amerikaiak és a kínaiak a külföldi országok iránt. 

 

A BIZALMI MINTÁK MAGYARÁZATA 

ÉS BIZALMATLANSÁG A KÜLFÖLDÖN 

A 2012-es RCCC- bizalmatlanok voltak a külföldi 

(lásd az 1. ábrát). Az országok sorrendje - Japánban bíznak a legkevésbé, majd a Fülöp-

szigetek, az Egyesült Államok és Vietnam következik - intuitív módon értelmes, ahogyan az 

különbségek e mintázata igen nagy volt. 17 Például Oroszországban masszívan jobban 

bíztak, mint Japánban (2,6 Oroszország esetében a skálán 

1- - -os értékkel). 18
 

 
1. ÁBRA: A VÁROSI KÍNAIAK A LEGTÖBB ORSZÁGBAN 

BIZALMATLANOK, DE EGYES ORSZÁGOKBAN SOKKAL JOBBAN, 

MINT MÁSOKBAN 
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Megjegyzés: A sávok a teljes városi kínai minta átlagait mutatják, növekv  sorrendben. A szaggatott vonal az 
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1-4-ig terjed  skálán a semleges 2,5-es középértéket jelöli. 
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Létrehoztunk egy összetett skálát a tíz külföldi ország iránti bizalomra vonatkozóan is, és 

megállapítottuk, hogy az átlag (M = 2,06) jóval a skála 2,5-es középértéke alatt volt.19 Az, 

országgal szemben, összhangban van a kínaiak külföldiek általi áldozattá válásáról szóló 

nemzeti narratívákkal. 20 lista más 

eredményt is hozhatott volna. De az itt feltárt különbségek hatalmas méretét tekintve 

lenne tapasztalható. 

Az amerikaiak eközben egyes országokban megbíznak, másokban viszont bizalmatlanok. A 

Pew által 2012-ben végzett amerikai általános lakossági felmérésben a korrelációs mintázat 

Szaúd-Arábia és Oroszország következik (lásd a 2. ábrát). Nagy-Britannia volt a 

legmegbízhatóbb, majd a társdemokráciák, Japán, Izrael, Franciaország és India 

következtek. Az általános eltérések ismét hatalmasak voltak,21 Nagy-Britanniában sokkal 

jobban bíznak, mint Pakisztánban (Nagy-Britannia 3,3 a 4,0-ás skálán, míg Pakisztán 1,6). 
22 A skála 2,5-es középértékéhez képest az amerikaiak csak nagyon kis mértékben voltak 

bizalmatlanok az elemzett kilenc országgal szemben. 23 Az amerikaiak néhány országban 

megbíznak, másokban viszont bizalmatlanok. 

 
2. ÁBRA: AZ AMERIKAIAK EGYES ORSZÁGOKBAN 

BÍZNAK, MÁSOKBAN VISZONT 

BIZALMATLANOK 
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Megjegyzés: A sávok a teljes amerikai mintára vonatkozó átlagokat mutatják, növekv  sorrendben. A 
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szaggatott vonal az 1-t l 4-ig terjed  skála 2,5-es középértékét jelöli. 
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eltérnek egymástól. De mi a helyzet az egyéni szinten? Melyek a külföldi országokba vetett 

-diktátorai? 

á

három, az életkor hét, a feketeség két, a spanyolajkúság négy, a jövedelem két, az iskolai 

végzettség pedig négy országra vonatkozóan. A demográfiai változóknak ez a 
24

 

A hasonló egyéni különbségek változói azonban a kínai adatokban egyáltalán nem jelzik 

 

kisebbségi csoporthoz tartozás, a KKP tagja és a jövedelem csak egy-egy országot. 

át a hidegháborút, kevésbé bíznak az "amerikai imperialistákban" (美帝) és a "szovjet 

revizionistákban" (苏修), mint a fiatalabb generációk, akiknek nincs közvetlen tapasztalatuk 

életkor azonban nem volt hatással sem az Egyesült Államokba, sem Oroszországba vetett 
bizalomra. 25

 

Az egyéb egyéni különbségek változói ugyanezt a mintát mutatják, és az amerikai mintában 

azonban nem. Az amerikai mintában például az önbevallás szerinti ideológia (konzervatív 

 

ki. Ezzel szemben a kínai mintában egy hasonló önbevallásos ideológiai kérdés 

("konzervatív" [保守] és "nyitott" [开放])  

Ez felveti azt a kérdést, hogy az ilyen egyéni különbségek változóinak kudarca a bizalom 

-

azért, mert a kínai kontextusban kevésbé fontosak. 

A további elemzések azt mutatták, hogy a demográfiai 

jelzik. A 2012- kérdést tartalmazta: "Az elmúlt 

hónapban milyen gyakran szerzett nemzetközi 

forrás, amelyet a "nagyon gyakran" és a "egyáltalán nem" közötti ötfokozatú skálán 

értékeltek, az újságok és magazinok, a könyvek, a televízió, az internet, valamint a 

mobiltelefonos SMS-ek és a mobilinternet volta
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túlságosan vagy túlságosan 
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% Nemzetközi 

hírek a 

Régi média 

% Nemzetközi 

hírek az új 

médiából 
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a hírfogyasztás aluljelentése érdekében mind az öt választ összeadtuk, hogy létrehozzuk a 

teljes, saját bevallás szerinti 

elosztottuk, és megszoroztuk 100-zal, így létrehozva a "nemzetközi hírek százalékos aránya" 

változót minden egyes médiaforrásból. 

s magazinok) és az új 

médiából (internet és mobil eszközök) származó nemzetközi hírfogyasztás százalékos 

3. ábrát). 26 Az iskolai végzettség továbbá szoros összefüggésben állt azzal, hogy a nemzetközi 

hírek nagyobb hányadát az új médiából szerezte be. A demográfiai változók együttesen a régi 

médiából származó hírek arányának 11 százalékát, míg az új médiából származó nemzetközi 

hírek arányának figyelemre méltó 32 százalékát tették ki. 

 
3. ÁBRA: A RÉGI ÉS AZ ÚJ MÉDIÁBÓL SZÁRMAZÓ NEMZETKÖZI HÍRFOGYASZTÁS 

SZÁZALÉKOS ARÁNYÁNAK DEMOGRÁFIAI EL REJELZ I 

R2 =.11 

 
 

 
R2 =.32 

 

Megjegyzés: ** p < .01, * p < .05, n.s. = nem szignifikáns; minden más p < .001. A vonalvastagság a 

standardizált � nagyságát tükrözi. A régi média az újságok és magazinok; az új média a mobiltelefonos 
szöveges üzenetek és az internet. 

 

óan is. Az 

-e Önt a nemzetközi hírek?" 

és "Milyen mértékben figyel a nemzetközi ügyekre?". Ez a két kérdés jól illeszkedett 

egymáshoz, és minden demográfiai változó, valamint az ideológiai változó 

jelezte, a variancia teljes 13 százalékát. 

Miért van tehát az, hogy a demográfiai és egyéb egyéni különbségek, például az ideológia, 

változók (a külföld

az, hogy a kérdés típusa számít. 

.06* CCP 

-
.01n.s. 

Kisebbsé

g 

.06* Jövedel

em 

.04n.s. Oktatás 

.06* Nemek: Férfi 

.30 Kor 

CCP .03n.s. 

-.05*Kisebbség  

.07** Jövedelem 

.28Oktatás  

.04n.s. Nem: Férfi 

Kor -.44 
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A szociálpszichológusok kimutatták, hogy az emberek másképp gondolkodnak az objektív 
27 Amikor az emberek objektív kérdésekre 

zkodnak 

 

A kérdés típusa 
számít. Az emberek 

másképp gondolkodnak a 
tárgyilagos kérdésekről, 

mint az objektív 
kérdésekről 

az értékel  kérdésekr l. 
 

mások. 28 Más szóval, a kérdés típusa befolyásolhatja, 

hogy az emberek hogyan reagálnak rá. 

válaszadáshoz a kínai válaszadó való

tényleges tapasztalataira támaszkodna. A válaszadó 

elolvashatná 

olvasnak híreket az interneten. Más szóval, az emberek tapasztalatainak egyéni 

 

 

értékelését jelenti, hogy a kínai válaszadó hogyan képzeli el Kína és Oroszország kapcsolatát. 

Ezért azt várhatjuk, hogy a válaszadók az ilyen kérdésekre adott válaszaikban jobban 

támaszkodnak mások preferenciáira, értékeire és auktoritására. Az egyéni személyiségbeli 

kínai kollektívabb társadalmi környezet miatt. 29
 

Röviden, a demo

Kínában. Nem minden kínai egyforma. Amikor objektív kérdéseket tesznek fel a 

viselkedésükre hagyatkoznak, mivel nincs okuk arra, hogy megpróbálják kezelni a 

mit hisznek (például konzervatív vagy nyitott ideológiák). 

 

A FELÜLRŐL LEFELÉ IRÁNYULÓ SZOCIALIZÁCIÓS HATÁSOK 
VIZSGÁLATA 

Ha a magasabb iskolai végzettség vagy a médiának való kitettség a csoport átlagához 
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jelentené, hogy a társadalmi vagy politikai intézmények által gyak

pontszámot minden egyes bizalmi változóra a kínai 
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adatkészlet. Ehhez kivontuk az egyes országok bizalmi változóinak átlagos pontszámát az 

minta átlagától távolabbi értékeket, az alacsonyabb értékek pedig a minta átlagához 

csoport átlagához képest, függetlenül attól, hogy ez a konszenzusos nézet szociálisan vagy 

politikailag konstruált. 

Ezt a tíz különbségi pontszámot átlagoltuk, hogy egy megbízható skálát hozzunk létre, 

amelyet az öt demográfiai változóra (életkor, nem, jövedelem, kisebbségi csoporthoz 

való tartozás vagy KKP-tagság), az oktatásra és az összes nemzetközi hírre vetítettünk. 

-konzervativizmus egyéni kü

iskolázottságnak és/vagy médiakitettségnek a minta átlagához közelebbi válaszokat kellene 

megjósolnia. 

szignifikáns volt. 30 

csoport átlagához, mint a férfiak),31 de semmilyen más demográfiai változó nem jelezte 

iskolai végzettség, valamint a televíziós hírek mennyisége szignifikánsan el

eltérési pontszámokat. 32 Emellett a hírlapokból származó hírek mennyiségének marginális 

irányú volt. 33 A 

magasabb iskolai végzettséggel rendelkeztek, és akik több hírt kaptak a televízióból, 

 

olabbi válaszokat. Talán 

kevesebb hivatalos és több kereskedelmi újságot és magazint olvastak. A személyiségbeli 

különbségek egyáltalán nem voltak hatással. 34
 

ir

kérdésekre adott válaszokban, mint hogy Kína mennyire bízzon bizonyos külföldi 

országokban. Ugyanakkor párhuzamos regressziót végeztünk az amerikai fenyegetettségi 
35

 

Ennek az ellentmondásnak a feloldása érdekében más adatforrásokat kerestünk a 

kényelmi mintát elemeztünk. A 187 kínaiból álló minta viszonylag jól képzett volt, és nem 

volt reprezentatív a nagyobb népességre nézve (70 százalékuk férfi volt, az átlagéletkor pedig 

- -
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érzé

Államokhoz és három másik országhoz (Kanada, Brazília és Dél-Afrika). 
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(温度计). Létrehoztuk ugyanazt a fent leírt eltérési skálát, és regresszáltuk a nemet, 

életkort, jövedelmet és iskolai végzettséget tartalmazó demográfiai változóinkra. A 

ési 

skálákat. 36 Más szóval, még az iskolai végzettségi szintre vonatkozó tartománybeli 

cializációs 

hatásra utal. 

Az Ázsiai Barométer felmérés további támogatást nyújt a szocializációs hatásra. A 2006-os 

-

nem bízom") 4- értékelték, hogy mennyire bíznak a 

központi és a helyi kormányzatban, valamint a domináns politikai pártban. Az életkor és az 

iskolai végzettség szignifikánsan megjósolta a 

ed eltérés a csoport átlagától. Ismét több 

A kínai kontextusban 
van bizonyíték a csoportos 
szocializációs hatásra az 
értékelő kérdésekre, de az 
amerikai kontextusban 
nincs. 

 

válaszoltak az átlagos véleményhez közelebb. 

Ahhoz, hogy ezeket a kínai eredményeket 

összehasonlítsuk az amerikai mintával, 

párhuzamos elemzést végeztünk a Pew 2012-es 

amerikai általános lakossági adataival is. A 2. ábrán 

felsorolt kilenc külföldi országban a bizalomra 

vonatkozó azonos eltérési pontszámok skáláját 

regresszáltuk a nemre, életkorra, jövedelemre, 

etnikai hovatartozásra (spanyolajkúak), 

és faj (fekete), valamint az oktatás és az ideológia. Az iskolai végzettség nem jósolta meg 

szignifikánsan az átlagos különbségi pontszámokat, bár a kapcsolat ugyanabba az irányba 

mutatott. Az etnikai hovatartozás és a faji hovatartozás azonban a csoport átlagától való 

nagyobb távolságot, míg a jövedelem a csoportkonszenzussal való nagyobb összhangot 

 

azt az elképzelést, hogy az egyéni különbségek, mint például az etnikai hovatartozás, a faji 

hovatartozás és a jövedelem, az amerikai kontextusban alakítják az ország iránti bizalomhoz 

való hozzáállást, szemben a kínai adatokban tapasztalt hatásuk hiányával. 

Ezek az elemzések együttesen bizonyítékot szolgáltatnak a csoportos szocializáció hatására az 

- de nem az amerikai kontextusban. A kínai 

oktatási rendszernek való nagyobb kitettség többszörösen összefügg a kínai válaszadó egyéni 

válasza és a csoportos átlag közötti nagyobb egyezéssel. Ez a helyzet három független kínai 

-es 

adatok), a külföldi országok iránti melegség (University of Oklahoma 2013-as adatok) és a 

kínai kormányba vetett bizalom (Asian Barometer 2006-os adatok). 

Az egyetlen kivételt az RCCC 2012-es adataiban az amerikai fenyegetettségi skála jelentette, 

az anomália a 
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kérdés de-jelének tudható be. A kérdés arra kérte a válaszadókat, hogy értékeljék a Kínát 

"probléma" (问) 

Egyesült Államokra vonatkozott, az egyik kifejezetten "hegemónnak" vagy 

"zsarnokoskodónak" (霸权) nevezte az Egyesült Államokat, talán éppen azt az amerikai 
 

 tolódott el. 37
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hogy a csoport átlagához közelebbi választ adott. A hírfogyasztásnak azonban nem találtunk 

közvetlen hatását. 

Bár az ilyen korrelációs adatok nem tudják pontosan megvizsgálni, hogy a képzett 

szocializációs hatása van a kínai felmér - vagy mindkét 

 

 

SZEMÉLYRE SZABOTT MEGKÖZELÍTÉS 

Míg az egyéni különbségek, mint például az életkor és a nem, nem voltak közvetlen 

RCCC 2012-

különböz

nyomásra? 

üzenetek tartalma nem mindenkire egyformán hat. Ahhoz, hogy az üzenetek alakítsák az 

atti

Cacioppo Elaboration Likelihood modellje szerint, amikor az emberek "perifériásan" 

heurisztikák segítségével teszik. 38 A perifériásan feldolgozó emberek - találóan - hajlamosak 

tekintélyek. Ezzel szemben, amikor az emberek "központilag" dolgozzák fel az 

információkat, ak

 

A központi feldolgozáshoz a személynek motiváltnak kell lennie, hogy odafigyeljen a 

helyzetre. Ez történhet azért, mert az információ önmagával kapcsolatos, vagy mert a 
39 Ezenkívül azok az 

emberek, akik motiváltak arra, hogy figyelmet fordítsanak az érvekre, hajlamosak pozitívabb 

hogy az emberek odafigyelnek-

amelyeket végül elfogadnak. 

Érdekes módon az emberek hozzáállását az is alakíthatja, hogy mennyi érvnek vannak 
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alakítanak ki vele szemben. 40 Petty kimutatta, 

kialakítani velük szemben. 41 
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alátámasztja azt az elképzelést, hogy az emberek aktívan értelmezik a kapott információkat. 

Az expozíció mennyisége 

negatív irányban. 

francia 

neveknek tették ki, az növelte az ilyen nevek iránti tetszést. 42 

neveket, a hatás megfordult. Vagyis a fenyegetés hatására a nagyobb expozíció negatívabb 

 

fenyegetve érzi magát, befolyásolja, hogy az információknak való kitettség hogyan alakítja a 

 

Ami a külügyekhez való hozzáállást illeti, a kínai oktatás és média olyan képet festhet a 
43 és különösen az Egyesült 

44 Ezeket a negatív nézeteket azonban csak azoknak kellene 

átvenniük, akik figyelmet fordítanak ezen üzenetek tartalmára. Ez leginkább a nemzetközi 

emberek a más országokról szóló híreket önmagukra vonatkozónak és potenciálisan 

kapnak. 

Ez azonban nem biztos, hogy minden kínaira igaz. A nemzetközi ügyek iránt kevésbé 

k körében más minta alakulhat ki. Mivel az általuk megismert információk 

kevésbé relevánsak számukra, ezért periférikusan dolgozhatják fel azokat. Ebben az esetben 

hatást mutathatja, mint azoknál, akik központilag dolgozzák fel az információkat: a 

országokkal, például az Egyesült Államokkal szemben. Konkrétan, az Egyesült Államok 

puszta említése összefüggésbe hozható az országgal kapcsolatos pozitívabb nézetekkel. 

Összefoglalva, a nemzetközi értékelések számbavételében a személyenkénti interakciót 

mind a szocializációs források (iskolázottsági szint, nemzetközi híreknek való kitettség vagy 

mának vagy 

 

E hipotézisek feltárása érdekében hierarchikus lineáris regressziók sorozatát végeztük el a 
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Ezekben az elemzésekben a felmérés nyers (azaz nem transzformált) adataira támaszkodtunk. 
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A regressziókba bevittük a demográfiai adatokat: a nemet, az életkort, a jövedelmet és a 

KKP-tagság vagy a kisebbségi csoporthoz tartozás dummy-változóját. A második lépésben az 

 Ez 

különösen az Egyesült Államokkal szembeni bizalom és fenyegetettség megítélését. 

Kiderült, hogy a hat standard demográfiai változó szinte semmilyen eltérést nem okozott a 

lt Államokba vetett 

 

(lásd az 1. táblázatot). 45 Az iskolai végzettség, a hírfogyasztás és a külügyek iránti 

Mindegyikkel külön-külön foglalkozunk. 

 
TÁBLÁZAT 1: A BIZALOM ÉS A FENYEGETETTSÉG VÁLTOZÓINAK REGRESSZIÓJA 

 

 Bizalom tíz külföldi 
országban ( = .87) 

N = 1,665 

Amerikai 
fenyegetés 
( = .83) 

N = 1,765 

 
Trust U.S. 

N = 2,245 

    

Nem Kor 

KKP-tagság 

Kisebbség 

Jövedelem 

Oktatás 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.07 * 

R 2
 .006 .004 .009 

Érdeklődés a külügyek iránt 

Hírfogyasztás 

- 

.13 *** 

.08 * 

- 

-.07 * 

.14 *** 

R 2
 .013 .009 .009 

Oktatás X érdeklődés 

Oktatás X hírfogyasztás 

Hírfogyasztás X érdeklődés 

-.10 ** 

- 

- 

- 

- 

.07 * 

- 

- 

-.07 * 

R 2
 .014 .007 .004 

Összesen R 2 .032 .020 .022 

 
Megjegyzés: * p < .05, ** p < .01, *** p < .001. A felsorolt béták standardizáltak és a regres- sion utolsó 
lépéséb l származnak. Csak a szignifikáns bétákat közöljük. 
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Bizalom külföldön 
A tíz külföldi országgal szembeni általános bizalom tekintetében a teljes hírfogyasztás kis 

fogyasztottak, hajlamosak voltak valamivel jobban megbízni más nemzetekben. 

szignifikáns kölcsönhatás korlátozta (lásd a 4. ábrát). 46 A külügyek iránt kevésbé ér

országok iránt. 47 A 

volt igaz: náluk a magasabb iskolai végzettség kevesebb bizalommal járt együtt a külföldi 

országok iránt. 48
 

 
4. ÁBRA: A NEMZETKÖZI ÜGYEK IRÁNTI ÉRDEKL DÉS ÉS AZ OKTATÁS 

KIOLTJA EGYMÁST 
 

2.2 

 
 

2.15 
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bizalommal jár együtt a külföldi országok iránt. Petty és Cacioppo Elaboration 

Likelihood modellje szerint a 

nagyon, a puszta kitettségi hatás azt sugallja, hogy figyelmen kívül hagyják az oktatási 

üzenetek negatív tartalmát, és egysz
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Elaborációját tekintve 
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központi útvonalat járják be 

 

A lejt

oktatás együttesen negligálja egymást, így egyiknek sincs közvetlen hatása a külföld iránti 

bizalomra. 49 Ezek az ellentétes hatások segíthetnek megmagyarázni, hogy a kínai adatsorban 

miért van kevés hatása a de- 

- a teljes minta szintjén kioltják 

egymást. 

 
Amerika: Amerika: A "gyönyörű imperialista" 
Az Egyesült Államok által jelentett fenyegetés tekintetében a nemzetközi ügyek iránt jobban 

nban a 

korlátozta, és a hírfogyasztás szubjektív motivációjuk alapján másként hatott az emberekre. 50
 

Amikor a hírfogyasztás alacsony volt, nem voltak különbségek a  

(lásd az 5. ábrát). Magas hírfogyasztás esetén azonban a nemzetközi ügyek iránt nagy 

alacsony hírfogyasztásúaknak 

 
5. ÁBRA: A KÜLÜGYEK IRÁNTI NAGYOBB ÉRDEKLŐDÉS AZ EGYESÜLT 
ÁLLAMOK ÁLTALI FENYEGETETTSÉG NAGYOBB MÉRTÉKŰ ÉRZÉKELÉSÉVEL 
FÜGGÖTT ÖSSZE - 
DE CSAK AZOK KÖRÉBEN, AKIK TÖBB NEMZETKÖZI HÍRT FOGYASZTOTTAK. 
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51 

kitéve a 

periférikusan ítélik meg: a híreknek való nagyobb kitettséggel hajlamosak voltak az Egyesült 

 

Mivel az USA és Kína közötti kapcsolatok a XXI. század legfontosabb államközi 

52 Visszatekintve az 1. táblázatra, az 

iskolai végzettség és a teljes hírfogyasz 53 Más 

szóval, mind a magasabb iskolai végzettség, mind a nagyobb hírfogyasztás összefüggött az 

Egyesült Államokban. 54
 

közötti szignifikáns kölcsönhatás korlátozta. 55 A 

körében a magasabb hírfogyasztás az Egyesült Államokba vetett nagyobb bizalommal járt 

együtt (lásd a 6. ábrát). A nemzetközi hírfogyasztás azonban nem befolyásolta az 

 

ta kitettség" 

információkat periférikusan dolgozzák fel, figyelmen kívül hagyva az üzenetek negatív 

tartalmát. Minél többet hallják az Egyesült Államokat emlegetni, annál 

biz  

 
6. ÁBRA: A NAGYOBB HÍRFOGYASZTÁS NAGYOBB BIZALOMMAL 
JÁR AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBA VETETT BIZALOMBAN. 

DE CSAK A KÜLÜGYEK IRÁNT KEVÉSBÉ ÉRDEKL D K KÖRÉBEN 
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KÖVETKEZTETÉS: "NAGY TESTVÉR" A KÍNAI FELMÉRÉSEKBEN 

A Kortárs Kína Kutatóközpont, az Ázsia Barométer és a World Values Survey által használt 
56 Ezeket a felméréseket azonban 

a megközelítés természeténél fogva felveti a

vágy miatt. 

hogy megfeleljen. 

ichológiai 

demográfiai változók, mint az életkor és a nem, alakítják-

 

különbségeket a 

a kínai emberek hozzáállását? 

Négy független adatsor elemzése alapján, különös 

tekintettel az RCCC 2012-es, az USA-Kína 

biztonsági megítélését vizsgáló felméréshez való 

hozzájárulására, azt találjuk, hogy a válasz igencsak 

esetleges. 

mint például arról, hogy a válaszadó milyen 

hogy mennyire érdekli a 

A felméréseket továbbra is 
személyesen végzik, 
felveti annak lehet ségét, 

hogy a válaszadók elrejtik 

valódi attit djeiket. 
 

embertípusok közötti várható különbségeket. 

Ugyanakkor mindhárom kínai mintában jel

például arról, hogy a válaszadó mennyire bízik a saját kormányában vagy egy külföldi 

országok listájában, az alulról felfelé irányuló de- 

t, addig egyéni szinten 

az életkor, a nem és más demográfiai változók egyáltalán nem tudtak magyarázatot adni a 

külföldi országokba vetett bizalomban mutatkozó eltérésekre. 

Demográfiai változóink közül az iskolai végzettség magyarázza legjobban ezt a 

csopo
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mintán keresztül azt találtuk, hogy a több éves iskolai végzettség volt az egyetlen változó, 

amely a csoport átlagához közelebbi válaszokkal állt kapcsolatban. 

Ez a megállapítás 

vagy politikailag elfogadható álláspont nagyobb tudatosságra nevelik. 



71  

ÉSZLELÉS ÉS TÉVES ÉSZLELÉS AZ AMERIKAIAK ÉS A KÍNAIAK MÁSIKRÓL ALKOTOTT NÉZETEIBEN  

 
 

pszichológiai változójának egyéni különbségei kölcsönhatásba lépt

irányuló szocializációs változókkal, az iskolázottsággal és a hírfogyasztás mennyiségével az 

Államokba vetett bizalom, a tíz külföldi országba vetett bizalom vagy az volt, hogy a 

az Egyesült Államokkal és a világgal szembeni bizalmatlan hozzáállást sajátították el. 

periférikusan dolgozták fel a kapott szocializációs üzeneteket, figyelmen kívül hagyva az 

k, hogy volt egy passzív "puszta kitettség" 

hatás, amelyben az Amerikáról szóló híreknek való fokozott kitettség ironikus módon 

hozzájárult az Amerikával való nagyobb ismeretséghez és az Amerikába vetett bizalomhoz. 

Természetesen az is lehetséges, hogy azo

iránt, aktív reakcióval reagáltak az Amerikáról és a világról szóló negatív értékelésekre, 

amelyeknek ki voltak téve, szándékosan növelve ezzel a bizalmukat. 57 A korrelációs adataink 

nem tudják megmondani, ho

kínaiak miért reagáltak a nagyobb hírfogyasztásra az Egyesült Államokba és a világba vetett 

nagyobb bizalommal - 

skáláján. Azt javasoljuk, hogy ez azért van, mert ezek az emberek perifériás feldolgozást 

végeznek, így a puszta expozíciós hatás miatt jobban ismerik a külföldi országokat, és így 

jobban bíznak bennük. 

Röviden, míg az olyan demográfiai változók, mint az életkor, 

olyan objektív kérdéseknél, mint a hírfogyasztás, és az emberek nemzetközi ügyek iránti 

külföldi országokba vetett bizalom mértéke, azt ta

legalábbis az RCCC felméréséb

 

Sajnos ez az elemzés nem tudja pontosan azonosítani, hogy ki is a "Nagy Testvér". Lehet, 

hogy a KKP az, amely kiterjedt oktatási és propaganda apparátusá
58 De lehet "Zhang Three és Li Four" is, a tipikus kínaiak elképzelt 

- a társadalom egésze. A Nyugaton jól dokumentált 

társadalmi megfelelési kényszer59 b Kínában, ahol a kol- lektivista 

normák még inkább elterjedtek. 60
 

kínai válas

kérdést: "Kiben bízunk?", és inkább a társadalmilag vagy politikailag kívánatos választ 



72  

keresik, minthogy saját véleményük alapján válaszolnának. 
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amerikai tudósoknak és politikai döntéshozóknak, akik egy újabb amerikai-kínai konfliktus 

elkerülésére törekszenek, ezért nagyobb figyelmet kellene fordítaniuk a kínai oktatási 

megbízhatatlan államokkal teli világ víziójának kialakításában. Hosszú távon a kínai 

segíthetne abban, hogy a kínaiak bizalmatlansága a világgal szemben általában és különösen 

az Egyesült Államokkal szemben enyhüljön. 
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4. FEJEZET 

A TEADÉLUTÁN ÉS A KÍNAI POLITIKA 
 
 

 
Alastair Iain Johnston  

 
 
 
 
 

BEVEZETÉS 

A Tea Party méretének és befolyásának rohamos növekedése ellenére a párt politikája 

túlnyomórészt belpolitikai kérdésekre összpontosít, mint például a kormányzati kiadások, az 

szervezetei kevés közvetlen vél

tartalmaz külön listát a kül- vagy nemzetbiztonsági politikáról a témák menüje alatt. Számos 

helyi Tea Party-csoport weboldalán a külpolitikai kérdésekhez legközelebb a bevándorlással 

kapcsolatos álláspontok állnak, illetve az "új világrenddel" és az amerikai szuverenitást 

 

Röviden: a Tea Party támogatóinak figyelmét a belpolitika uralja. 1
 

k lehetnek közöttük. Rand Paul és Ted Cruz például bírálta egymás 

külpolitikai megközelítéseit. Cruz kijelentette: "Meg kell értenünk, hogy az olyan 

nemzetekkel, mint Oroszország és Kína, nem úgy bánunk el, hogy karonfogva ölelkezünk, és 

kum- bayát énekelünk. Az egyetlen dolog, amit Oroszország és Kína megért és tisztel, az az 
2 

szerint a kulcs és a válasz a 
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a Közel-Keleten, Észak-Koreában és sok más bosszantó probléma megoldása megköveteli, 
3.

 

preferenciáiról nagyon 

kevés tudományos elemzés született. Van néhány kivétel. Az egyik Walter Russell Mead 

elmét kombinálja azzal a 

például a rendszerváltást. 4
 

A Tea Party támogatóinak külpolitikai preferenciáit vizsgáló egyetlen felmérésen alapuló 

tanulmányban Brian 

C

militáns internacionalista orientáció rovata alatt általánosítja. Vagyis a Tea Party 

- 

hogy ne használják ki a tagállamok, és hogy ne használják ki 

A Tea Party támogatói 
inkább abban hisznek, 

hogy az Egyesült 
Államoknak 

erőteljesebben kell 
demonstrálnia 

eltökéltségét, hogy mások 
ne használhassák ki. 

 

fenyegetések esetén 

alkotott rendkívül pesszimista véleményben, 

valamint az államközi konfliktusok mindenütt 

voltában gyökerezik. 5
 

Mead és Rathbun megállapításai összhangban 

vannak a Tea Party támogatóinak külpolitikai 

leírásokkal. Ezek a kommentárok azt sugallják, 

hogy a támogatók határozottan keményvonalasak 

katonai  

az Egyesült Államok közvetlen érdekeinek védelmében, de gyanakvó a kötöttségek 

rendszerváltását célzó politikákat. 6
 

Ebbe

vizsgálta a Tea Party támogatóinak a Kína-politikával kapcsolatos véleményét. A Carnegie 

Endowment for International Peace és a China Strategic Culture Promotion Association 

által koordinált U.S.-China Security Perceptions Survey (USA-Kína Biztonsági Percepciók 

Felmérés) 

megállapításainak következtetéseivel, miszerint a Tea Party támogatói az Obama-

kormányzat legkeményebb kritikusai közé tartoznak, akik azzal vádolják az amerikai 

elnököt, hogy puhány Kínával szemben. Bizalmatlanok Kínával szemben, és a katonai és 

gazdasági hatalmára adott határozott válaszlépéseket támogatják. 
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Mead és Rathbun szerint a Tea Party támogatói nem különösebben érdekeltek abban, hogy 

Kína-politikai prioritások listáján, mint a katonai vagy gazdasági kérdéseket. 
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ADATELEMZÉS 

A Tea Party támogatóinak és a Tea Party-t nem támogatóknak a nézeteit összehasonlító 
kezdve7 figyelés az, hogy a támogatók sokkal kevésbé 

bíznak Kínában, mint a nem támogatók. Arra a kérdésre, hogy mennyire bízhatnak Kínában, 

véleményüket: "egyáltalán nem" (lásd az 1. ábrát). 8
 

 
1. ÁBRA: BIZALOM KÍNÁBAN 

KÉRDÉS: MENNYIRE BÍZHAT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK KÍNÁBAN? 
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tekintik Kínát ellenségnek, mint partnernek, mint a nem támogatói (lásd a 2. ábrát). 9
 

komoly problémákat" jelentenek az Egyesült Államok számára. Ezek a problémák a 

: 

 munkahelyek elvesztése Kínában10 

 kereskedelmi deficit Kínával szemben11 

 Kína-Tajvan feszültségek12 

 Az amerikai adósság kínai birtoklása13 

  

Egyetért a 

Tea Partyval 

Nem ért egyet a 

Tea Partyval 

PE
RC
EN
TU
M 
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 Kínából indított kibertámadások15 
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2. ÁBRA: KÍNA MINT ELLENSÉG 

KÉRDÉS: KÍNA PARTNER, VERSENYTÁRS VAGY ELLENSÉG? 
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Az egyetlen Kína-

Tea Party támogatóitól, az emberi jogokat érinti. 16 Az éghajlatváltozással kapcsolatos 

megítélésükkel összhangban a Tea Party támogatói kevésbé aggódnak Kína 

éghajlatváltozásra gyakorolt hatása miatt, mint a nem támogatói. 17
 

 
3. ÁBRA: OBAMA KÍNAI POLITIKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE 

KÉRDÉS: KÍNA PARTNER, VERSENYTÁRS VAGY ELLENSÉG? 
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Ennek a fenyegetés-

támogatói sokkal nagyobb 

Kína-politikája túlságosan puha volt Kínával szemben, mint a nem támogatói (lásd a 3. 

ábrát). 18
 

Ez a fenyegetés-érzékelés és a jelenlegi politika kritikája arra is vezet, hogy a Tea Party 

támogatói na

Kínával való szorosabb kapcsolat kiépítését, mint a Tea Party nem támogatói, ez nem 

prioritás számukra. A nem Tea Party támogatóihoz képest inkább a gazdasági és kereskedelmi 

kérdésekben való kemény fellépés a prioritás. 19
 

Az érzékeny amerikai-kínai Tajvan-kérdéssel kapcsolatban a Tea Party támogatói nagyobb 

ína és Tajvan közötti feszültséget nagyon súlyos vagy 

komoly problémának az Egyesült Államok számára, mint a nem támogatói. 20 A 

21 Nagyobb va
22

 

 
4. ÁBRA: AZ AMERIKAI ER K ALKALMAZÁSA TAJVAN VÉDELMÉRE 

KÉRDÉS: HA KÍNA KATONAI ER T ALKALMAZNA TAJVAN ELLEN, AKKOR AZ 

EGYESÜLT ÁLLAMOKNAK KATONAI ER T KELLENE ALKALMAZNIA TAJVAN 

VÉDELMÉRE, VAGY NEM? 

 

80 
 

70 
 

60 
 

50 
 

40 
 

30 
 

20 
 

10 
 

0 

NEM SZABAD  ER TALKALMAZNI NEM  SZABADER T ALKALMAZNI 
 

Összefoglalva, a 2012-es felmérés többi válaszadójához képest a Tea Party támogatói 

 

Egyetért a 

Tea Partyval 

Nem ért egyet a 

Tea Partyval 

PE
RC
EN
TU
M 



85  

aggodalom. Valójában a Tea Party támogatói nem különböznek attól, mint a 
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fontossága szempontjából. A Tea Party támogatói például ezeket az emberi jogi 

kérdéseket a Kínával szembeni gazdasági szigor mögé sorolják (lásd az 5. ábrát). 

 
5. ÁBRA: A PORCELÁNPOLITIKAI AGGÁLYOK HIERARCHIÁJA 

KÉRDÉS: MELYIK A LEGFONTOSABB? 
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Az aggodalmak e hierarchiája tükrözheti a Tea Party ideológiájának libertariánus vagy 

ekvéseit, illetve a hiper-szuverenitás elemeit (mint például, hogy nem 

akarjuk, hogy más országok beavatkozzanak a belügyeinkbe, ezért nem szabad 

politikájának belföldi gazdasági fókuszának kiterjesztése lehet. 23
 

mint az amerikai példa proaktív külföldi 24
 

Kissé tisztázatlan, hogy a csoporton kívüli csoportoktól való távolságtartás, a tagadás 

vagy a "másság" milyen mértékben játszik szerepet ezekben a politikai preferenciákban. 
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Van némi korlátozott bizonyíték az etnocentrikus 



88  

CARNEGIE ALAPÍTVÁNY A NEMZETKÖZI BÉKÉÉRT  

 
 

táblázatot). 25 A táblázat a tetrachorikus korrelációs együtthatókat mutatja, amelyek 

lényegében azt tükrözik, hogy amikor a válaszadók szerint a kínaiaknak negatív (pozitív) 

tulajdonságaik vannak, akkor az amerikaiaknak is pozitív (negatív) tulajdonságokat 

tulajdonítanak. A Rathbun-fejezethez hasonlóan a negatív együtthatók azt jelzik, hogy a 

válaszadók 

úgy vélik, hogy az amerikaiak és a kínaiak ellentétes 

tulajdonságokat mutatnak (például ha az 

amerikaiak X tulajdonsággal társulnak, a kínaiak 

nem társulnak X tulajdonsággal). Ha az 

együtthatók pozitívak, ez azt jelenti, hogy a 

válaszadó szerint a kínaiak és az amerikaiak 

egyaránt kapcsolatban vannak az adott 

tulajdonsággal. 

Ami a Tea Party támogatóit illeti, csak egyetlen 

olyan tulajdonság van, amely nagy és negatív 

koeffi- 

A Tea Party támogatói úgy 

vélik. 

Az amerikaiak és a kínaiak 

hasonlóak. Azonban sokan 

ezek negatív tulajdonságok. 
 

cient-generosity - 

nem. A Tea Party támogatói azonban egy sor más tulajdonság tekintetében úgy vélik, hogy 

az amerikaiak és a kínaiak hasonlóak. Ami azonban figyelemre méltó ezekben a közös 

arra utal, hogy a Tea Party támogatói általában sötét

 

 
1. TÁBLÁZAT: ÖNMAGUNKRÓL ÉS MÁSOKRÓL ALKOTOTT HIEDELMEK (TETRACHORIKUS 

KORRELÁCIÓK) 
 

 
TRAIT 

Nem tea 
Párt támogatója 

Tea Party 
támogatója 

Nagyvonalú 0.16 -0.47 

Erőszakos 0.24 0.46 

Arrogáns 0.11 0.33 

Toleráns 0.12 0.20 

Agresszív 0.29 0.64 

Mohó 0.29 -0.03 

Őszinte 0.25 -0.04 

Önző 0.09 0.27 

Rude 0.28 0.01 

Kifinomult 0.45 0.41 
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-, bevándorló- és homoszexualitás-

ogy nem nagyon jelenik meg a kínai 

vonásokra vonatkozó konkrét kérdésekre adott válaszokban. 26 Lehetséges, hogy a másság 

-

ellenes és az "Obama muszlim" érzelmeket. 27
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A Tea Party "más" hazai csoportokra való drámai hajlamától a külpolitikáig az út az 

általános félelem és a veszély fokozott érzékelésén keresztül vezethet, és így a relatív 
28

 

A külpolitikára kiterjesztve ez azt jelenti, hogy a Tea Party támogatói számára a világ 

különösen veszélyes és versenyképes hely. Érdekes módon a 2012-es felmérés arra kéri a 

válaszadókat, hogy rangsorolják a fenyegetettség mértékét számos nemzetközi fejlemény 

miatt: Kína világhatalommá válása; a pakisztáni politikai instabilitás; az iráni nukleáris 

program; az észak-koreai nukleáris program; a nemzetközi pénzügyi instabilitás; a mexikói 

 

klímaváltozást természetesen elvetik, mint fenyegetést, és a pakisztáni instabilitás esetében 

a Tea Party támogatói a fenyegetés megítélésében statisztikailag nem különböznek a Tea 

Party-t nem támogatókétól. 

Ez a kiterjedt fenyegetettség-érzet nem magyarázható azzal a ténnyel, hogy a Tea Party 

támogatói általában a Republikánus Párttal azonosulnak. Néhány ilyen esetben, mint 

-koreai nukleáris programmal kapcsolatos 

ggel tekintették ezeket a 

kérdéseket komoly fenyegetésnek, mint a többi republikánus. Más esetekben azonban - Irán 

nukleáris fegyverek megszerzésének kilátása, a nemzetközi pénzügyi instabilitás, az iszlám 

- még jobban aggódtak, mint a Tea Party 

párton kívüli GOP válaszadók. 

észlelésére, valamint a kínai gazdasági és katonai hatalommal szembeni keménység 

preferálására. A gazda

Kína katonai és gazdasági felemelkedésével kapcsolatos aggodalmakat. 29
 

Míg a Tea Party támogatói szignifikánsan keményvonalasabb nézeteket vallanak Kínáról és 

a kínai politikáról, a Tea Party-val való azonosulásnak van-e bármilyen független hatása 

-e a keményvonalas politikát, ha a 

szokásos szocioöko- 

támogatása irreleváns? Az amerikai politika politikai preferenciáival foglalkozó 

-liberális dimenzióban való 

Party támogatói azonban nem azonosak a GOP-pal, és világnézetük nem teljesen egyezik a 

kínai politikai preferenciáknak. 

E hipotézis tesztelésére többváltozós modellt állítottam fel, amelyben független 

változóként a Kínával és a Kína-
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mint az életkor, a nem, a faj, az iskolai végzettség, a jövedelem, a pártok, a pártok és a 

társadalmi csoportok. 
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azonosulás és ideológia, valamint a Tea Party támogatása mint független változó. 30 A Tea 

Party-

politikák támogatásának (lásd a 2. táblázatot). 

Például annak az esélye, hogy a Tea Party támogatói nem bíznak Kínában, 2,3-szor 

nagyobb, mint a Tea Party nem támogatói esetében. Az ideológia és a pártidentifikáció nem 

szignifikáns. Annak az esélye, hogy a Tea Party támogatói Kínát ellenségnek tekintik, 2-szer 

akkora, mint a Tea Party nem támogatói esetében, a többi változót figyelembe véve. A Tea 

Party nem támogatóihoz képest a Tea Party támogatóinak lenni körülbelül 2-szeresére 

növeli annak az esélyét, hogy úgy gondolják, az Egyesült Államok nem elég kemény. 

Ezenkívül a Tea Party támogatóinak esélye, hogy támogatják az USA fegyvereladásait 

Tajvan felé, több mint kétszer akkora, mint a Tea Party-t nem támogatóké. 31
 

 
2. TÁBLÁZAT: ESÉLYHÁNYADOSOK A TEAPÁRTI PORCELÁNPOLITIKAI ÁLLÁSPONTOK 

ESETÉBEN 
 

  
Nincs bizalom 
Kínában 

 
Kína mint ellenség 

 
Nem elég kemény 

Fegyverérté
kesítés 
Tajvan 
számára 

Szex 1.076 

(0.765-1.511) 

0.651 * 

(0.433-0.979) 

1.046 

(0.756-1.446) 

0.842 

(0.607-1.167) 

Egyetem 0.865 

(0.589-1.269) 

0.545 * (0.344-

0.866) 

0.848 

(0.586-1.227) 

0.959 

(0.669-1.375) 

Kor 1.015 ** (1.005-

1.024) 

1.013 * 

(1.002-1.025) 

1.004 

(0.995-1.013) 

1.016 *** 

(1.007-1.026) 

Fehér 1.658 ** 

(1.093-2.515) 

0.832 

(0.476-1.454) 

1.536 * 

(1.010-2.338) 

0.685 

(0.448-1.047) 

Jövedelem 1.097 * 

(1.012-1.190) 

0.976 

(0.886-1.075) 

1.029 

(0.954-1.110) 

1.134 *** 

(1.049-1.225) 

Ideológia 1.004 

(0.832-1.212) 

0.732 ** 

(0.583-0.920) 

0.717 *** 

(0.597-0.860) 

0.888 

(0.741-1.065) 

Republikánus 1.025 

(0.655-1.603) 

1.058 

(0.655-1.708) 

1.719 ** 

(1.130-2.615) 

0.628* 

(0.412-0.956) 

Tea Party 2.324 *** (1.386-

3.897) 

1.961 ** 

(1.226-3.137) 

2.075 *** 

(1.138-3.240) 

2.32 *** (1.477-

3.638) 

Konzervatív 0.500 

(0.211-1.191) 

0.389 

(0.138-1.094) 

1.330 

(0.571-3.095) 

0.693 

(0.299-1.608) 

Log 
valószínűség 

-410.827 -317.352 -435.342 -429.623 

Pszeudo R2
 0.055 0.072 0.087 0.052 

N 760 755 697 672 
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Megjegyzések: Odds-arányok (zárójelben 95 százalékos konfidenciaintervallum); * p <=.05, ** p <=.01, *** p <=.001. 
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Sok esetben ez a hatás független az ideológiától és a pártidentifikációtól, ami arra utal, hogy 

 

 

A Tea Party lehet, hogy 
egyszerűen csak 
egy helyettesítő 

nagyon 
keményvonalas hozzáállás 

a nemzetközi 

kapcsolatokhoz. 
 

a Tea Party vagy fordítva; a Tea Party támogatása 

független hatást gyakorol a keményvonalas 

politikára. 32
 

a Tea Party támogatói és a nem Tea Party 

támogatói között, akik szintén GOP-tagok. A 

GOP Tea Party támogatói sokkal nagyobb 

val

Tea Party támogatói. 

ellenségként és nem partnerként. A Tea Party támogatói a többi GOP támogatóhoz képest 

ikája nem 

-

 

 

KÖVETKEZTETÉS 

Nyilvánvaló kérdés, hogy a Tea Party Kínával és a Kína-politikával kapcsolatos nézeteinek 

lesz- kapcsolatos amerikai külpolitikában. Számos 

tanulmány arra a következtetésre jutott, hogy a Tea Party hozzájárult ahhoz, hogy a GOP 

még inkább jobbra tolódott, ami a 2010-es, 2012-es és 2014-

Kongresszusban a Tea Party szimpatizánsainak nagyobb számával magyarázható. Tehát arra 

-os GOP elnök- és 

szenátorjelöltekre. 33
 

-

elnökséget külpolitikai kérdésekben. A Tea Party sokkal inkább a belpolitikai kérdésekre 

összpontosít, mint a külpolitikai kérdésekre, és így nem biztos, hogy a GOP-kormányzat 

preferenciákkal rendelkezik. 

gazdasági politikának, bár nem feltétlenül a Kína emberi jogi helyzetére való proaktívabb 

összpontosításnak (hacsak nem a keresztényellenes vallási diszkriminációra helyezik a 

hangsúlyt). 
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ellensúlyozására (a "rebalance" vagy "pivot"). 34 Az USA-Kína Biztonsági Érzékelés Felmérés 

adatai azonban azt sugallják, hogy a Tea Party támogatói valójában nagyon is támogatják a 

keményebb Kína-  
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Kína ellenében is. 
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