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1 Célkitűzések1  

1.1 Bevezetés 

Az érzelmi intelligencia kutatás egyike a modern pszichológia legtöbbet vizsgált kérdéseinek. 
A kiemelt figyelem hátterében számos tényező feltételezhető, melyek közül az alábbiakat 
tekintjük a legfontosabbaknak: (1) az érzelmi intelligencia társadalmi-politikai üzenete 
megfelel korunk kulturális trendjének (lásd Mayer, Salovey, Caruso, 2000/a), (2) kapcsolódik 
az intelligencia kutatás területén lezajlott paradigmaváltáshoz, melynek nyomán különböző 
alternatív intelligencia-elméletek jelentek meg, (3) alkalmazza az affektív pszichológia 
legújabb eredményeit középpontba állítva azt a gondolatot, hogy az érzelmek értelmes 
jelentéseket hordoznak, amelyek felhasználhatók a hatékony alkalmazkodás érdekében.  

Az érzelmi intelligencia feltételezhetőleg olyan információkezelő képesség együttes, 
amely az érzelmek (legyenek azok pozitívak vagy negatívak) alkalmazkodást szolgáló, 
kognitív hatékonyságot erősítő funkcióját aknázza ki. Az érzelmi információk adaptív 
szerepéből és a kognitív-affektív-motivációs működés kölcsönhatásából (lásd pl. Spaulding, 
1994) következik, hogy az a személy, aki pontosan észleli a saját és mások érzelmeit, aki rálát 
az érzelmi és kognitív folyamatok kölcsönhatására valamint, aki hatékonyan képes érzelmeket 
szabályozni, az valószínűbben tesz szert valamilyen pozitív alkalmazkodási kimenetre. Az 
egyének nagymértékben különböznek abban, hogy az érzelmekben rejlő lehetőségeket milyen 
„ügyesen” hasznosítják. Azokat a személyeket nevezzük „érzelmileg intelligens 
személyeknek”, akik hatékonyan képesek hasznosítani a saját és mások érzelmi állapotaiban 
rejlő lehetőségeket. Ők azok, akik felismerik, hogy érzelmeik és hangulataik milyen jelentős 
hatást gyakorolnak megismerő folyamataikra és a társas kapcsolataikra, valamint akik 
képesek kivédeni az érzelmek lehetséges romboló hatásait, e helyett az érzelmeiket úgy 
hasznosítják, hogy azok serkentik a kognitív és társas működésüket, és előmozdítják a 
fejlődésüket. 

A szakirodalomban jelenleg többféle érzelmi intelligencia modell is megtalálható. 
Amíg néhány szerző (Salovey és Mayer, 1990; Mayer és Salovey, 1997; Oláh, 2005/c) az 
érzelmi intelligenciát kizárólag mentális képességek halmazaként definiálja (képesség-alapú 
modell), mások (pl. Bar-On, 1997; Bar-On, 2000; Goleman, 1997; Goleman, 2002; Cooper és 
Sawaf, 1997) mentális képességek, személyiségvonások, társas kompetenciák és motivációs 
faktorok együtteseként írják le a konstruktumot.2 A doktori munka középpontjában az érzelmi 
intelligencia képesség-alapú modelljének empirikus elemzése áll. Egyrészt olyan mérési 
eljárások kidolgozására teszünk kísérletet, amelyek pszichometriailag megfelelő eszközei 
lehetnek az érzelmi intelligencia mérésének, másrészt egy laboratóriumi kutatás keretében 
teszteljük az érzelmek és a kognitív teljesítmény kapcsolatát kísérő folyamatok együttjárásait, 
azt gondoljuk, hogy e folyamatok pontos feltérképezése kulcs lehet az érzelmi intelligencia 
alkalmazkodási hatékonyságot garantáló szerepének megértéséhez. 

Salovey és Mayer az 1990-ben megfogalmazott érzelmi intelligencia modellben az 
érzelmi intelligenciához tartozó mentális képességek három nagy csoportját különböztették 
meg: (1) az érzelmek észlelésének és kifejezésének képessége, (2) az érzelmek 
szabályozásának képessége, (3) az érzelmek használata a problémamegoldásban. Az 1997-es 
módosított modellben pedig az eredeti három képességhalmazt egy újabb kognitív hangsúlyú 

                                                           
1 Köszönettel tartozom témavezetőmnek Dr. Oláh Attila professzor úrnak, aki tanáromként és témavezetőmként 
felbecsülhetetlenül nagy segítséget nyújtott disszertációm elkészítéséhez. 
2 E modellek címkézésre Mayer, Salovey és Caruso 2000/b a „kevert modellek” terminus alkalmazását 
javasolták. 
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képességcsokorral egészítették ki, az új összetevő: az érzelmek megértésének és az érzelmi 
tudás alkalmazásának képessége. 

A képesség-alapú érzelmi intelligencia modell lényegében két fontos elméleti 
előfeltevést fogalmaz meg: az első, hogy ez a koncepció az érzelmi intelligenciát olyan 
információkezelő képesség együttesnek tekinti, amely azt hasznosítja, hogy az érzelmek 
képesek a kognitív folyamatok hatékonyságát fokozni és ez által növelni tudják a személy 
alkalmazkodási kapacitását, a második állítás szerint az érzelmi intelligencia fogalom alá 
sorolt képességek egy az IQ-tól világosan megkülönböztethető, önálló intelligencia-formát 
alkotnak (Mayer és Salovey, 1993; Mayer és Mitchell, 1998; Mayer, Caruso és Salovey, 
2000/a; Salovey, Bedell, Detweiler és Mayer, 2000; Kaufman és Kaufman, 2001). 

A képesség-alapú érzelmi intelligencia modell mérésére két alapvetően eltérő módszer 
is elterjedt: teljesítményteszteket és önjellemző kérdőíveket is kidolgoztak a modellben 
felsorolt komponensek mérésére. Mindkét operacionalizálási kísérlettel kapcsolatban érvek és 
ellenérvek fogalmazhatók meg. A kérdőívvel történő méréssel szemben megfogalmazott 
ellenérvek az alábbi pontokban foglalhatók össze: (1) a mentális képességek mérésére3 a 
pszichológia hagyományosan nem alkalmaz önbeszámolós módszereket, (2) a kérdőívvel 
történő mérés során lényeges megfelelési torzítások léphetnek fel, illetve (3) empirikus adatok 
sora jelzi, hogy az önbeszámolós érzelmi intelligenciamérések átfedést mutatnak a 
személyisséggel (pl. Digman, 1990; McCrae és John, 1992; McCrae, 2000; Rooy 
Viswesvaran, Pluta, 2005; Petrides, Pita és Kokkinaki, 2007). Az érzelmi intelligenciát mérő 
teljesítménytesztekkel szemben megfogalmazott legsúlyosabb kritika arra vonatkozik, hogy 
azokat nem lehet objektívan értékelni, mert a legtöbb esetben nincs világos kritérium arra 
vonatkozólag, hogy mi alkotja a helyes választ (Roberts, Zeidner, Matthews, 2001; Zeidner, 
Matthews és Roberts, 2001). Ugyanakkor mindkét mérési módszer mellett érvek is 
felsorakoztathatók. Az önjellemző kérdőívek alkalmazása mellett hozható fel hogy, a 
hétköznapi alkalmazkodás szempontjából, ahogyan az emberek gondolkodnak az érzelmi 
képességeikről (amit hisznek magukról) az legalább olyan fontos, mint az, hogy valójában 
milyen képességekkel rendelkeznek. A kérdőíves módszer mellett érvelők azt is 
hangsúlyozzák, hogy az emberek a visszaigazolásoknak köszönhetően tisztában vannak a 
különböző területeken nyújtott teljesítményeikkel. A teljesítménytesztek alkalmazása mellett 
szól, hogy azok a mentális problémák megoldásának valódi kapacitását tükrözik, nem pedig a 
személy véleményét arról, hogy ő hogyan teljesít (Perez, Petrides és Furnham, 2005). A 
második érv szerint empirikus adatok sora jelzi, hogy az érzelmi intelligencia 
teljesítménytesztekkel történő mérése nagy egyetértéssel pontozható, illetve az érzelmi 
intelligencia képességként való mérései mérsékelt összefüggést mutatnak az 
intelligenciamérésekkel és nem mutatnak együttjárást a személyiségtesztekkel (Legree, 
Psotka, Tremble és Bourne, 2005; Mayer, Salovey, Caruso és Sitarenios, 2001; Mayer, 
Salovey és Caruso, 1997; Mayer, Salovey és Caruso, 1999). Az érzelmi intelligencia 
mérésével kapcsolatban sokan felhívták a figyelmet arra (pl. Brackett, Rivers, Shiffman, 
Lerner és Salovey 2006; Brackett és Salovey, 2006; Goldenberg, Matheson és Mantler, 2006), 
hogy a teljesítményteszttel mért érzelmi intelligencia és a kérdőívvel mért érzelmi 
intelligencia két elkülönülő egyéni különbséget ragad meg. Petrides és Furnham (2001) a 
világos megkülönböztetés céljából a vonás-érzelmi intelligencia és a képesség-érzelmi 
intelligencia fogalmak bevezetését javasolta. A vonás-érzelmi intelligencia az önjellemző 
kérdőívvel mért, a képesség-érzelmi intelligencia pedig a teljesítményteszttel mért 
konstruktumra vonatkozik. 

                                                           
3 A mentális képességek olyan egyéni különbségek, amelyek különböző nehézségű kognitív feladatok megoldása 
során nyilvánulnak meg. 
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Azt gondoljuk, hogy az érzelmi intelligencia fogalommal kapcsolatban felmerülő 
legjelentősebb problémák három pontban összegezhetők: (1) érzelmi tudás/érzelmi adaptivitás 
vagy érzelmi intelligencia vita, (2) lehet-e mérni az érzelmi intelligenciát, (3) az érzelmekkel 
kapcsolatos képességek önálló intelligenciaformát alkotnak-e.  

Az „érzelmi tudás/érzelmi adaptivitás vagy érzelmi intelligencia” problémakört Izard 
(2001) vetette fel, aki az érzelmi intelligencia terminus alkalmazása helyett az érzelmi tudás 
vagy érzelmi adaptivitás konstruktumok alkalmazását javasolta, amelyet a következő módon 
definiált: „az érzelmek kifejezésének, értelmezésének, és funkcióinak ismerete, amely növeli 
annak valószínűségét, hogy az egyén képes és hajlandó legyen hasznosítani az érzelmi 
arousalban és motivációban rejlő inherens adaptivitást” (252. o). Izard amellett érvel, hogy 
„bár nyilvánvalóan léteznek olyan érzelmi vonatkozású képességek, amelyek alapvetőek az 
adaptív viselkedés és a társas kompetenciák szempontjából, ezek a képességek nem 
tekinthetők az intelligencia egy speciális formájának”, ehelyett szerinte „az érzelmi 
képességek leírásakor azokra a folyamatokra érdemes fókuszálni, amikor az érzelmek a 
tudástól, és a kognitív mérlegeléstől függetlenül járulnak hozzá az egyéni és társas 
működéshez” (252.o). 

A második felmerülő problémakör (lehet-e mérni az érzelmi intelligenciát) egyrészt 
arra vonatkozik, hogy összeállíthatók-e olyan feladatok, amelyekben az érzelmi képességek 
alkalmazásával kell problémát megoldani, és amelyekben egyértelműen meghatározhatók a 
helyes válaszok, másrészt, hogy az érzelmek területén megnyilvánuló egyéni különbségeket 
hogyan célszerű mérni teljesítménytesztekkel vagy kérdőívekkel.  

A harmadik probléma arra irányul, hogy a Salovey és Mayer által leírt modellbe 
foglalt érzelmi képességek önálló intelligenciaformát alkotnak-e, vagyis az érzelmek 
feldolgozásához kapcsolódó egyéni különbségek megfeleltethetőek-e az intelligencia standard 
kritériumainak. Salovey és Mayer (1990) szerint a képességként mért érzelmi intelligenciának 
három kritériumnak kell megfelelni ahhoz, hogy az e területen jelentkező egyéni 
különbségeket intelligencia-természetűnek tekinthessük: 

•Az első kritérium (vagy kívánalom) demonstrálni, hogy az érzelmekkel kapcsolatos 
képességek egyértelműen meghatározhatók teljesítményként (fogalmi kritérium).  

•A korrelációs kritérium kimondja, hogy az intelligenciának több, egymáshoz szorosan 
kapcsolódó képességet kell leírnia, amelyek azonban különböznek más 
intelligenciaformáktól. E második kritérium értelmében a képességként mért érzelmi 
intelligenciának mérsékelt korrelációt kell mutatnia más mentális képességeket mérő 
tesztekkel, és nem szabad korrelálnia a személyiséggel, ugyanakkor az egy konstruktumhoz 
sorolt képességeknek magas együttjárást kell mutatniuk egymással. 

•A fejlődési kritérium pedig azt fogalmazza meg, hogy az érzelmi képességeket mérő 
feladatokban nyújtott teljesítménynek javulnia kell az életkor előrehaladásával. 

1.2 Kérdésfelvetés és a vizsgálatok bemutatása 

A disszertációban bemutatásra kerülő négy vizsgálat a fenti problémakörökhöz kapcsolódik. 
Az első problémakört (érzelmi intelligencia vagy érzelmi tudás/adaptivitás) a disszertáció 
negyedik vizsgálata teszteli. A második problémakörhöz (lehet-e mérni az érzelmi 
intelligenciát) kapcsolódik az első, második és harmadik vizsgálat. Az első és második 
vizsgálat egyben a fentiekben bemutatott harmadik problémakört (intelligencia-formát 
alkotnak-e az érzelmekhez kapcsolódó képességek) is érinti, az intelligencia standard 
kritériumai közül a fejlődési és a korrelációs kritériumok tesztelése útján. 
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A disszertáció első vizsgálata magyar iskoláskorúak nagy országos mintáján teszteli, 
hogy kialakíthatóak-e olyan feladatok az érzelmi képességek mérésére, amelyekben 
egyértelműen meghatározhatók a helyes válaszok, valamint, hogy az érzelmi intelligencia 
feladatokban nyújtott teljesítmény javul-e az életkor előrehaladásával (fejlődési kritérium): 
feltételezzük, hogy az idősebb diákok jobb teljesítményt nyújtanak az érzelmi intelligencia 
feladatokban, mint a fiatalabb társaik, továbbá teszteljük a nemi különbségeket is, és azt 
várjuk, hogy a lányok jobb teljesítményt mutatnak, mint a fiúk minden vizsgált életkori 
mintában. Az idevonatkozó kutatások ugyanis egyöntetűen azt jelezték, hogy a nők fejlettebb 
érzelmi képességekkel rendelkeznek, mint a férfiak (Brackett, Mayer és Warner, 2004; Day és 
Carroll, 2004; Extremera, Fernandez-Berrocal, Salovey, 2006; Mayer, Caruso és Salovey 
1999; Schutte és mtsai, 1998; Van Rooy és Viswesvaran, 2004).  

A második vizsgálat keretében az érzelmi intelligencia IQ-val és személyiséggel való 
összefüggéseit elemezzük (korrelációs kritérium) és az érzelmi intelligencia intelligenciától, 
valamint személyiségtől való függetlenségét várjuk. 

A doktori munka negyedik kutatása laboratóriumi helyzetben teszteli az érzelmi 
intelligencia alkalmazkodási hatékonyságot előmozdító szerepét. A hangulatok és a kognitív 
teljesítmény együttjárásait vizsgáló kutatásunk az érzelmi intelligenciát teljesítményteszt és 
önbeszámolós kérdőív alkalmazásával is méri, így lehetővé válik a képesség-érzelmi 
intelligencia és a vonás-érzelmi intelligencia érvényességének összehasonlítása is. A 
laboratóriumi kutatás során a filmvetítés segítségével manipulált hangulat (pozitív és negatív 
hangulatindukció) különböző teljesítménymutatókra (verbális fluencia, figyelem-terjedelem, 
figyelmi-pontosság, váratlan ingerre adott reakcióidő) gyakorolt hatásait vizsgáljuk az érzelmi 
intelligencia függvényében. Az érzelmi/hangulati hatások felhasználása a kognitív folyamatok 
hatékonyságának fokozásához bármely érzelmi intelligencia modell esetében kulcsösszetevő. 
A fejlett érzelmi intelligenciával jellemezhető személyek azok, akik képesek akár a pozitív 
érzelmi állapotot/hangulatot, akár a negatív érzelmi állapotot/hangulatot eredményesen 
felhasználni a különböző teljesítményeik növeléséhez, az alacsony érzelmi intelligenciával 
jellemezhető személyek esetében pedig a hangulati hatások kognitív teljesítményt romboló 
következményei kerülnek előtérbe. 

A negyedik kutatásban felhasznált mérőeszközök közül a Schutte-féle Önbeszámolós 
Érzelmi Intelligencia Skála (Schutte Self-Report Emotional Intelligence Scale, SSREI, 
Schutte és mtsai, 1998) hazai adaptálása is részét képezi a disszertációban bemutatott 
munkának, a harmadik vizsgálat a SSREI-HU faktorszerkezetének elemzéséről és validálási 
munkálatainak tapasztalatairól számol be. Az SSREI különlegessége, hogy a Salovey és 
Mayer által megfogalmazott képesség-alapú érzelmi intelligencia modellt önbeszámolós 
kérdőív alkalmazásával operacionalizálja. 

Módszer 

2 Az érzelmi intelligenciát mérő feladatsor összeállítása, valamint az érzelmi 
intelligencia életkori és nemi jellegzetességeinek feltárása  

Az érzelmi intelligenciát mérő feladatsor összeállításakor egy nagyobb, szociális 
kompetenciákat mérő feladatgyűjteményből indultam ki, melynek összeállítása Oláh Attila, 
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G. Tóth Kinga és Nagy Henriett (2005/a; 2005/b) közös munkája.4 A tételsorok összeállítása a 
szociális kompetenciák, az érzelmi intelligencia, valamint az érzelmi fejlődés 
szakirodalmának áttekintése, illetve a vizsgált populációhoz tartozó gyermekekkel folytatott 
interjúk tapasztalatai alapján történt. 

A feladatgyűjtemények szerkesztése során összesen 523 különböző érzelmet kifejező 
képet gyűjtöttünk, melyek döntő többségét mi magunk fotóztuk, néhány érzelmi hívóképet 
pedig különböző internetes adatbázisokból vettünk át. A fotózásra iskolai környezetben került 
sor, a fotók egy része spontán érzelmi megnyilvánulásokat örökít meg, egy részük pedig úgy 
készült, hogy előre gyártott forgatókönyvek alapján különböző érzelemkifejezések felvételére 
kértük meg az iskoláskorú gyermekeket, majd velük közösen válogattuk ki azokat a legjobban 
sikerült képeket, amelyeket végül felhasználtunk a feladatgyűjtemények szerkesztésekor5. A 
6-8 éveseknek kidolgozott füzet 71, a 10-15 éveseknek szánt feladatgyűjtemény 64 kérdésből 
áll, amelyek megválaszolása részben önbeszámolón, részben feladatmegoldáson alapul. A 
kérdések az alábbi tartalmi dimenziókat fedik le: érzelmek tudatossága, érzelmek kezelése, 
szociális normák elemzése, konstruktív self-érzékelés, felelősség-törődés-tekintet másokra, 
szociális normák azonosítása és megoldása, együttműködés, kompromisszumkészség, 
visszautasítás, segítségkérés, befogadói kommunikáció, perspektívafelvétel. 

Az érzelmi intelligenciákat mérő tesztek összeállításakor az előzőekben bemutatott 
szociális kompetenciákat mérő feladatgyűjteményekből indultam ki. Első lépésként 
kiválogattam a kizárólag feladatmegoldáson alapuló érzelmi intelligenciát mérő tételeket. Az 
így kiválasztott feladatok három típusba rendezhetők, minden tételnél a feladat összeállítása 
kijelöl egy helyest választ, amely 1 pontot ér, a nem helyes válaszok pedig 0 pontot érnek. 

A feladatok első típusa egy érzelmi hívóképből és öt érzelmet kifejező portréból áll, a 
tesztkitöltő feladata kiválasztani azt a portrét, amely leginkább kifejezi azt az érzelmet, amit 
az érzelmi hívókép benne kiváltott (lásd 1. ábra). A második típusú feladat egy érzelmi 
hívóképből és öt gyermek különböző érzelemkifejezéseket ábrázoló portréjából áll. E 
feladattípus során a tesztkitöltő feladata kiválasztani azt a gyermeket, aki valójában jelen van 
az érzelmi hívókép által leírt jelenetben (lásd 2. ábra). Az ilyen típusú feladatok szerkesztése 
során az alábbi módon jártunk el: a fotózás során készült portrék közül válogatva, úgy 
állítottunk össze egy-egy feladatot, hogy egy-egy érzelmi hívóképhez egy azonos érzelmet 
kifejező portrét és 4 más érzelmet kifejező portrét társítottunk. 

A feladatok harmadik típusa különböző non-verbális kommunikációs jelzéseket 
(arckifejezések, kéz és lábgesztusok, valamint a testtartás) ábrázoló fotókat tartalmaz. Egy-
egy képsorozaton belül az első három kép ugyanazt az érzelmi állapotot fejezi ki. Az első 
három kép által közvetített érzelmi állapotot felismerve kell a tesztkitöltő személyeknek 
eldönteniük, hogy a képsorozat további három képe közül melyik fejezi ki ugyanezt az 
érzelmi állapotot. E feladattípus összeállításához az érzelmet kifejező teljes alakos fotóinkból 
indultunk ki, és ezeket arckifejezés, testtartás, láb és képgesztusokat kiemelő képekre 
alakítottuk át, majd a fenti logikát követve az azonos érzelmet kifejező és az attól 
megkülönböztethető más érzelemkifejezéseket tükröző gesztusokat válogattuk össze egy – 
egy tétel kialakításakor (lásd 3. ábra). 

                                                           
4 A feladatgyűjtemények a Sulinova Kht. felkérésére készültek, egy országos szociális kompetenciákat fejlesztő 
program hatékonyságának tesztelése céljából. 
5 A képek felhasználásához a szülők engedélyét is kértük. 
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1. ábra: Első típusú feladat 
(Instrukció: Milyen érzést vált ki benned ez a kép? Melyik arckifejezés tükrözi 

legjobban azt, amit te érzel? A kiválasztott kép alá tegyél egy X-et!) 

      

2. ábra: Második típusú feladat 
(Instrukció: Nézd meg ezt a fiút! Szerinted melyik gyerek ül vele szemben? A 

kiválasztott kép alá tegyél egy X-et!) 
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3. ábra: Harmadik típusú feladat 
(Instrukció: Az ’A’, ’B’ vagy ’C’ betűvel jelölt kép fejezi-e ki ugyanazt az érzelmi 

állapotot, mint a vörös alapon összegyűjtött képek?) 

A FELADATSOROK EMPIRIKUS ELEMZÉSE 

2.1 Vizsgálati személyek 

A vizsgálatban a TIOK (Térségi Iskola-és Óvodafejlesztő Központok) iskolái vettek részt. 
Ezek az országos lefedettségű központok eredetileg a kompetencia-alapú tanítási-tanulási 
programok elterjesztése érdekében jöttek létre. Az iskolák önként jelentkeztek a programban 
való részvételre, de a diákoknak a tesztkitöltés kötelező volt. Jelen kutatásban összesen 124 
iskola 260 osztályából 6138 diák vett részt: 2276 hat-nyolcéves diák, 1151 fiú és 1112 lány 
(13 fő esetében nem tudjuk a nemet), 1467 fő első évfolyamba, 808 fő második évfolyamba 
járt a tesztfelvétel időpontjában (1 fő esetében nem tudjuk az életkort). A 10-15 éves diákok 
közül a vizsgálatban összesen 3949 fő vett részt, mivel 87 fő esetén hiányos volt a 
tesztkitöltés 3862 fő esetében tudtuk értékelni az adatokat: 1968 fiú és 1893 lány (1 ötödikes 
osztályos diák esetében azonban nem tudjuk a nemet), 1173 fő ötödik, 399 fő hetedik, 2290 fő 
pedig kilencedik osztályba járt a tesztfelvétel időpontjában. 

2.2 Eredmények és értelmezés 

A tételszelekció elsődleges szempontja a helyes válasz meghatározásának egyértelműsége 
volt. Elsőként a gyakorisági elemzéseket végeztük el, majd az eredmények alapján a túl nehéz 
(20%-nál alacsonyabb a helyesen válaszolók aránya), illetve a túl könnyű (80%-nál magasabb 
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a helyesen válaszolók aránya) vagy a félreérthető tételeket (félreérthető egy tétel, ha egy az 
általunk nem helyes megoldásként beválasztott alternatívát a gyerekek nagy arányban jó 
válaszként jelölnek meg, illetve ennél a kritériumnál a kitöltő gyerekek, illetve a tanárok 
szóbeli közléseire is támaszkodtunk) kihagytuk. Jó tételként fogadtuk el, például a 6-8 évesek 
számára kidolgozott 1. számú feladatot (lásd 1. ábra). Ez esetben ugyanis az általunk kijelölt, 
a tétel szerkesztésből adódó helyes választ (4. kép) a gyerekek 55,1 %-a választotta helyes 
megoldásként, a másik négy válaszlehetőség közül pedig egyik sem lógott ki, mint lehetséges 
„második helyes megoldás”, ugyanakkor minden lehetséges képet legalább a gyerekek egy kis 
csoportja helyes megoldásként jelölt meg (az 1. képet választotta a gyermekek 13,9%-a, a 2. 
képet választotta a gyermekek 7,7%-a, a harmadik képet a gyermekek 15,7%-a, az 5. képet 
pedig a gyermekek 7,6%-a jelölte meg). A gyakorisági adatokon alapuló tételszelekcióval 
párhuzamosan itemanalíziseket végeztünk és elhagytuk a negatív item-maradék korrelációval 
rendelkező tételeket is. A szelekció eredményeként a 6-8 éveseknél 19, a 10-15 éveseknél 29 
tételt tudtunk megtartani. Így született meg az EIT 6-8 (Képes Érzelmi Intelligencia Teszt 6-8 
éves korosztály részére), valamint az EIT 10-15 (Képes Érzelmi Intelligencia Teszt 10-15 
éves korosztály részére). A helyes válasz gyakoriságok az EIT 6-8 esetében 23,5% és 74,5% 
az EIT 10-15 esetében pedig 33,5% és 69,1% közé esnek. 

Mind a 6-8 évesek, mind a 10-15 évesek számára kidolgozott feladatsorok esetében a 
tételek belső konzisztenciáját becslő Cronbach-alfa mutatók 0,5 és 0,6 közé eső értéket 
mutattak. Ez a mutató egyik tesztsorozat esetében sem volt tovább javítható az alacsonyabb 
item-maradék korrelációval rendelkező tételek elhagyásával. Figyelembe véve, hogy, az 
érzelmi intelligencia teljesítménytesztekkel történő mérése során a nemzetközi vizsgálatok is 
hasonlóan a kutatási gyakorlatban elvártnál valamivel gyengébb belső konzisztenciákról 
számolnak be (lásd Mayer és Geher, 1996; Sullivan, 1999; Mayer és Salovey, 1997; Mayer, 
Caruso és Salovey, 1999; Freudenthaler és Neubauer, 2003) ezeket a megbízhatósági 
mutatókat elfogadhatóaknak tekintjük a fejlődési és a korrelációs kritérium tesztelésére 
vállalkozó kutatások elvégzéséhez. 

Az érzelmi intelligencia tesztekben megjelenő teljesítmény területén jelentkező nemi 
különbségeket kétmintás t-próba, illetve egyszempontos varianciaanalízis alkalmazásával 
teszteltük. A 6-8 éves, és a 10-15 éves tanulók mintáján egyaránt a lányok jobb teljesítményt 
értek el, mint a fiúk. A 6-8 évesek esetén a Cohen-d kismértékű (0,16), a 10-15 évesek esetén 
közepes mértékű (0,49) hatást jelez. Ezek az eredmények megegyeznek a nemzetközi 
szakirodalomban közölt eredményekkel, amelyek kivétel nélkül a nők jobb érzelmi 
képességeiről számolnak be (lásd 1.2 pont). 

Az érzelmi intelligencia tesztekben megjelenő teljesítmények életkori vonatkozásait 
szintén kétmintás t-próba, illetve egyszempontos varianciaanalízis alkalmazásával teszteltük. 
A 6-8 éves (t=5,94; p<0,001) és a 10-15 éves tanulók (F=35,08; p<0,001) mintáján is 
szignifikáns életkori különbségeket találtunk: a második évfolyamba járó diákok (M=8,4; 
SD=3,11) jobb teljesítményeket értek el, mint az első évfolyamosok (M=7,6; SD=3,00), 
illetve a kilencedik évfolyamba járó tanulók (M=16,6; SD=3,73) jobb teljesítményt mutattak, 
mint az ötödikes (M=15,5; SD=3,66) és hetedikes tanulók (M=15,5; SD=3,91). Ez utóbbi két 
csoport teljesítménye között nem jelentkezett szignifikáns eltérés.  
Ezek az eredmények azt jelzik, hogy összeállíthatók olyan feladatok az érzelmi információk 
feldolgozásában megnyilvánuló egyéni különbségek regisztrálására, amelyek a fejlődési 
kritérium vonatkozásában a kognitív képességeket mérő feladatokhoz hasonló módon mérnek. 
Eredményeink támogatják azt az elképzelést, hogy az érzelmi információk feldolgozásában 
megnyilvánuló egyéni különbségek képességgyökerűek. 
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3 Az érzelmi intelligencia tesztekben nyújtott teljesítmény személyiséggel és 
intelligenciával való összefüggései 

3.1 A vizsgálati minta jellemzői  

A kutatásban 102 6-8 éves tanuló vett részt: 48 fiú és 54 lány. A 10-15 éves diákok közül a 
vizsgálatban összesen 143 14-15 éves tanuló vett részt: 81 fiú és 62 lány.  

3.2 Mérőeszközök és eljárás 

A 6-8 éves tanulók egyénileg egy vizsgálatvezető instrukcióit követve oldották meg elsőként 
az érzelmi intelligencia feladatokat, majd a Langer-féle intelligenciatesztet6 .Langer az 
intelligenciát az információk vagy ismeretek tárolásának, pontos rögzítésének és 
felhasználásának képességeként definiálja. Az általa kidolgozott intelligenciateszt a 
matematikai képességeket, a téri képességeket, valamint a verbális logikai képességeket fedi 
le, és nem tartalmaz verbális elemeket. Az adatokat egyéni tesztfelvétellel gyűjtöttük, a 
tesztbattéria kitöltése átlagosan 60 percet vett igénybe. 

A 10-15 éves tanulók mintáján az érzelmi intelligencia mérése az EIT10-15 (lásd 3.2 
pont) alkalmazásával történt. A személyiség mérésére a BFQ (Big Five Questionnaire, Big 
Five Kérdőív, Carpara, Barbaranelli, Borgogni és Perugini, 1993) tesztet alkalmaztuk, 
amelynek hazai adaptációját Rózsa, Kő és Oláh (2006) végezték el. A BFQ a személyiség öt 
fő faktorának (extraverzió, barátságosság, lelkiismeretesség, érzelmi stabilitás, nyitottság) 
megfeleltethető skálákat tartalmaz. A vizsgálati személyeknek egy ötfokozatú Likert-típusú 
skála segítségével kellett megjelölni, hogy mennyire illik rájuk a 121 állítás. Az IQ mérése a 
kultúra-független, a fluid intelligencia mérésére alkalmas Cattell-féle intelligenciateszt 
használatával történt (Test of „g”: Culture Fair, Scale, Form B7. A tesztek kitöltésére − 
csoportos formában – az iskolai tanórák keretében került sor. A tesztkitöltés önkéntes volt, 
azonban egy diák sem utasította vissza a vizsgálatban való részvételt. A diákok először az 
érzelmi intelligencia feladatsort, majd az IQ tesztet, végül a Big Five Kérdőívet töltötték ki. 
Az első két teszt kitöltésénél időkorlátozást alkalmaztunk. A tesztbattéria kitöltése összesen 
60 percet vett igénybe.  

3.3 Eredmények és értelmezés 

A 6-8 éves mintában az érzelmi intelligencia feladatsor megbízhatósága (Cronbach-
alfa=0,67), valamint a Langer-féle intelligenciateszt (Cronbach-alfa=0,75) megbízhatósága is 
kielégítő volt. A nemek közötti összehasonlítás nem jelzett szignifikáns különbséget egyik 
skálán sem, bár a lányok mindkét skálán magasabb teljesítményt mutattak. Az érzelmi 
intelligencia feladatokban nyújtott teljesítmény (a 29 feladatra adott jó válaszok összege) és 
az intelligenciatesztben nyújtott teljesítmény (az 55 feladatra adott jó válaszok összege) 
közötti Pearson-féle korrelációs együttható 0,181 (p=0,069) volt. Ez az eredmény támogatja 
azt a feltételezést, mely szerint a képességként mért érzelmi intelligencia elkülönül az 
intelligenciától. Az eredmény megegyezik a korábbi kutatások tapasztalataival, amelyek azt 
jelezték, hogy az érzelmi intelligencia csupán gyenge összefüggést mutat a kristályos 
intelligenciával, a fluid intelligenciától pedig független (Ciarrorchi, Chan és Caputi, 2000; 
Mayer, Salovey, Caruso és Sitarenios, 2001; Zeidner, Roberts és Matthews, 2008). 

                                                           
6 Check Your Children I. Q. Budapest, ELTE Általános Pszichológiai Tanszék, 1981 
7 A teszt kidolgozója: Institute for Personality and Ability Testing, Coronado Drive, Champaign, IL, USA 
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A 10-15 éves tanulók mintáján az alkalmazott mérési eljárások megbízhatóságát jelző 
mutatók az érzelmi intelligencia skála kivételével (Cronbach-alfa=0,55) megfeleltek az 
általánosan alkalmazott 0,7-es kritériumnak. Az alacsony konzisztencia mutató lehetséges 
hatásait a vizsgálat eredményeinek interpretációjánál figyelembe kell vennünk. A nemek 
közötti összehasonlítás során a lányok az alábbi skálákon szignifikánsan magasabb 
pontszámot értek el, mint a fiúk: (1) EIT 10-15 (t=1,56; p=0,035; fiúk: M=10,1; SD=3,48; 
lányok: M=11,1; SD=2,75); (2) BFQ Barátságosság skála (t=3,19, p=0,002; fiúk: M=77,5; 
SD=9,98; lányok: M=82,72; SD=8,97), (3) BFQ Érzelmi stabilitás skála (t=2,70, p=0,008; 
fiúk: M=73,0, SD=11,96; lányok: M=78,6; SD=12,68). Az érzelmi intelligencia esetében a 
nem kismértékű hatást (Cohen-d=0,37), a személyiségfaktorok (barátságosság, érzelmi 
stabilitás) esetében pedig közepes hatást gyakorolt (Cohen-d=0,50). Ezek az eredmények 
megegyeznek azokkal a korábban már idézett nemzetközi adatokkal, amelyek a képesség-
érzelmi intelligencia területén a nők magasabb teljesítményét jelzik (lásd 1.2 pont). 

Az érzelmi intelligencia és a big five faktorok, illetve az IQ közötti korrelációs 
számítások azt jelzik, hogy az érzelmi intelligencia tesztekben nyújtott teljesítmény az 
intelligenciától és a személyiségtől is független. Érdekes eredmény, hogy amennyiben a 
lányok almintáján elemezzük az érzelmi intelligencia és a személyiség összefüggéseit az 
energia (extroverzió) személyiségdimenzió, valamint az érzelmi intelligencia tesztben nyújtott 
teljesítmény között gyenge pozitív együttjárás fedezhető fel (r=0,3; p=0,018). A fiúk 
almintáján ugyanez az összefüggés nem található meg, ugyanakkor az ő esetükben a 
magasabb érzelmi intelligencia teljesítmény a lelkiismeretesség személyiségdimenzióval 
mutat gyenge pozitív összefüggést (r=0,22; p=0,048). Az energia, és a lelkiismeretesség 
személyiségjellemzők a teljesítménytesztben nyújtott eredményekkel összefüggésbe 
hozhatók, hiszen ismert, hogy az energia faktor a tevékenységek gyorsaságával, a 
lelkiismeretesség faktor pedig a tevékenységek pontosságával mutat együttjárást.  
A második vizsgálat eredményei a korábbi kutatások tapasztalataival (Ciarrochi, Chan és 
Caputi, 2000; Mayer, Salovey, Caruso és Sitarenios, 2001; Zeidner, Roberts és Matthews, 
2008) egybehangzóan támogatják a korrelációs kritériumot hozzájárulva ezzel a képesség-
érzelmi intelligencia fogalom érvényességének igazolásához. 

4 Az SSREI (Schutte Self-report Emotional Intelligence Scale, Schutte-féle 
Önbeszámolós Érzelmi Intelligencia Skála, Schutte és mtsai, 1998) adaptálása 

Az érzelmi intelligencia mérésére összeállított kérdőívet Schutte és mtsai 1998-ban dolgozták 
ki. A teszt szerkesztése során − Salovey és Mayer (1990) eredeti érzelmi intelligencia 
modelljét alapul véve – 62 tételt állítottak elő, majd egy 346 fős minta bevonásával feltáró 
faktoranalízist végeztek, amely egy 33 tételes skála kidolgozásához vezetett (egy faktorra 
súlyozódott a 33 tétel, ami az elméleti modell minden elemét reprezentálja). A publikálás óta 
számos tanulmányban használták a SSREI-t (lásd pl. Ciarrochi, Chan, és Bajgar, 2001; 
Petrides és Furnham, 2000; Saklofske, Austin és Minski, 2003; Schutte és mtsai, 2001). A 
kérdőívre vonatkozó adatok többsége támogatja a skála megbízhatóságát és érvényességét 
(Ciarrochi, és mtsai 2001; Saklofske és mtsai, 2003; Schutte és mtsai, 2001), a különböző 
tanulmányokban közölt Cronbach-alfa értékek a total skálára vonatkozóan 0,84 és 0,9 között 
mozognak. Ugyanakkor számos kritika is megfogalmazódott a mérési eljárással kapcsolatban, 
a legtöbb tanulmány a skála faktorszerkezetét kérdőjelezte meg (lásd pl. Petrides és Furnham, 
2000). Eredetileg Schutte és mtsai (1998) a skála egydimenziós szerkezete mellett érveltek, 
azonban több egymástól független tanulmány 4 skálás megoldást javasolt, egy felettes érzelmi 
intelligencia faktorral (Ciarrochi, Deane és Anderson, 2001; Petrides és Furnham, 2000; 
Saklofske és mtsai, 2003). Gignac, Palmer, Manocha és Stough (2005) kvalitatív elemzéssel 
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megkeresték a kérdőíven belül az elméleti modell által leírt hat kategóriát (az érzelmek 
értékelése önmagunknál, az érzelmek értékelése másoknál, az érzelmek szabályozása 
önmagunknál, az érzelmek szabályozása másoknál, az érzelmek kifejezése, az érzelmek 
felhasználása) majd e struktúra tesztelésére megerősítő faktorelemzést végeztek8. 
Eredményeik azt mutatják, hogy a Salovey és Mayer (1990) - féle érzelmi intelligencia 
modell hat dimenziójából kettő (ezek az érzelmi kifejezés, és az érzelmek szabályozása 
másoknál) nem azonosítható egyértelműen a kérdőívben. A szerzők ugyanakkor arról 
számolnak be, hogy a hatfaktoros modell illeszkedési mutatói jobbak a korábban javasolt egy 
és négyfaktoros megoldásoknál.  

4.1 Az SSREI-HU struktúrájának elemzése 

4.1.1 Vizsgálati személyek és eljárás 

A SSREI-HU belső struktúrájának igazolásához egy 165 fős (56 férfi és 109 nő) mintán 
konfirmációs (megerősítő) faktorelemzést végeztünk. A legfiatalabb résztvevő 18, a 
legidősebb 43 éves volt, az átlagéletkor 22,2 év (SD=3,39). A vizsgálati személyek közül 106 
fő nem pszichológushallgató (közgazdász, informatikus, pedagógus, andragógus), 59 fő 
pszichológushallgató egyetemista. A mintavétel kényelmi és hozzáférhetőségi alapon történt. 

4.1.2 Mérőeszköz 

A kérdőív magyar változata az eszköz lefordítása és visszafordítása után az inkonzisztenciák 
feloldásával került kialakításra. Az eredeti angol nyelvű mérőeszköz 33 tételt tartalmazott, 
Gignac és mtsai (2005) javaslata nyomán azonban a magyar verzióból kihagytuk azokat a 
tételeket, amelyek nem sorolhatók be a Salovey és Mayer (1990) érzelmi intelligencia modell 
egyik faktorába sem. Az SSREI-HU 28 állítást tartalmaz, amelyeket a vizsgálati 
személyeknek 5 fokú skálán kell értékelni, ahol az 1-es érték az állítás teljes elutasítását 
(„egyáltalán nem jellemző rám”), míg az 5-ös érték a teljes egyetértést („nagyon jellemző 
rám”) fejezi ki.  

4.1.3 Eredmények és értelmezés 

Az elemzés AMOS 4. programcsomaggal készült, egyrészt a Gignac és munkatársai (2005) 
által javasolt hatfaktoros megoldást, másrészt a Schutte és munkatársai (1998) által javasolt 
egyfaktoros megoldást teszteltük. A különböző modellek illeszkedési mutatóit az 1. táblázat 
foglalja össze. 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Két dimenzióhoz csak két tétel sorolódott, továbbá maradt 5 tétel, amit nem lehetett besorolni a hat elméleti 
dimenzió egyikébe sem. 
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 Khi-
négyzet 

df sign. CMIN/df  NFI IFI CFI RMSEA  RMSEA Conf.int 
90% 

1. modell 671,1 344 <0,001 1,951 0,957 0,978 0,978 0,076 0,068-0,085 

2. modell 845,83 350 <0,001 2,417 0,945 0,967 0,967 0,093 0,085-0,101 
df: szabadságfok, CMIN/df: minimum khi-négyzet és a szabadságfok hányadosa; NFI: mintára illeszkedési mutató, IFI: incremental fit 

index,; CFI: relatív illeszkedési mutató, RMSEA: közelítéses hiba négyzetes középértéke  

1. táblázat: A SSREI hatfaktoros (1. modell, Gignac és mtsai, 2005) és egyfaktoros 
(2. modell, Schutte és mtsai, 1998) illeszkedési mutatói 

Először a kérdőív hatfaktoros struktúráját teszteltük. A hagyományos illeszkedési khi-
négyzet mutató (671,1; df=344 p<0,001) szignifikáns ugyan, de a khi-négyzet és a 
szabadságfok hányadosa közötti érték (1,951) már elfogadható, ez az érték ugyanis 3 alatt 
optimális (Tabachnick és Fidell, 1996). A többi illeszkedési mutató (NFI=0,957; IFI=0,978; 
CFI=0,978; RMSEA=0,076) alapján is elfogadhatjuk ezt az elméleti modellt. Az NFI 
illeszkedési mutató a mintanagyságot is figyeli, 0,95 feletti értéke jó illeszkedést jelöl. Az IFI 
a mintanagyságon túl a szabadságfokot is figyelembe veszi, és a 0,95 feletti érték jelöl jó 
illeszkedést. A CFI értéke optimális esetben nagyobb, mint 0,9, az RMSEA konfidencia 
intervallumának felső értéke optimális esetben nem nagyobb, mint 0,08 (Browne és Cudeck, 
1993). A következő lépésben az egyfaktoros megoldás illeszkedését is teszteltük, és azt 
tapasztaltuk, hogy az illeszkedési mutatók rosszabbodtak a hatfaktoros megoldáshoz képest 
(Khi-négyzet: 845,83, df: 350, p<0,001; CMIN/df: 2,417; NFI=0,945; IFI=0,967; CFI=0,967; 
RMSEA =0,093), vagyis az eredmények inkább a hatfaktoros struktúrával konvergálnak. 

Az eredmények azt jelzik, hogy két skála esetében (az érzelmek kifejezése, az érzelmek 
szabályozása másoknál) a Cronbach-alfa értékek nem megfelelő belső konzisztenciát 
jeleznek, ezért ezt a két skálát a további elemzéseknél nem vesszük figyelembe. Ez az 
eredmény egybecseng a nemzetközi kutatások tapasztalataival (Gignac és mtsai, 2005), 
amelyek szintén azt mutatják, hogy a Salovey és Mayer - féle érzelmi intelligencia modell hat 
dimenziójából kettő (az érzelmek kifejezése, az érzelmek szabályozása másoknál) nem 
azonosítható egyértelműen a kérdőívben. A jövőben szükség lesz e skálák további 
kimunkálására a vonás-érzelmi intelligencia megbízható mérése érdekében. A négy 
azonosított faktor és a fölérendelt másodrendű faktor esetében azonban megfelelő belső 
konzisztencia mutatókat találtunk (az alskálák esetén Cronbach-alfa=0,61-0,77, a teljes skála 
esetén Cronbach-alfa=0,84).  

A nemi különbségek elemzésére vonatkozó statisztikai próbák eredménye szerint a 
vonás-érzelmi intelligencia területén a nők magasabb értékekről számolnak be, mint a férfiak 
(nők: M=3,9; SD=0,38; férfiak: M=3,7; SD=0,39; t[163]=2,582, p=0,011), a Cohen-d (0,52) 
értékét figyelembe véve a nem hatása a vonás-érzelmi intelligenciára közepes erősségű. 
Korábbi kutatások (Schutte és mtsai, 1998; Schutte és mtsai, 2001; Ciarrochi, Chan és Bajgar 
2001; Saklofske és mtsai, 2003) szintén arra mutattak rá, hogy az SSREI teljes pontszámát 
figyelembe véve a nők magasabb értékekről számolnak be, mint a férfiak.  

A skálák együttjárására vonatkozó elemzések azt mutatják, hogy a kérdőív alskálái 
között kivétel nélkül szignifikáns pozitív kapcsolat fedezhető fel (r=0,15-0,54). A 
legszorosabb együttjárás az érzelmek értékelése másoknál (AEO) és az érzelmek értékelése 
önmagunknál (AES) skálák között, a leggyengébb pedig az érzelmek értékelése önmagunknál 
(AES) és az érzelmek felhasználása a problémamegoldásban (UEPS) skálák között 
jelentkezik. 
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4.2 Az SSREI-HU diszkriminatív validitásának tesztelése 

Az SSREI-HU skála validálására irányuló vizsgálatokat olyan konstruktumok bevonásával 
folytattuk, amelyektől az elméleti feltevések szerint különböznie kell a mérni kívánt 
jellemzőnek. A vonás-érzelmi intelligencia modellek elméleti megfontolása, valamint a 
korábbi empirikus adatok alapján azt várjuk, hogy az SSREI-HU skálával mért vonás-érzelmi 
intelligencia független az intelligenciától, és csupán mérsékelt összefüggést mutat a big five 
vonásokkal. 

4.2.1 Vizsgálati személyek 

Az SSREI-HU diszkriminatív validitásának teszteléséhez egy 124 fős (63 fiú és 61 lány) 
mintán korrelációs elemzéseket végeztünk. Az eredeti mintából (128 fő) 4 főt a hiányos 
tesztkitöltés miatt ki kellett zárni. A legfiatalabb résztvevő 18, a legidősebb 27 éves volt, az 
átlagéletkor: 21,0 év (SD=1,77). A vizsgálati személyek közül 109 fő nem 
pszichológushallgató, 8 fő pszichológushallgató egyetemista, 7 személy esetében nem tudjuk 
a szakot. A nem pszichológushallgató egyetemisták összesen 25 különböző szak hallgatói. A 
mintavétel kényelmi és hozzáférhetőségi alapon történt. A hallgatók egyénileg egy 
vizsgálatvezető instrukcióit követve töltötték ki a teszteket: elsőként a vonás-érzelmi 
intelligenciát mérő kérdőívet, majd a személyiséget mérő kérdőívet és végül az 
intelligenciatesztet. A tesztek kitöltése mellett rákérdeztünk még a személy nemére, 
életkorára, egyetemi szakára. A tesztbattéria kitöltése 45 percet vett igénybe.  

4.2.2 Mérőeszközök 

A vonás-érzelmi intelligencia mérésére az SSREI-HU-t alkalmaztuk. A személyiség mérése a 
Big Five Kérdőív (BFQ, lásd 4.2 pont) használatával történt. Az intelligenciát a VNT IQ A 
alkalmazásával mértük. A tesztet, amely az IQ három területét méri (verbális, téri lokalizációs 
és numerikus feladatokkal) Russel és Carter 1997-ben fejlesztették ki, a hazai adaptációt 
Nábrády Mária és Oláh Attila 1997-ben végezték el. A vizsgálati személyeknek 30 perc alatt 
40 kérdésre kellett válaszolniuk. 

4.2.3 Eredmények 

Elsőként a mérőeszközök megbízhatóságát, a skálákat alkotó tételek belső konzisztenciáit 
becslő Cronbach-alfa mutatókat vizsgáltuk meg. A mutatók az SSREI-HU három alskálájának 
(AES: 0,642; UEPS: 0,658; ERS: 0,661) kivételével megfelelnek az általánosan alkalmazott 
0,7-es kritériumnak.  

A nemek közötti összehasonlítás során a nők az alábbi skálákon szignifikánsan 
magasabb pontszámot értek el, mint a férfiak: SSREI összpontszám: (t=2,047; p=0,043; nők: 
M=3,5; SD=0,35; férfiak: M=3,3; 0,35); BFQ Érzelmi stabilitás: (t=5,441; p<0,001; nők: 
M=82,8; SD=8,64; férfiak: M=80,7; SD=10,71). A vonás-érzelmi intelligencia esetében a 
nem közepes mértékű hatást gyakorolt (Cohen-d=0,58) az érzelmi stabilitás skálák esetében 
pedig a nem hatása erősnek bizonyult (érzelmi stabilitás: Cohen-d=0,99). Az eredmények 
megegyeznek a nemzetközi adatokkal, amelyek a vonás-érzelmi intelligencia területén a nők 
magasabb értékeit jelzik (Schutte és mtsai, 1998; Schutte és mtsai, 2001; Ciarrochi, Chan és 
Bajgar 2001; Saklofske és mtsai, 2003). Összességében azt mondhatjuk, hogy a vonás-érzelmi 
intelligencia a nyitottság kivételével minden big five faktorral pozitív kapcsolatot mutatott, a 
korrelációk nagysága azonban (r=0,18-0,45) azt jelzi, hogy két megkülönböztethető 
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konstruktumról van szó. Azt gondoljuk, hogy a vonás-érzelmi intelligencia skálák és a 
személyiség pozitív működését leíró személyiségfaktorok együttjárásai következhetnek az 
önbeszámolós módszer alkalmazásából. A mérsékelt nagyságú együttjárások ugyanakkor 
rámutatnak arra, hogy az SSREI-HU alkalmazásával mért érzelmi intelligencia nem azonos a 
big five faktorokkal.  

5 A manipulált hangulat teljesítményre gyakorolt hatásai az érzelmi intelligencia 
függvényében 

A doktori munka negyedik kutatása laboratóriumi helyzetben teszteli az érzelmi intelligencia 
alkalmazkodási hatékonyságot előmozdító szerepét. Az a néhány korábbi vizsgálat, amely 
laboratóriumi helyzetben tesztelte az érzelmi intelligencia érvényességét (Matthews és mtsai, 
2006; Lam és Kirby, 2002; Day és Carroll, 2004; Lyons és Schneider, 2005) nagyon 
ellentmondásos eredményekhez vezetett, ezért azt gondoljuk, hogy további kutatások 
folytatása ezen a területen kulcsfontosságú lehet az érzelmi intelligencia alkalmazkodási 
hatékonyságot növelő szerepének megértéséhez. 

Az érzelmi intelligencia képesség-alapú modelljei az érzelmi intelligenciát olyan 
információkezelő képesség együttesnek tekintik, amely az érzelmek (pozitív és negatív) 
alkalmazkodást szolgáló, kognitív hatékonyságot erősítő funkcióját aknázza ki, ezért (1) azt 
feltételezzük, hogy a magas érzelmi intelligenciával rendelkező egyének képesek a negatív 
érzelmek alkalmazkodást szolgáló funkcióját (precíz, kiélező, a hibát gyorsabban azonosító 
működés) kiaknázni, valamint a (2) pozitív érzelmek gondolat és cselekvésrepertoárt tágító 
(asszociációt gazdagító) támogatását eredményesen felhasználni. A pozitív hangulatnak 
ismert az az általános hatása, hogy a kreativitást és a figyelem-terjedelmet növeli, éppen a 
gondolat és cselekvésrepertoár tágításán keresztül, ugyanakkor tudjuk, hogy a pozitív 
hangulat a figyelmi-pontosság romlását és a váratlan ingerre adott reakcióidő lelassulását is 
eredményezheti. A negatív hangulat pedig éppen ellentétes módon a figyelmi-pontosság és a 
váratlan ingerre adott reakcióidő javulását mozdíthatja elő, negatív hatásként pedig a 
figyelem-terjedelem beszűkülésével és a kreativitás gátolásával járhat együtt (Fredrickson és 
Branigan, 2005; Storbeck és Clore, 2005; Fredrikson, 2002; Fredrickson, Mancuso, Branigan 
és Tugade, 2000; Isen, Daubman és Nowicki, 1987, Isen, 1987; Bless, Clore, Golisano, Rabel 
és Schwarz, 1996; Palfai és Salovey, 1993). A képesség-alapú érzelmi intelligencia modell 
elméleti előfeltevése szerint az érzelmi intelligencia előrejelzi, hogy a személy a különböző 
hangulati állapotok pozitív (kognitív funkciókat serkentő) hatásait képes-e kiaknázni, illetve 
el tudja-e kerülni a negatív hatások romboló következményeit (pl. Salovey és Mayer, 1990). 

Az alábbiakban bemutatásra kerülő vizsgálat általános célja az érzelmi intelligencia 
konstruktum validitásának laboratóriumi helyzetben történő tesztelése. A vizsgálat során a 
pozitív és a negatív hangulatindukció különböző teljesítménymutatókra gyakorolt hatását 
rögzítjük, és azt teszteljük, hogy az érzelmi intelligencia területén jelenlévő egyéni 
különbségek befolyásolják-e a pozitív /negatív hangulatindukció teljesítményre gyakorolt 
hatásait. Az eljárás során többféle teljesítménymutató rögzítésére is sor kerül: (1) verbális 
fluencia (mint a kreativitás egyik mutatója), (2) figyelem-terjedelem, (3) figyelmi-pontosság, 
(4) váratlan ingerre adott reakcióidő. Azt várjuk, hogy a magas érzelmi intelligenciával 
jellemezhető személyek azok, akik a pozitív hangulat hatására képesek növelni a verbális 
fluencia feladatban nyújtott teljesítményüket, valamint a figyelem-terjedelmüket, illetve akik 
a negatív hangulat hatására fokozni tudják a figyelmi folyamataik pontosságát, valamint az ő 
esetükben a negatív hangulat hatására a váratlan ingerre adott reakcióidő gyorsulása 
következik be. Az alacsony érzelmi intelligenciával jellemezhető személyek esetében azt 
feltételezzük, hogy náluk a pozitív hangulatindukció a figyelmi folyamatok pontosságát 
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aláássa és a váratlan ingerre adott reakcióidő lelassulásához vezet, a negatív hangulatindukció 
pedig gátolja a verbális fluencia feladatokban nyújtott teljesítményüket, valamint a figyelem-
terjedelem csökkenéséhez vezet.  

Egy rövid kitekintőben teszteljük azokat a további hipotéziseket, amelyek a kutatási 
elrendezés alapján megfogalmazhatók, de nem tartoznak közvetlenül a vizsgálat elsődleges 
célkitűzéseihez. Ezek a másodlagos hipotézisek a következő kérdéskörökhöz kapcsolódnak: 
(a) az érzelmi intelligencia teljesítmény-alapú és önbeszámolós mérései közötti összefüggés, 
(b) nemi különbségek a képesség és vonás-érzelmi intelligencia területén, (c) a szakmai 
specializáció összefüggése a vonás és képesség-érzelmi intelligenciával, illetve a (d) képesség 
és vonás-érzelmi intelligencia, valamint a hangulati mutatók együttjárásai. 

5.1 A vizsgálati minta jellemzői 

A vizsgálat résztvevőit a budapesti egyetemek (pszichológia, pedagógia, andragógia, 
közgazdaságtan, műszaki és informatika szak) hallgatói köréből válogattuk. A résztvevők 
önként jelentkeztek a különböző fórumokon (egyetemek plakátjai, egyetemi órák, egyetemi 
weboldalak) meghirdetett kutatási felhívásra. A beválasztás egyedüli kritériuma az egyetemi 
hallgatói státusz volt. A vizsgálatban összesen 93 fő, 24 fiú (25,8%) és 69 lány (74,2%) vett 
részt. 62 pszichológushallgató (66,7%) és 31 nem pszichológushallgató, 5 fő nem töltött ki 
egyetlen érzelmi intelligencia tesztet sem (őket kihagytuk az elemzésekből), 1 fő pedig csak 
részlegesen töltötte ki az online-teszteket (ő bizonyos számításokból maradt ki). Így összesen 
88 fő, illetve bizonyos számításokban 87 fő adatainak elemzését tudtuk végrehajtani: 23 fiú 
(26,1%), és 65 lány (73,9%), 59 fő pszichológushallgató, és 29 fő nem pszichológushallgató 
egyetemista. A nem pszichológushallgatók közül 12 fiú, és 17 lány, a pszichológushallgatók 
közül 11 fiú, és 48 lány. A legfiatalabb résztvevő 18, a legidősebb 43 éves, az átlagéletkor 
22,4 év (szórás: 4,20). A kontrollcsoportba soroltunk 28 személyt: 7 fiú és 21 lány, 17 nem 
pszichológushallgató és 11 pszichológushallgató. A negatív hangulatindukciós csoportba 27 
személy került: 5 fiú és 22 lány, 2 nem pszichológushallgató és 25 pszichológushallgató, 
végül a pozitív hangulatindukció feltételbe: 11 fiú és 22 lány került, 10 nem 
pszichológushallgató és 23 pszichológushallgató. A kontrollcsoportba sorolt személyek közül 
a legfiatalabb 18, a legidősebb 39 éves volt, átlagéletkor: 22,2 év (szórás: 3,87). A negatív 
csoportba sorolt személyek közül a legfiatalabb 19, a legidősebb 40 éves volt, átlagéletkor 
22,6 év (szórás: 4,40). A negatív csoportban a legfiatalabb résztvevő 19, a legidősebb 43 éves 
volt, átlagéletkor: 22,3 év (szórás: 4,40). A vizsgálatra jelentkező személyeket véletlenszerűen 
osztottuk a két vizsgálati csoport valamelyikébe (pozitív hangulatindukció, negatív 
hangulatindukció) vagy a kontrollcsoportba. Az adatok gyűjtése egyéni tesztfelvétellel zajlott, 
és egyénenként 50 percet vett igénybe. Az érzelmi intelligencia teszteket on-line módon 
töltötték ki a résztvevő személyek.  

5.2 Eszközök 

Hangulatindukció: A pozitív hangulatindukció céljából a Jégkorszak című film egyik 
vidám 10 perces jelenetét, a negatív hangulatindukció céljából pedig szintén egy 10 perces 
filmrészletet használtunk, amely egy AIDS-ben szenvedő afrikai fiatallal készült interjút 
mutat be. A dokumentumfilm részletben egy fiatal fiú a betegségével együtt járó 
szenvedéseiről, fájdalmairól, kétségbeeséséről, helyzetének reménytelenségéről beszél. A film 
utolsó kockája a fiú halálhíréről tájékoztat. A kontrollfeltételbe sorolt személyek egy a 
londoni metró építéséről szóló dokumentumfilm részletet néztek meg. A filmvetítés ideje alatt 
a résztvevő személyeket lassú szobakerékpározásra kértük, ezt a körülményt két szempont 
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miatt építettük be a kutatási tervbe: egyrészt ezáltal lehetővé vált, hogy úgy fogalmazzuk meg 
a vizsgálat instrukcióját, hogy abban a filmnek (a hangulati hatásoknak) a kiemelését el tudjuk 
kerülni, másrészt arra számítunk – Schachter (1971) érzelemelméletéből kiindulva – hogy, a 
megemelt fiziológiai arousal szint a hangulatindukció intenzitását növelni fogja.  

A verbális fluencia mérése: A verbális fluencia feladat hangulatindukció előtti 
változatában a résztvevő személyek feladata olyan szavak gyűjtése volt, amelyben rövid „ö” 
betű van (az ö betűn kívül más magánhangzót is tartalmazhatott a szó, illetve bármilyen 
szófajba tartozhatott). A feladat során arra kértük a résztvevő személyeket, hogy olyan sok 
szót írjanak, amennyit csak tudnak. A verbális fluencia feladat hangulatindukciót követő 
változatában pedig olyan szavak gyűjtésére kértük a résztvevőket, amelyekben rövid „ü” betű 
található, a fentiekkel megegyező feltételekkel. A kutatást megelőzően egy elővizsgálatban 
teszteltük, hogy nincs különbség a három perc alatt összegyűjthető „ö betűs” és „ü betűs” 
szavak számában. Teljesítményként az összegyűjtött (és a megfogalmazott kritériumoknak 
eleget tevő) szavak számát vesszük figyelembe. 

A figyelem mutatóinak mérése: A figyelem vizsgálatára egy egyszerű papír-ceruza 
tesztet alkalmaztunk. Egy A/4-es oldalon nyomtatott nagy betűk találhatók szünet nélkül, 
soronként 53 darab. A feladat az E, P és K betűk megtalálása és áthúzása. A feladat 
megoldására 3 perc áll rendelkezésre, amely alatt a vizsgálati személyeknek az olvasási 
iránynak megfelelően a lap tetejéről indulva kell megtalálni lehetőleg az összes fönt említett 
betűt. Az eredmények alapján több mutató határozható meg. A figyelem-terjedelem azt 
mutatja, hogy a személy hány karakterig jutott el a három perc alatt. A hibák két típusba 
oszthatók: az első típus a kihagyás, amikor a személy nem húz át egy instrukcióban szereplő 
betűt. A második típusú hiba a téves riasztás, amikor a személy áthúz olyan betűket is, amik 
az instrukcióban nem szerepeltek. A hibák együttes előfordulása a figyelmi-pontosságra utal.  

A reakcióidő mérése: A reakcióidő mérése a pebl-exp.0.09 pszichológiai program 
(reakcioido.pbl) alkalmazásával történt. A résztvevő személyek feladata 30 próbában az „A” 
billentyű lenyomása, amint meglátja az „X” ingert a képernyőn. A program minden próbában 
előrejelzést ad arra vonatkozólag, hogy a képernyő melyik részén (jobb vagy bal) várható a 
következő „X” inger felbukkanása. Az esetek 80%-ában (24 próba) az előrejelzés valós, 20%-
ban pedig félrevezető: 6 próbában éppen az előrejelzéssel ellentétes oldalon jelenik meg az 
inger. Teljesítményként a váratlan ingerre adott reakcióidők átlagát vesszük figyelembe. 

Az érzelmi intelligencia mérése: Az érzelmi intelligencia mérése a Schutte-féle 
Önbeszámolós Érzelmi Intelligencia Skála (SSREI-HU, lásd 5. pont) alkalmazásával, 
valamint a felújított Szemből Olvasás Teszt (SOT, Baron-Cohen, Wheelwright és Hill, 2001), 
alkalmazásával történt. A SOT teszt olyan érzelmi arckifejezéseket ábrázoló fényképeket 
mutat a résztvevőknek, melyeken csupán az arc egy vékony sávja, a szemek körüli rész 
látható.9 A tesztkitöltő személy feladata kiválasztani a kép négy sarkában lévő egy-egy szó 
közül azt, amely a legjobban jellemzi a képen látható személy érzéseit vagy gondolatait. A 
teszt kidolgozói ezt a mérőeszközt elsősorban az autizmus és az elmeteória kutatásának 
támogatására szánták (Baron-Cohen, Joliffee, Mortimore és Robertson, 1997; Baron-Cohen, 
2006) mi azonban azt gondoljuk ez a komponens alapösszetevője bármely érzelmi 
intelligencia modellnek, ezért a mérőeszköz alkalmas a normál személyek érzelmi 
intelligenciájának differenciált mérésére is. A felújított teszt validálása Bar-On Cohen 
munkacsoportjával együttműködésben az ELTE-PPK Személyiség-és Egészségpszichológiai 
Tanszékén jelenleg is folyik. Az eddig elvégzett elemzések (42 fő, 15 férfi és 27 nő, 
átlagéletkor: 44,0 év; szórás:16,08) rámutatnak arra, hogy a skála mérsékelt megbízhatósággal 
rendelkezik (Cronbach-alfa: 0,534), és pozitív irányú együttjárást mutat a Bar-On-féle 
                                                           
9 A tesztsorozat fotóinak felújítását G. Tóth Kinga végezte el. 
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Érzelmi Intelligenciateszt Empátia alskálájával, valamint negatív összefüggést a Toronto 
Alexithymia Skálával mért alexithímiával.  

Hangulatmérő kérdőívek: Az aktuális hangulat mérésére többféle eszközt 
alkalmaztunk. Az első az Arcok Skála (Faces Scale, Andrews és Withey, 1976) volt, amely a 
hangulati állapot általános szintjét tükrözi. A másik eszköz egy Rövid Hangulatintrospekciós 
Kérdőív, amelyet az aktuális hangulat mérésére állítottunk össze, és amely fele-fele arányban 
tartalmaz pozitív és negatív állapotokra vonatkozó kijelentéseket. 

5.3 Eljárás 

(1)  Tájékoztatás a kutatásról, a hozzájárulási nyilatkozatok aláírása.  
(2) A résztvevők kitöltötték a két hangulati kérdőívet  
(3) A résztvevők két 3 perces papír-ceruza feladatot oldottak meg: verbális fluencia teszt 

(„ö betűs” változat), majd a figyelmi-próba.  
(4) A résztvevők megoldották a számítógépes reakcióidő-mérő feladatot. 
(5) A résztvevőket arra kértük, hogy 10 percig lassú tempóban szobakerékpározzanak, 

mindeközben projektor alkalmazásával egy filmrészletet néztek, a csoportba 
sorolásuknak megfelelően (pozitív, negatív, semleges hangulatindukció). 

(6) A résztvevők kitöltötték a két hangulati kérdőívet. 
(7) A résztvevők két 3 perces papír-ceruza feladatot oldottak meg: verbális fluencia teszt 

(„ü betűs” változat), majd a figyelmi-próba. 
(8) A résztvevőket a vizsgálatot követő napon megkerestük a megadott e-mail címen, a 

levélben megadtuk az online-tesztekhez vezető internetes linket, és megkértük a 
személyt, hogy az általunk elküldött jelszót alkalmazva töltse ki a két érzelmi 
intelligencia tesztet. 

5.4 Eredmények és értelmezés 

Az érzelmi intelligencia képesség-alapú mérése kapcsán mérsékelt (Cronbach-alfa: 0,57), a 
kérdőívvel történő mérés kapcsán kiváló megbízhatósági mutatókat (Cronbach-alfa: 0,84) 
kaptunk. Mindkét eredmény megegyezik a korábbi kutatások tapasztalatával, amelyek a 
képesség-alapú mérések kapcsán mérsékelt (pl. Mayer és Geher, 1996; Mayer és Salovey, 
1997; Sullivan, 1999; Freudenthaler és Neubauer, 2003), a kérdőíves mérések kapcsán pedig 
kiváló reliabilitási adatokat közöltek (pl. Ciarrochi, Chan és Bajgar 2001; Schutte és mtsai, 
2001; Saklofske és mtsai, 2003).  

Az érzelmi intelligencia tesztek egymással való összefüggései kapcsán azt 
feltételeztük, hogy a képesség-alapú érzelmi intelligencia teszt pontszámai gyenge 
együttjárást mutatnak a kérdőíves mérésen alapuló érzelmi intelligencia teszt pontszámaival. 
Mintánkban a SOT-al mért képesség-érzelmi intelligencia és a SSREI-HU alapján mért 
vonás-érzelmi intelligencia totál pontszám között statisztikailag megbízható (p<0,001) gyenge 
együttjárás (r=0,345) mutatkozott. Ez az eredmény megegyezik a nemzetközi adatokkal, 
amelyek mérsékelt összefüggést jeleztek a kétféle mérési eljárás között (pl. Brackett, Rivers, 
Shiffman, Lerner és Salovey, 2006; Brackett és Salovey, 2006; Goldenberg, Matheson és 
Mantler, 2006; Rooy, Viswesvaran és Pluta, 2005).  

Az érzelmi intelligencia területén megnyilvánuló nemi különbségek kapcsán nem 
találtunk szignifikáns különbségeket, ez az eredmény nem egyezik meg a korábbi adatainkkal 
és a már korábban idézett nemzetközi tapasztalatokkal sem. Az értelmezésnél azonban fontos 
szem előtt tartanunk, hogy a mintánk összetétele nagyon kiegyenlítetlen volt a nem 
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szempontjából (csupán 23 férfi vesz benne részt), és bár szignifikáns különbségek nem 
jelentkeztek, a nők mindkét mérés kapcsán magasabb átlagértékeket értek el, mint a férfiak, 
így ez az eredmény nem mond ellent a korábbi adatoknak. 

A szakmai specializáló érzelmi intelligenciával való együttjárására vonatkozó 
elemzéseink a képesség-érzelmi intelligencia területén nem jeleztek különbséget a 
pszichológushallgató és a nem pszichológushallgató egyetemisták között. A vonás-érzelmi 
intelligencia területén azonban szignifikáns különbséget (t=2,28; p=0,025) találtunk a két 
csoport között: a pszichológushallgatók fejlettebb érzelmi képességekről számoltak be 
(pszichológushallgatók: M=4,0; SD=0,32; nem pszichológushallgatók: M=3,8; SD=0,38), 
mint a nem pszichológushallgató egyetemisták. A szakmai specializáció hatása a vonás-
érzelmi intelligenciára közepes mértékűnek bizonyult (Cohen-d=0,59). Ez az eredmény 
egybecseng Caruso, Mayer és Salovey (2002) kutatási eredményével, akik a vonás-érzelmi 
intelligencia és a segítő karrier preferálása között találtak összefüggést. 

A pozitív hangulatindukció hatására bekövetkező hangulati változások különbségeit az 
érzelmi intelligenciában megmutatkozó egyéni különbségek alapján kialakított csoportok 
között Mann−Whitney U-próbák alkalmazásával teszteltük, és egy szignifikáns különbséget 
fedeztünk fel a magas (N=14) és alacsony (N=19) érzelmek szabályozása önmagunknál 
csoportok között (Z=-2,202; p=0,028): a magas csoport esetében jelentősebb mértékű 
csökkenés volt megfigyelhető a negatív érzelmekről szóló önbeszámolóban a pozitív 
hangulatindukció következményeként. Eredményeink szerint a képesség-érzelmi intelligencia 
alapján kialakított magas (N=16) és alacsony csoport (N=17) nem különbözött szignifikáns 
szinten a pozitív hangulatindukcióra adott hangulati változást tekintve. 

A negatív film megtekintésének hatására előálló hangulatváltozások különbségeit a 
képesség-érzelmi intelligencia alapján kialakított alacsony (N=15) és magas (N=12) 
csoportok között szintén Mann−Whitney U-próbák alkalmazásával teszteltük. A hangulati 
mutatók közül egyedül a pozitív érzelmek változása kapcsán találtunk tendencia szintű 
különbséget a csoportok között (Z=-1,745; p=0,081): a magas képesség-érzelmi 
intelligenciával rendelkező csoport esetében a negatív hangulatindukció következményeként a 
pozitív érzelmek nagyobb mértékű csökkenése volt megfigyelhető. A vonás-érzelmi 
intelligenciára irányuló elemzéseink szerint az SSREI alskálái közül egyedül a magas (N=16) 
és alacsony (N=11) érzelmek szabályozása önmagunknál csoportok között találtunk tendencia 
szinten különbséget az általános hangulati mutató változása kapcsán (Z=-1,769; p=0,077): az 
alacsony csoport esetében nagyobb mértékben romlott az általános hangulat a negatív film 
megtekintésének hatására.  

A hangulatindukció (pozitív, negatív) és a különböző érzelmi intelligencia (magas és 
alacsony csoport) mutatók együttes hatását a verbális fluencia változására (a filmvetítés utáni 
és a filmvetítés előtti teljesítmények különbsége) elsőként kétszempontos független mintás 
varianciaanalízissel teszteltük. Az adatok a hangulati feltétel főhatását igazolták: a pozitív és a 
kontroll feltételeknél regisztrált teljesítményváltozások különbsége szignifikánsnak bizonyult. 
Teljesítményjavulás csak a pozitív feltétel esetében volt megfigyelhető a verbális fluencia 
mutatóban. Ez az eredmény támogatja Fredrickson pozitív érzelmekről szóló elméletét, mely 
szerint a pozitív érzelmek kitágítják a személy pillanatnyi gondolat és cselekvésrepertoárját 
(pl. Fredrickson és Branigan, 2005; Fredrickson, 2002; Fredrickson, Mancuso, Branigan és 
Tugade, 2000). A képesség-érzelmi intelligencia és a vonás-érzelmi intelligencia mutatói 
(kivétel az érzelmek szabályozása önmagunknál vonás) egyöntetűen azt jelezték, hogy amíg a 
magas érzelmi intelligencia csoport a pozitív feltétel esetén teljesítményjavulást, a kontroll és 
a negatív feltétel esetén pedig teljesítményromlást mutatott, addig az alacsony érzelmi 
intelligencia csoportnál a pozitív, a negatív és a kontroll feltétel esetén is teljesítményromlás 
volt tapasztalható. Az érzelmi intelligencia mutatói közül azonban csupán az érzelmek 
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értékelése önmagunknál vonás (AES) kapcsán találtunk szignifikáns szintű különbségeket az 
alacsony és a magas csoport teljesítményváltozása között: a pozitív feltétel esetén az alacsony 
AES vonással rendelkezőknél tapasztalt teljesítményromlás és a magas AES vonással 
rendelkezőknél mért teljesítményjavulás eltérése szignifikánsnak bizonyult. E szerint a magas 
vonás-érzelmi intelligenciával (az érzelmek értékelése másoknál) jellemezhető személyek 
voltak azok, akik eredményesen felhasználták a pozitív hangulat lehetséges pozitív hatását. A 
nemlineáris regresszióelemzés eredménye szerint a vonás-érzelmi intelligencia a pozitív 
hangulatindukciós csoportban a verbális fluenciaváltozásra szignifikáns szintű hatást 
gyakorolt: a simított nemlineáris regresszióhoz tartozó nemlineáris korrelációs együttható: 
0,406; p=0,036; a regresszióval magyarázott variancia aránya pedig 0,165. A negatív 
hangulati feltételnél a vonás-érzelmi intelligencia tendencia szinten gyakorolt hatást a verbális 
fluenciaváltozásra: a simított nemlineáris regresszióhoz tartozó nemlineáris korrelációs 
együttható: 0,427, p=0,051; a regresszióval magyarázott variancia aránya 0,182. Az SSREI-
HU skáláit figyelembe véve a negatív hangulatindukció feltételnél az érzelmek értékelése 
önmagunknál vonás szignifikáns szintű hatást gyakorolt a verbális fluenciaváltozásra: a 
simított nemlineáris regresszióhoz tartozó nemlineáris korrelációs együttható: 0,472; p=0,024; 
a regresszióval megmagyarázott variancia arány 0,222. A csoportok korrelációs mátrixainak 
páronkénti összehasonlítása pedig azt jelezte, hogy a negatív és a pozitív feltételek között az 
érzelmek értékelése önmagunknál vonás és a verbális fluenciaváltozás kapcsolata tendencia 
szinten eltér (p<0,10), az együttjárások a pozitív csoportban: r=0,22; a negatív csoportban: r=-
0,26. Ezek az adatok arra engednek következtetni, hogy az érzelmek értékelése önmagunknál 
vonásnak szerep jut a pozitív hangulat kreativitást fokozó hatásának hatékony kiaknázásában.  

A figyelem-terjedelemváltozás területén a kétszempontos varianciaanalízis a hangulati 
feltétel főhatását igazolta: a negatív és a kontroll feltételeknél regisztrált 
teljesítményváltozások különbsége szignifikánsnak bizonyult. Minden esetben a negatív 
feltételnél volt felfedezhető a legkisebb mértékű javulás a figyelem-terjedelemben. Ez az 
eredmény támogatja azt a nézetet, mely szerint a negatív érzelmi hatások következményeként 
a tudat és számos kogníció beszűkülése következik be (pl. Storbeck és Clore, 2005; Palfai és 
Salovey, 1993). Bár mind a magas mind az alacsony érzelmi intelligenciával (képesség és 
vonás) jellemezhető személyek teljesítményjavulást mutattak mindhárom feltétel esetében, a 
negatív feltételnél a képesség-érzelmi intelligencia alapján kialakított két csoport 
teljesítményváltozása tendencia szinten különbözött egymástól: a magas képesség-érzelmi 
intelligenciával rendelkezők teljesítménye nagyobb mértékben javult. A nemlineáris 
regresszióelemzés eredménye szerint a pozitív hangulatindukciós csoportban a figyelem-
terjedelem változására szignifikáns szintű hatást gyakorol az érzelmek értékelése 
önmagunknál vonás: a simított nemlineáris regresszióhoz tartozó nemlineáris korrelációs 
együttható: 0,525; p=0,003, a regresszióval megmagyarázott variancia aránya 0,275. A 
csoportok korrelációs mátrixainak páronkénti összehasonlítása pedig azt mutatta, hogy a 
negatív és a pozitív csoportok között a vonás-érzelmi intelligencia és a figyelem-
terjedelemváltozás kapcsolata tendencia szinten eltér (p<0,10), az együttjárások a negatív 
csoportban r=0,21; a pozitív csoportban r=-0,24, az SSREI-HU alskáláit figyelembe véve 
pedig a csoportok korrelációs mátrixainak páronkénti összehasonlítása azt mutatta, hogy a 
negatív és a pozitív csoportok között az érzelmek értékelése önmagunknál vonás és a 
figyelem-terjedelemváltozás kapcsolata tendencia szinten különbözik (p<0,10), az 
együttjárások a negatív csoportban r=;0,09 a pozitív csoportban r=-0,12. Ezek az adatok arra 
engednek következtetni, hogy a magas érzelmi intelligenciával rendelkező személyek azok, 
akik a negatív hangulat lehetséges romboló hatását sikeresen képesek kivédeni.  

A figyelmi-pontosság területén jelentkező változások kapcsán a kétszempontos 
független mintás varianciaanalízis szignifikáns interakciós hatást jelzett az érzelmek 
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szabályozása önmagunknál vonás és a hangulati feltételek között, illetve tendencia szintű 
interakciós hatást a vonás-érzelmi intelligencia és a hangulati feltételek között, ami azt jelenti, 
hogy különbség van a hangulati feltétel és a figyelmi-pontosság kapcsolatában a magas és 
alacsony vonás-érzelmi intelligenciával/ érzelmek szabályozása önmagunknál vonással 
jellemezhető csoportok között. A magas vonás-érzelmi intelligenciával jellemezhető 
személyek a negatív feltétel esetén teljesítményromlást, az alacsony vonás-érzelmi 
intelligenciával jellemezhetők pedig teljesítményjavulást mutattak, a pozitív és a kontroll 
feltételnél tapasztalt teljesítményváltozásban azonban nem különbözött a két csoport. A 
nemlineáris regresszióelemzések szerint a pozitív hangulatindukciós csoportban a figyelem-
pontosságváltozásra szignifikáns szintű hatást gyakorolt a vonás-érzelmi intelligencia: a 
simított nemlineáris regresszióhoz tartozó nemlineáris korrelációs együttható: 0,552; p=0,001, 
a regresszióval megmagyarázott variancia arány 0,305. A vonás-érzelmi intelligencia szintje 
és a figyelmi-pontosság változás között negatív irányú kapcsolat fedezhető fel (Rpb=-0,127). 
A negatív hangulatindukció esetén pedig a vonás-érzelmi intelligencia tendencia szintű hatást 
gyakorol a figyelmi-pontosságváltozásra: a simított nemlineáris regresszióhoz tartozó 
nemlineáris korrelációs együttható: 0,427, p=0,051, a regresszióval megmagyarázott variancia 
arány: 0,182. A vonás-érzelmi intelligencia szintje és a figyelmi-pontosság változás között ez 
esetben is negatív irányú kapcsolat fedezhető fel (Rpb=-0,133). A csoportok korrelációs 
mátrixainak páronkénti összehasonlítása azt jelezte, hogy a kontroll és a pozitív csoportok 
között a képesség-érzelmi intelligencia és a figyelmi-pontosságváltozás kapcsolata tendencia 
szinten eltér (p<0,10), az együttjárások a pozitív csoportban r=0,13; a kontrollcsoportban r=-
0,30. Az SSREI-HU alskáláit figyelembe véve pedig a csoportok korrelációs mátrixainak 
páronkénti összehasonlítása szignifikáns szintű eltérést jelzett az érzelmek értékelése vonás és 
a figyelmi-pontosság kapcsolatában a negatív és a pozitív hangulatindukciós feltételek között 
(p<0,05), az együttjárások a negatív csoportban r=0,09; a pozitív csoportban r=-0,44, illetve 
tendencia szinten jelentkezett eltérés (p<0,10), az érzelmek szabályozása önmagunknál vonás 
és a figyelmi-pontosságváltozás kapcsolatában a kontroll és a negatív csoportok között, az 
együttjárások a kontroll csoportban: r=0,10; a negatív csoportban: r=-0,36. Az adatok azt 
jelzik tehát, hogy amíg a magas érzelmek szabályozása önmagunknál vonással jellemezhető 
személyek a negatív hangulati feltételek mellett képesek voltak javítani a figyelmi folyamataik 
pontosságán, addig az alacsony csoport nem tudta ezt a hatást kiaknázni, esetükben romlott a 
figyelmi pontosságban mutatott teljesítmény a negatív feltétel hatására. Ez az eredmény 
egyértelműen támogatja a vonás-érzelmi intelligencia fogalmának érvényességét.  

A váratlan ingerre adott reakcióidő változás területén eredményeink a hangulati 
feltétel főhatását jelzik: a negatív feltétel esetében nagyobb mértékű teljesítményjavulás 
jelentkezik, mint a kontroll feltétel esetében. Az eredményekre ez esetben az érzelmi 
intelligencia egyik mutatója sem gyakorolt hatást. 

A kapott eredmények interpretációjánál fontos figyelembe venni a kutatás korlátait. 
Az első és legfontosabb korlát, hogy a kutatás időigényessége miatt a vizsgálatba bevont 
személyek száma viszonylag alacsonynak tekinthető a több különböző szempontú statisztikai 
elemzéshez. Az elemzések során elvégzett számos statisztikai próba az I.-fajú hiba 
megnövekedését okozza. Mivel semmilyen korrekciót nem használtunk ezért a kapott 
eredményeket óvatossággal kell kezelni. Kritikaként ugyancsak felvethető az a tény, hogy a 
kutatásban kizárólag egyetemisták vettek részt, valamint, hogy a képesség-érzelmi 
intelligencia mérésére alkalmazott módszer mérsékelt megbízhatósági mutatóval rendelkezett.  
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6 Összefoglalás 

A disszertációban közölt vizsgálatok egyrészt rávilágítanak az érzelmi intelligencia mérése 
kapcsán felmerülő legjelentősebb problémákra: (1) az érzelmi intelligencia objektív mérései 
alacsony megbízhatósági mutatókkal rendelkeznek, (2) a kérdőíves mérések jelentős 
összefüggést mutatnak némely személyiségvonással, (3) a mérési eljárások nem fedik le az 
érzelmi intelligencia konstruktum teljes tartományát. Az érzelmi intelligencia megbízható 
mérése érdekében a jövőben további erőfeszítések szükségesek. Az érzelmi intelligencia 
fogalom jövőjével kapcsolatban azonban néhány eredményünk bizakodásra ad okot. Egyrészt 
találtunk némi kapcsolatot az érzelmi intelligencia és a hangulat felhasználása kapcsán, 
eredményeink szerint a magas érzelmi intelligenciával jellemezhető személyek képesek 
felhasználni a pozitív hangulat lehetséges pozitív hatásait, illetve képesek kivédeni a negatív 
hangulat lehetséges romboló hatásait. Mind a képesség-érzelmi intelligencia, mind a vonás-
érzelmi intelligencia kapcsán találtunk érvényességet támogató adatokat. A disszertációhoz 
tartozó első kutatás pedig bemutatta, hogy összeállíthatók olyan feladatok az érzelmi 
információk feldolgozásában megnyilvánuló egyéni különbségek regisztrálására, amelyek a 
fejlődési kritérium vonatkozásában a kognitív képességeket mérő feladatokhoz hasonló 
módon mérnek, ugyanakkor az ilyen típusú feladatokban nyújtott teljesítmény független az 
intelligenciától és a személyiségtől is. 
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