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„ Az ész és érzelem frigyéből szenvedélyes világosság születik. Az értelem 
érzelem nélkül tehetetlen lenne, az érzelem értelem nélkül pedig vak.” 

(Tomkins, 1962) 
 

 

ELŐSZÓ 

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, (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) az érzelmi intelligenciát 
kizárólag mentális képességek halmazaként definiálják (képesség-alapú modell), mások (pl. Bar-
On, 1997; Goleman, 1997) mentális képességek, személyiségvonások, társas kompetenciák és 
motivációs faktorok együtteseként írják le a konstruktumot (kevert érzelmi intelligencia 
modellek). 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. 

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. 
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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, és sokan felhívták a figyelmet arra (pl. Petrides és Furnham, 2001), 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 bevezette a vonás-érzelmi intelligencia és a képesség-érzelmi 
intelligencia fogalmait. A vonás-érzelmi intelligencia az önjellemző kérdőívvel mért 
konstruktumra, a képesség-érzelmi intelligencia pedig a teljesítményteszttel mért konstruktumra 
vonatkozik. 

Azt gondoljuk, hogy az érzelmi intelligencia fogalommal kapcsolatban felmerülő 
legjelentősebb problémák három pontban összegezhetők. Az első felmerülő problémakör arra 
vonatkozik, hogy az érzelmek valóban a kognitív teljesítmény fokozásán keresztül járulnak-e 
hozzá az alkalmazkodási kapacitás növeléséhez, vagy az érzelmi képességek leírásakor inkább 
azokra a folyamatokra célszerű fókuszálni, amikor az érzelmek ezektől függetlenül járulnak 
hozzá az egyéni és társas működéshez. A második problémakör azzal kapcsolatos, hogy lehet-e 
mérni az érzelmi intelligenciát. Az érzelmi intelligencia mérése kapcsán két alapvető kérdés 
merül fel: az első arra vonatkozik, hogy vajon összeállíthatóak-e olyan feladatok, amelyekben 
érzelmi képességek alkalmazásával kell problémákat megoldani, és amelyekben egyértelműen 
meghatározhatók a helyes válaszok. A méréssel kapcsolatban felmerülő második kérdés pedig 
arra irányul, hogy az érzelmek területén megnyilvánuló egyéni különbségeket teljesítménytesztek 
vagy önjellemző kérdőívek alkalmazásával érdemes-e mérni. A harmadik felmerülő problémakör 
azt vizsgálja, hogy a képesség-alapú érzelmi intelligencia modellbe foglalt komponensek önálló 
intelligenciaformát alkotnak-e, vagyis a modellbe foglalt, az érzelmek feldolgozásához 
kapcsolódó egyéni különbségek megfeleltethetőek-e az intelligencia standard kritériumainak. 

A disszertációban bemutatásra kerülő négy vizsgálat a fenti problémakörökhöz 
kapcsolódik. Az első problémakört (érzelmi intelligencia vagy érzelmi tudás/adaptivitás) a 
disszertáció negyedik kutatása teszteli, amely egy laboratóriumi helyzetben a manipulált hangulat 
teljesítményre gyakorolt hatásait elemzi az érzelmi intelligencia függvényében. A második 
problémakörhöz (lehet-e mérni az érzelmi intelligenciát) kapcsolódik az első, második és 
harmadik kutatás. Az első vizsgálatban egy érzelmi intelligenciát mérő feladatsor összeállításáról 
számolunk be, valamint az érzelmi intelligencia életkori és nemi jellegzetességeinek feltárására 
vállalkozunk. A második kutatás az érzelmi intelligencia tesztekben nyújtott teljesítmény 
személyiséggel és intelligenciával való összefüggéseit elemzi, a harmadik vizsgálat pedig a 
vonás-érzelmi intelligenciát mérő Schutte-féle Önbeszámolós Érzelmi Intelligencia Skála 
pszichometriai elemzésére vállalkozik. Az első és második kutatás egyben a fentiekben 
bemutatott harmadik problémakört (intelligencia-formát alkotnak-e az érzelmekhez kapcsolódó 
képességek) érinti, az intelligencia standard kritériumai közül a fejlődési és a korrelációs 
kritériumok tesztelése útján. 
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I.  AZ ÉRZELMEK MODERN FELFOGÁSA 

Az elméleti bevezető első egysége az érzelmek megítélésében bekövetkező fordulatváltás 
bemutatásával indul, amely az érzelmi intelligencia fogalom megjelenésének alapvető 
háttérfolyamata. Az utóbbi évtizedekben zajlott le a pszichológiában az úgynevezett affektív 
forradalom (Davidson, Scherer, Goldsmith, 2003) amely új keretet adott az érzelmekről való 
gondolkodásnak, és megteremtette az érzelmek empirikus tanulmányozásának feltételeit. 

Az európai gondolkodás történetének nagy részében az érzelmeket az emberi természet 
alsóbbrendű, zavaró elemeiként tartották számon. A legtöbb kutató azt gondolta, hogy az 
érzelmek keresztezik a kogníció útját, vagyis az érzelmek rontják a megismerő folyamatok 
hatékonyságát és megbízhatóságát. Az érzelmek negatív megítélése egészen Platonig vezethető 
vissza, aki szerint nem bízhatunk az érzelmeinkben, mert azok az elme alsóbb részéből 
származnak és megzavarják az értelmet. Arisztotelész, Platón tanítványaként szintén úgy 
gondolta, hogy az érzelmek romboló hatást gyakorolnak az értelmi működésekre, ugyanakkor ő 
már azt is hangsúlyozta, hogy az érzelmek kapcsolatban állnak a cselekvéssel, és a 
vélekedéseinkből származnak valamint, hogy az érzelmek olyan tényezők, amelyek 
megváltoztatják az emberek ítéleteit. Az ókori görög sztoikus mozgalomhoz kötődik az a 
gondolat, amely szerint az érzelmek túlságosan individualisztikusak, egyediek ahhoz, hogy 
azokat megbízható módon tanulmányozni lehessen. Az az elképzelés, mely szerint „a bölcs 
ember nem enged meg magának érzelmeket” később tovább élt a keresztény és a zsidó vallás 
eszmerendszerében (Oatley és Jenkins, 2001).  

Az érzelmek negatív megítélésében bekövetkező fordulatváltás gyökerei Descartes, és 
Spinoza filozófiai nézeteiben, valamint az európai romantikus mozgalmak egész társadalomra 
gyakorolt hatásaiban fedezhetők fel. Descartes szerint az érzelmek énünk gondolkodó 
aspektusában jelennek meg, és szoros kapcsolatban állnak testünkkel, tőle származik az az 
elképzelés, hogy az érzelmeket a gondolatokkal szabályozni lehet. Spinoza neve az érzelmek 
elfogadásának és megértésének, mint a kényszerítő hatásuk alól való felszabadulás felé tett első 
lépésnek a forradalmi gondolatát fémjelzi. A 18. század végén az európai romantikus mozgalmak 
keretében írók, festők és zenészek hangsúlyozták, hogy az érzelmeket is tartalmazó empatikus és 
intuitív gondolkodás olyan meglátásokhoz vezethet, amelyek elérhetetlenek a logika számára 
(Oatley, Jenkins, 2001). 

Az érzelmek funkcióiról elsőként Hume (1739/1984), majd Darwin (1872/1965) tettek 
említést. A filozófus Hume-tól származik az a napjainkig sokat idézett állítás, amely szerint az 
érzelmi impulzusok motiválják az összes viselkedést. Darwin pedig az „Érzelemkifejezés 
embernél és állatnál” című világhírű könyvében arról írt, hogy az érzelmek legalább két nagyon 
fontos funkciót szolgálnak: (1) energetizálják az adaptív viselkedéseket, és (2) egy olyan jelző és 
kommunikációs rendszert működtetnek, amely az egész faj és az egyedi szervezet túlélése 
szempontjából is előnyöket hordoz. A XX. század első felében Freud (1982) az „ösztönén” 
elsőbbségét hírdette a lelki folyamatok működésében, és ezzel lényegében Hume-hoz hasonlóan 
az összes viselkedés érzelemalapúságát hangsúlyozta. Az 1960-as években széleskörű társadalmi 
lázadások bontakozódtak ki a racionalitás erőivel szemben (emberjogi mozgalmak, vietnámi 
háború elleni diákmozgalmak, társadalmi mozgalmak: hippik, yippik, nőmozgalmak). Az évtized 
vezető pszichológusai (például Gordon Allport, Abraham Maslow, Carl Rogers) az érzelmeket 
szorosan összekapcsolták a pozitív működéssel, és azt hangsúlyozták, hogy az embernek alapvető 
szükséglete, hogy átélje az érzelmeit. 

A XX. század akadémikus pszichológiájában az érzelmek elhanyagolása volt 
megfigyelhető. A század első felében vezető szerepet játszó behaviorizmus elsősorban az 



 
 

9 

akaratot vizsgálta, a század második felében vezető jelentőségre szert tevő kognitivizmus 
középpontjában pedig a hűvös, érzelemmentes megismerés állt. Az érzelmek tanulmányozását 
mindeközben érdektelennek vagy megbízhatatlannak tartották. 

Bányai Éva (2006) az érzelmek területén bekövetkező szemléletváltás legfontosabb 
előzményei között az evolúciós pszichológiai paradigma fejlődését (Oatley, Jenkins, 2001; 
Forgas, 2001/a), valamint az affektív idegtudomány megjelenését (Panksepp, 1998) 
hangsúlyozza. Az evolúciós pszichológia szerint az érzelmi válaszok a társas környezettel való 
megküzdés hasznos, sőt alapvető eszközei, az érzelmek jelentést hordoznak és az alapvető 
érzelmek jelentéseinek evolúciós alapjai vannak. Az affektív idegtudomány keretében pedig 
megkezdődött az érzelem és gondolkodás kapcsolatának feltárása, és igazolást nyert, hogy az 
affektív és kognitív szabályozás agyi szubsztrátumai szoros összefüggést mutatnak. 

Amíg az érzelmekkel kapcsolatos korábbi elképzelések az érzelmek romboló hatásait 
hangsúlyozták, és nem feltételezték, hogy az érzelmeknek bárminemű haszna volna, napjaink 
pszichológiája (főként az affektív forradalom hatására) azt hangsúlyozza, hogy az érzelmek 
nagyon fontos információkat közvetítenek, és számos jelentős funkciót töltenek be a mindennapi 
életünk során. Az érzelmek legfontosabb funkciói: a cselekvések irányítása és a kognitív rendszer 
különböző szerveződési módokba való strukturálása, valamint a társas érintkezés szabályozása. 
Az érzelmek képesek az észlelési folyamatokat módosítani, a figyelmi folyamatokat irányítani, 
könnyebb hozzáférést biztosítani bizonyos emlékekhez, illetve alapvetően befolyásolhatják a 
gondolkodási folyamatokat, és fontos szerepet játszanak a kommunikáció során is: egyrészt saját 
belső állapotainkat jelzik, másrészt információkat szolgáltatnak a velünk érintkezésben lévők 
belső állapotairól. Érzelmeink erősíthetik vagy megszüntethetik társas kapcsolatainkat, továbbá 
fontos szerepet játszanak a személyiségfejlődésünkben, valamint a környezet kihívásaival 
szembeni hatékony megküzdésben is. 

Az elméleti bevezető első egységének további részeiben az érzelem különböző 
meghatározásait foglaljuk össze, majd röviden bemutatjuk az érzelmek fiziológiai alapjaira 
vonatkozó elképzeléseket. Mivel az érzelmi intelligencia lényegében azokra az egyéni 
különbségekre vonatkozik, amelyek a pozitív és negatív érzelmek különböző funkcióinak 
hasznosítása, illetve a különböző kognitív folyamatok érzelmi serkentése területein jelentkeznek, 
ezért az érzelmekre vonatkozó elméleti egységben ezekre a témákra térünk ki részletesebben. 

AZ ÉRZELEM MEGHATÁROZÁSAI ÉS FIZIOLÓGIAI ALAPJAI 

Az érzelmek az ember lelki életének egy különlegesen tág és sokrétű osztályát képviselik, 
egyértelmű meghatározásuk, szubjektív természetük, összetettségük és folyamatjellegük miatt 
nehéz feladat. A definíciók egyik csoportja az érzelmek összetettségére helyezi a hangsúlyt és az 
érzelmeket komplex rendszerként írja le. Frijda (1986) például az érzelmek 6 összetevőjét 
különböztette meg: 

(1) Az érzelem szubjektív élménye. 
(2) Belső testi válaszok, elsősorban a vegetatív idegrendszer reakciói. 
(3) Az érzelemről és a helyzetről alkotott gondolatok. 
(4) Arckifejezések. 
(5) Érzelmi reakciók.  
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(6) Cselekvéses tendenciák (Atkinson, Atkinson, Smith, Bem és Nolen-
Hoeksema, 1999, 321.o). 
 
Más definíciók, mint például Campos, Mumme, Kermoian és Campos (1994) 

meghatározása az érzelmek folyamatjellegét hangsúlyozzák, e szerint: „az érzelmek azok a 
folyamatok, amelyek megalapozzák, fenntartják, megváltoztatják és megszüntetik ember és 
környezete kapcsolatát azokban a dolgokban, amelyek fontosak a személy számára” (Oatley és 
Jenkins, 2001, 156. o.). Annak ellenére, hogy a kutatók által használt érzelem meghatározások 
között napjainkig vannak eltérések, konszenzus bontakozódott ki arra vonatkozólag, hogy az 
érzelmek az események személyes jelentésének egyéni kiértékelésével kezdődnek, majd ezek a 
tudatos vagy tudattalan kiértékelő folyamatok választendenciák sorozatát váltják ki, amelyek 
olyan tágan kapcsolódó összetevők rendszereként nyilvánulnak meg, mint a szubjektív élmény, 
az arckifejezés és a fiziológiai változások. 

Az érzelem meghatározás problémájával kapcsolatban Oatley és Jenkins (2001) azt 
hangsúlyozza, hogy „bár az érzelmek határozott definíciója még nem adható meg, az az 
elgondolás, hogy az érzelmek olyan állapotok, amelyek eseményeket kapcsolnak a személy 
számára fontos dolgokhoz, terveket indítanak be, és vázlatstruktúrákat kínálnak a másokkal 
kialakítandó kapcsolatokhoz, lehetővé teszi, hogy értékeljük funkcióikat, és a megértésük alapjául 
szolgálhat” (165.o.). 

Mivel az érzelmek mindig együtt járnak valamilyen perifériás változással a testben, a 
pszichológusokat régóta érdekli az a kérdés, hogy vajon ezek a testi változások közreműködnek-e 
illetve alapvetőek-e az érzelmi élmény keletkezésében. William James perifériás feedback 
elmélete szerint a fiziológiai arousal okozza az érzelmeket: „a testi változások közvetlenül 
következnek az izgató tény észleléséből, és ugyanezeknek a változásoknak a történés közbeni 
észlelése az érzelem” (James, 1890/1950, 449.o.) James megfigyeléseire alapozva amellett érvelt, 
hogy az arousal azonnal megjelenik bizonyos környezeti események percepciójára adott válaszul, 
s az érzelmek azáltal keletkeznek, hogy a személy érzékeli ezt az arousalt. A James által 1884-
ben publikált érzelemelmélettől függetlenül, Carl Lange 1885-ben James elképzeléseihez hasonló 
gondolatokkal állt elő, ezért ez az elgondolás később az érzelmek James-Lange elméleteként vált 
ismertté. 

A kogníciót hangsúlyozó érzelemelméletek azt állítják, hogy az érzelmek a valóságnak az 
észlelések, képzetek és gondolatok formájában való tükröződése alapján jönnek létre. Ide 
sorolható a Schachter által az 1960-as években propagált érzelemelmélet, amely felfogható a 
James-i elmélet egy variációjaként is. E szerint az érzelmek nemcsak a testi válaszokkal 
kapcsolatos szenzoriális feedbacktől függnek, hanem a személy környezeti eseményekkel 
kapcsolatos percepcióitól és gondolataitól is. A környezeti eseményekkel kapcsolatos percepciók 
és gondolatok befolyásolják az érzelem típusát, a testi változásokkal kapcsolatos szenzoriális 
feedback pedig az érzelem intenzitását határozza meg. Schachter (1971) egy, azóta már 
klasszikussá vált kísérletet végzett elmélete igazolására. A résztvevő személyeknek adrenalin 
(epinephrin) injekciót vagy placébo injekciót adott, majd különböző érzelmet kiváltó 
feltételeknek tette ki őket. Azt találta, hogy az epinephrin önmagában nem állít elő semmilyen 
érzelmet (a résztvevő személyek csupán arról számoltak be, hogy feldobottabbnak érzik 
magukat), de amikor kombinálták az epinephrint egy érzelemkiváltó szituációval (pl. egy horror 
film megtekintése) az megváltoztatta az átélt érzelem minőségét. Az átélt érzelem típusa a külső 
szituációtól függött, az intenzitása pedig az epinephrin mennyiségétől, igy az epinephrin injekciót 
kapott személyek nagyobb haragról számoltak be, amikor inzultálták őket, jobban féltek, amikor 
egy rémfilmet néztek meg, mint a placebót kapó személyek. Fontos azonban kiemelni, hogy az 
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érzelem-fokozó hatás csak akkor jelent meg, ha a személyeket előzetesen nem informálták az 
epinephrin pszichológiai hatásáról, vagyis a magas pszichológiai arousal növelte az érzelmek 
intenzitását, de csak abban az esetben, ha a személyek úgy tudták, hogy az érzelmet a külső 
arousal váltotta ki. 

Ekman (1992) érzelem elmélete, hasonló James perifériás érzelem elméletéhez, de 
kifejezetten az arc szerepére fókuszál. Ekman szerint minden egyes alapérzelem 
összekapcsolható egy bizonyos arckifejezéssel. Az arckifejezések gyorsan és automatikusan 
jönnek létre (bár le tudjuk őket gátolni), s az ezekkel kapcsolatos szenzoriális feedback 
közrejátszik az érzelem átélésében. A faciális feedback elméletből az következik, hogy az 
arcmimika révén képesek vagyunk fokozni érzelmeink intenzitását. Ekman elméleti elképzeléseit 
több kísérleti eredmény is támogatja. Laird (1974) például arra kérte a résztvevő személyeket, 
hogy vegyenek fel egy bizonyos arckifejezést (mosolyogjanak vagy ráncolják össze a 
szemöldöküket), miközben különböző érzelmeket kiváltó fényképeket néznek, majd megkérte 
őket, hogy töltsenek ki egy önbeszámolón alapuló hangulatot mérő kérdőívet. A kutatás 
legfontosabb eredménye az volt, hogy a személyek hangulatát nemcsak a specifikus képek 
befolyásolták, de a felvett arckifejezés is: azok a személyek, akiknek mosolyogniuk kellett több 
boldogságról és kevesebb haragról számoltak be, mint azok, akik a szemöldöküket ráncolták 
össze. Egy másik hasonló kísérletben Zajonc, Murphy és Inglehart (1989) azt figyelték meg, 
hogy azok a személyek, akiknek az „e” hangot kellett hangosan és hosszasan kimondaniuk 
vidámabb hangulatról számoltak be, mint akiknek más hangot kellett kiejteniük. Az érzelmi 
arckifejezés nemcsak az érzelmek önbeszámolójában tud változást előidézni, hanem képes az 
indukált érzelemmel konzisztens fiziológiai válaszokat is kiváltani. Ekman, Levenson és Friesen 
(1983) arra kérték a résztvevő személyeket, hogy vegyenek fel specifikus arckifejezéseket a hat 
alapérzelem kifejezésének megfelelően. Összehasonlításképpen más személyeket arra kértek, 
hogy idézzenek fel olyan eseményeket, amelyek ezeket az alapérzelmeket kiváltották náluk. 
Amíg a személyek felvették a különböző arckifejezéseket vagy elképzelték az érzelmeket kiváltó 
helyzeteket rögzítették a fiziológiai arousal különböző mutatóit. Az eredmények rámutattak arra, 
hogy a különböző érzelmek az arousal különböző mintázataival járnak együtt, illetve az adott 
érzelemhez tartozó mintázat az eseményfelidézés és az érzelemkifejezés esetén azonos. 

Lazarus (1993) kognitív-tranzakcionalista modellje szerint az érzelmek kialakulásában a 
kognitív kiértékelésnek jut döntő szerep, melyhez elsődleges és másodlagos értékelési 
folyamatok tartoznak. Az elsődleges értékelési folyamatok során a helyzet személyes jelentőségét 
értékeljük, vagyis azt, hogy az éppen zajló történések mennyire kongruensek személyes 
céljainkkal, gátolnak vagy segítenek bennünket azok elérésében. A másodlagos értékelés során 
pedig elemzés alá vetjük, hogy magunknak vagy másoknak tulajdonítható-e a kialakult helyzet, 
valamint számba vesszük, hogy milyen lehetőségeink vannak a nemkívánatos helyzet javítására, 
vagy a kívánatos fenntartására, illetve, hogy a különböző megküzdési lehetőségek milyen 
jövőbeli kilátásokkal kecsegtetnek. 

A centrális érzelem elméletek azt hangsúlyozzák, hogy az agy a központja mind a testi 
változások mind az érzelmi élmény létrejöttének. Az agyi érzelmi rendszerekkel kapcsolatos 
kutatások főként a limbikus rendszer, és a frontális lebeny szerepére fókuszáltak (pl. Cannon, 
1927; Marlowe, Mancall és Thomas, 1975; LeDoux, 1992; Scott, Young, Calder, Hellawell, 
Aggleton és Johnson, 1997; Bruce és Young, 1998; Whalen, 1998). Az újabb kutatási 
eredmények (lásd pl. Bush, Luu és Posner, 2000) ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy az 
anterior cinguli is fontos az érzelmek létrejöttében.  

Elsőként az állatmodellek mutattak rá arra, hogy bizonyos agyi területek, amelyek 
szorosan kapcsolódnak az érzelmi folyamatokhoz intenzív kapcsolatban állnak olyan agyi 
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területekkel, amelyek a kognitív funkciók alapjául szolgálnak. Számos kutatás igazolta, hogy az 
amygdala kiterjed kapcsolatban áll a szenzoros kéreggel, a hippocampussal és a prefrontális 
kéreggel, e kapcsolatok révén pedig az amygdala képes a kognitív funkciók érzelmi 
befolyásolására (lásd Oatley és Jenkins, 2001).  

A POZITIV ÉS NEGATIV ÉRZELMEK KÜLÖNBÖZŐ FUNKCIÓI   

A pozitív és negatív érzelmeknek különböző adaptív funkciói, illetve kognitív és pszichológiai 
hatásai lehetnek. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy a negatív érzelmek inkább a rövid távú 
alkalmazkodáshoz, a pozitív érzelmek pedig a hosszú távú alkalmazkodáshoz járulnak hozzá. A 
negatív érzelmi hatások következményeként a tudat és számos kogníció beszűkülése következik 
be, ami elsősorban életveszélyes helyzetekben segítheti az adott körülményekhez képest 
optimális viselkedésforma kiválasztását. A pozitív érzelmek pedig éppen komplementer hatással 
rendelkeznek, vagyis kitágítják a személy pillanatnyi gondolat és cselekvés repertoárját. A 
Fredrickson (2002) nevéhez köthető „kiszélesítés-és építés modell” négy alapvető állítást 
fogalmaz meg a pozitív érzelmek funkcióival kapcsolatban: 
(1) A pozitív érzelmek átélése kiszélesíti a személy pillanatnyi gondolat és cselekvés 

repertoárját. 
(2) A pozitív érzelmek átélése kitágító hatásuknál fogva építi a személy testi, intellektuális és 

társas erőforrásait.  
(3) A pozitív érzelmek azáltal, hogy kiszélesítik a személy gondolat és cselekvés repertoárját, 

valamint erőforrásokat építenek hosszú távon a jóllét fokozódását idézik elő. 
(4) A pozitív érzelmek egyedülállóan képesek a negatív érzelmek elhúzódó hatásait 

visszaszabályozni. 

A kiszélesítés hipotézist Fredrickson és Branigan (2005) egy laboratóriumi kutatásban 
tesztelték. A vizsgálat során rövid filmrészletek segítségével különböző pozitív és negatív 
érzelmi állapotokat idéztek elő (öröm, elégedettség, félelem, harag), a kontroll feltételnél pedig 
érzelmileg semleges filmrészletet mutattak be. A film bemutatása után a résztvevő személyeket 
arra kérték, hogy vonatkoztassanak el a film sajátosságaitól és képzeljék magukat egy olyan 
szituációba, ahol hasonló érzelmek merülhetnek fel. Ezután következett a gondolat-cselekvés 
repertoár nagyságának mérése: a résztvevő személyek feladata az volt, hogy sorolják fel azokat a 
dolgokat, amit éppen akkor szívesen tennének. A kutatás legfontosabb eredménye szerint a 
legtöbb dolgot a pozitív érzelmi indukció feltétel mellett nevezték meg a személyek. A második 
és harmadik hipotézis értelmében a pozitív érzelmek azáltal, hogy kiszélesítik a személy gondolat 
és cselekvés repertoárját maradandó erőforrásokat építenek (úgy, mint optimizmus, remény, 
bölcsesség, kreativitás, empátia, altruizmus, intimitást serkentő erő vagy kapcsolati elégedettség), 
amelyek az idő folyamán létrehoznak egy felfelé ívelő spirált a fokozott érzelmi jóllét irányába. 
A negyedik hipotézis a pozitív érzelmek pszichológiai következményei közé sorolja a negatív 
érzelmek szabályozását. E hipotézis tesztelésére Fredrickson, Mancuso, Branigan és Tugade 
(2000) egy laboratóriumi kutatást terveztek. Elsőként a résztvevő személyeknél egy magas 
arousalel társuló negatív érzelmi állapotot idéztek elő, majd random eloszlásban rövid, érzelmileg 
kifejező filmrészletet mutattak be (enyhe öröm, megelégedettség, szomorúság és semleges 
állapot). Függő változóként azt az időt mérték, ami a véletlenszerűen szétosztott film kezdetétől a 
negatív érzelmek miatti szív és érrendszeri aktivitás alapszintre való visszatéréséig eltelt. Azt 
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találták, hogy a két pozitív érzelmi indukcióban részesülő csoport gyorsabb szív és érrendszeri 
helyreállást mutatott, mint a semleges vagy a szomorú feltételbe kerülő személyek. Fredrickson 
(2002) arra is rámutatott, hogy lényeges egyéni különbségek fedezhetők fel a tekintetben, hogy 
egy személy mennyire képes a pozitív érzelmek visszavonási hatását kiaknázni. Feltételezése 
szerint ezeket az egyéni különbségeket legjobban a pszichológiai rugalmasság fogalma ragadja 
meg. Elméletét részben sikerült igazolni: azt találta, hogy a pszichológiai rugalmasság önjellemző 
kérdőívén magas pontszámot elérők esetében gyorsabban következik be a szív és érrendszeri 
helyreállás a negatív érzelmi arousal kiváltását követően, mint a pszichológiai rugalmasság 
alacsonyabb szintjével jellemezhető személyeknél. 

AZ AFFEKTIV JELENSÉGEK KOGNÍCIÓT, DÖNTÉSEKET ÉS VISELKEDÉST 
BEFOLYÁSOLÓ HATÁSAI 

Bár a dolgozat eddigi részében az érzelmekre fókuszáltunk, fontos azonban hangsúlyozni, hogy 
az affektív tudomány nem kizárólag az érzelmek tudománya, jóval szélesebb jelenségkört ölel 
fel. A hat leggyakrabban tanulmányozott affektív jelenség: az (1) emóció (érzelem), az (2) érzés, 
érzet (feeling), a (3) hangulat, az (4) attitűd, az (5) affektív stílus, és a (6) temperamentum 
(Bányai, 2006). Az affektív jelenségek mindegyike szoros kapcsolatot mutat a kognícióval, és 
jelentős hatást gyakorol döntéseinkre, viselkedésünkre. Éppen ebből kiindulva javasolja Forgas 
(2001/b) az érzelmi intelligencia terminus használata helyett az affektív intelligencia megjelölést. 
Az affektív intelligencia központi komponense az affektív jelenségek emlékezetre, 
gondolkodásra, ítéletalkotásra, személyközi viselkedésekre gyakorolt hatásainak felismerése és 
tudatosítása, valamint az érzelmi befolyásolás irányítása.  

Az affektív jelenségek és a kogníció közötti szoros kapcsolatra azok az eredmények 
hívták fel a figyelmet, amelyek rámutatnak arra, hogy nemcsak a kogníció hat az érzelmekre, 
hanem az érzelmek is hatnak a kognícióra. A kogníciót hangsúlyozó érzelemelméletek leírták, 
hogy a szituáció átdefiniálásával, jelentésének vagy értékének megváltoztatásával a szituációhoz 
kapcsolódó érzelmek megváltoztathatók (lásd pl. Schachter, 1971; Lazarus, 1993). Az „affektív 
forradalom” hatására lezajlott empirikus kutatások pedig arra hívták fel a figyelmet, hogy maguk 
az érzelmek is befolyásolják az emlékezést, a gondolkodást, az észlelést, az ítéletalkotást és a 
társas viselkedést. 

A Bower (1981) által kidolgozott asszociatív hálózati modell szerint az érzelmi állapotok 
szorosan kötődnek bármely információhoz, amit elraktározunk, majd előhívunk. Ezzel 
magyarázható, hogy jó hangulatban hajlamosak vagyunk arra, hogy pozitív információkat 
idézzünk fel: ilyenkor olyan események jutnak eszünkbe, melyek valaha kellemes hangulati 
állapotban történtek velünk, a rossz hangulatok pedig hasonló módon a negatív információk 
felidézését segítik elő. Az érzelmek és hangulatok, valamint a memória összefüggéseit számos 
kutatás demonstrálta. Gasper és Clore (2002) hangulatindukciós vizsgálatában a résztvevőknek 
egy-egy közelmúltban történt boldog vagy szomorú élményükről kellett fogalmazást írniuk, majd 
elvégezték a Bartlett (1932) által leírt a „Portré egy emberről” című feladatot. E feladatban 
néhány résztvevőnek egy afrikai pajzsról készült rajzot mutatnak be és megkérik őket, hogy 
tanulmányozzák a pajzsot, majd emlékezetből rajzolják le, a létrejött reprodukciót aztán 
megmutatják újabb néhány résztvevőnek, akik ezt a rajzot fogják lerajzolni emlékezetből és így 
tovább. Az eredmények szerint azoknál, akik vidám élményről számolnak be a rajz a 
reprodukciók során egyre inkább hasonlóvá válik egy ember arcához, míg a szomorú eseményről 
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íróknál – a vak elrendezésben ítélkező független bírák döntése alapján – a megfigyelt reprodukció 
egyre kevésbé hasonlít egy archoz. Ezek az eredmények arra engednek következtetni, hogy a 
pozitív hangulatok megerősítik, a negatív hangulatok pedig gátolják az egyének azon tendenciáit, 
hogy hozzáférhető koncepciók használatával vezéreljék memóriájuk rekonstrukciós folyamatait 
(Gratch, Clore és Palmer, 2009). 

Az affektív jelenségek döntéshozatali folyamatra gyakorolt befolyását számos vizsgálat 
demonstrálta. Razran, például, már 1940-ben kimutatta, hogy amennyiben a személyeket 
kellemetlen szagnak tesszük ki (és így elrontjuk a közérzetüket) a bűztől független dolgokról is 
lesújtóbb véleményt fogalmaznak meg, mint azok a személyek, akik egy könnyű ebéd után jól 
érzik magukat ítéletük meghozatalakor. Schwarz és Clore (1983) vizsgálatában a résztvevő 
személyeket az élettel való elégedettségükről kérdezték: vagy a szezonnak nem megfelelő napos 
idő esetén (ami bizonyítottan javítja az emberek hangulatát) vagy a szezontól eltérő esős hideg 
napon (ami pedig rontja a hangulatot) hívták fel őket telefonon Az eredmények azt mutatták, 
hogy a válaszolók elégedettebbek az életükkel a napsütéses napokon, mint a borús, esős 
alkalmakkor. Ugyanakkor, ha a vizsgálatvezetők a telefonbeszélgetés során rákérdeztek az 
időjárásra is (vagyis az érzelmeket azok valódi forrásához kötötték) az időjárás élettel való 
elégedettségre gyakorolt hatása eltűnt. Gratch és mtsai (2009) idéznek egy megjelenés alatt álló 
kutatást, amelyben Schnall, Haidt, Clore és Jordan az érzelem/hangulat morális ítéleteket 
befolyásoló hatásait vizsgálták. A résztvevők egy csoportját olyan asztalhoz ültették, ami ragadt 
az odaszáradt, kiöntött ételtől és közvetlenül egy szemetes mellett állt, továbbá, a vizsgálati 
csoporthoz tartozó személyek a pontozás elvégzéséhez egy megrágott ceruzát használhattak. A 
kontrollcsoport tagjai ugyanebben a szobában, ugyanennél az asztalnál dolgoztak, de az ő 
esetükben már egy tiszta terítő volt az asztalon és a szoba is ki volt takarítva. A résztvevők 
feladata morálisan kétértelmű vagy bizonytalan kimenetelű viselkedések megítélése volt. Az 
eredmények azt mutatták, hogy az undort keltő szobában dolgozó személyek, a jelenetekben 
megismert cselekményeket immorálisabbként élték meg, mint azok, akik a tiszta szobában voltak 
az ítéletük meghozatalakor. 

A hagyományos nézet szerint a hangulat, hangulat-kongruens tartalmat aktivál a 
memóriában, és a memóriára gyakorolt hatáson keresztül eredményez hangulat-kongruens 
ítéletalkotást (Bower, Monteiro és Gilligan, 1978; Forgas, 1995; Isen, Shalker, Clark és Karp, 
1978). Gratch és mtsai (2009) szerint azonban az affektus nem a közbeeső memória stimulálása 
révén hat az ítéletalkotásra, hanem közvetlenül informálja az ítéletalkotót az ítélet tárgyával 
kapcsolatos értékelő reakciók természetéről (kellemesség, fontosság). Ez a magyarázat az 
„affektus, mint információ” (Schwarz és Clore, 1988) elméletből vezethető le. 

Az affektus bizonyítottan befolyásolja a percepciót is. Riener, Stefanucci, Proffit és Clore 
(2003) kutatásában a személyek vidám és gyors, vagy lassú és szomorú zene hallgatása közben 
hozták meg ítéleteiket egy lejtő meredekségével kapcsolatban. A résztvevőket arra kérték, hogy 
álljanak egy hegy lábához, és onnan ítéljék meg a hegy meredekségét. Az eredmények azt 
jelezték, hogy azok a személyek, akik becslésük megtételekor szomorú hangulatban voltak, a 
lejtőt meredekebbnek látták, mint azok, akik vidám zenét hallgattak. Cratch és mtsai (2009) egy 
hasonló, megjelenés alatt álló kutatást idéz, amelyben Stefanucci, Proffit, Clorke és Parekh azt 
találták, hogy azok a személyek, akik a hegy tetején állva félelmet élnek át, azok meredekebbnek 
ítélik meg a lejtőt. A résztvevők egy csoportját a hegy tetején állva gördeszkára állították (ezzel 
alacsony szintű félelmet indukáltak), a kontrollcsoport tagjai pedig egy stabil dobogón álltak, ami 
ugyanolyan magas volt, mint a gördeszka. A feladat az volt, hogy a hegy tetején állva ítéljék meg 
a lejtő meredekségét.  
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Gasper és Clore (2002) a hangulat globális-lokális percepcióra gyakorolt hatását 
tesztelték. A teszthelyzetben a résztvevők három-, vagy négyszögű geometriai formákat láttak, 
melyek kisebb három, és négyszögekből álltak össze. Egy megadott célfigura alapján a 
válaszadók kiválasztották, hogy melyik két, egymással összevetett célfigura a leghasonlóbb 
(például három négyszöget egy háromszög formájába rendezve lehetett globálisan 
háromszögként észlelni vagy lokálisan négyszögek összességeként). Az eredmények azt 
mutatták, hogy a vidám hangulatú személyek több globális választással éltek, mint a szomorú 
hangulatban lévők. Ez az eredmény alátámasztja azt a hipotézist, mely szerint a pozitív hangulat 
átfogóbb, globálisabb, a negatív hangulat pedig részletgazdagabb látást idéz elő. Pozitív 
hangulatban a személy hajlik arra, hogy a helyzetfüggő részleteket összekapcsolja a világról 
alkotott, már meglévő ismereteivel. A negatív hangulat pedig inkább a külvilágra koncentráló 
gondolkodásmóddal jár együtt. Ezek az összefüggések jól magyarázhatóak azzal az evolúciós 
gondolattal, mely szerint az érzelmi jelzések a különböző helyzetekre adott adaptív 
válaszmódokat segítik elő. Konkrétabban, a pozitív affektus azt jelzi, hogy a környezet 
barátságos, veszélytelen, így nyugodtan hagyatkozhatunk válaszreakcióinkban a már meglévő 
ismereteinkre, a negatív affektus pedig vészcsengőként működik, amely ráébreszt arra, hogy a 
környezet veszélyessé válhat, ezért fontos nagyobb figyelmet fordítani a külső információkra 
(Bless, 2000; Fielder, 2001).Az a gondolat, mely szerint a negatív affektus a környezet pontosabb 
megfigyelésében segít, egybecseng azzal a megfigyeléssel, mely szerint a depresszív személyek 
realisztikusabban értékelik a világot, mint a nem depressziós társaik (Taylor és Brown, 1988). 

Clore és Huntsinger (2007) magyarázata szerint az affektus úgy működik, mint egyfajta 
mentális forgalmi jelzőlámpa: az aktuális kognitív tartalmaknak és hajlamoknak a pozitív 
affektus „zöld lámpát” villant, míg a negatív affektus gátolja az öngenerált válaszokba vetett 
bizalmat, és egy sokkal konzervatívabb és ingerhez kötöttebb válaszadási stílust eredményez. Ezt 
a nézetet támogatják azok az eredmények, amelyek rámutattak arra, hogy a pozitív affektus 
előmozdítja, a negatív affektus pedig gátolja a séma megbízhatóságát és a kategória-vezérelt 
memóriát (Bless, Clore, Golisano, Rabel, és Schwarz, 1996; Storbeck és Clore, 2005). Szintén 
bizonyított, hogy a pozitív affektus megkönnyíti a hozzáférhető sztereotípiák használatát, akkor, 
amikor az egyén másokról alakít ki benyomásokat (Bodenhausen, Sheppard és Kramer, 1994; 
Isabell, 2004). Moylan (2000) pedig kimutatta, hogy a pozitív hangulat növeli, a negatív hangulat 
pedig csökkenti az alapvető attribúciós hiba előfordulásának valószínűségét. 

A hangulatok és érzelmek a kognitív feldolgozás szabályozásában is komoly szerepet 
játszanak. Amikor egy cselekvő egy kognitív feladatra összpontosít, akkor az affektus 
befolyásolhatja a feladat irányába mutatott általános orientációját. A pozitív affektív állapotok 
zöld lámpát mutatnak a hozzáférhető gondolatoknak, és a domináns kognitív válaszoknak, míg a 
negatív affektus hajlamos ezeket a válaszokat legátolni.  

A kognitív pszichológiai kutatások rámutattak arra, hogy az emberek ahelyett, hogy direkt 
módon válaszolnának a jelenben bemutatott ingerre – az előzetes tudásukat és elvárásaikat 
felhasználva – kognitíven átformálják a beérkező ingert. A pozitív affektus lényegében 
felhatalmazza ezeket a tendenciákat, ezáltal relációs, globális vagy kategória-fókuszú 
feldolgozást eredményez. A negatív affektus pedig csökkenti az ilyen jellegű tendenciákat és egy 
sokkal perceptuálisabb, lokális vagy item-szintű feldolgozáshoz vezet. Általánosságban azt 
mondhatjuk, hogy amíg a pozitív affektus előrelendíti a kognitív folyamatokat, addig a negatív 
affektus gátló hatást fejt ki és perceptuálisabb, ingerspecifikusabb folyamatokat eredményez. A 
negatív hangulatokból származó differenciálatlan affektus a személy figyelmét a perceptuális 
részletek irányába mozdítja el (Gratch és mtsai, 2009). 
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Gratch és mtsai (2009) az érzelmek mindennapi alkalmazkodásban betöltött szerepével 
kapcsolatban azt hangsúlyozzák, hogy az affektus felügyeli az asszimilációs és akkomodációs 
folyamatok közötti egyensúlyi állapotot, és lényegében szabályozó vagy kognitív hangolási 
funkciókat lát el. Az affektív feedback úgy működik, mint egy kapcsoló a kogníció és percepció 
között. A pozitív affektus előremozdítja a kognitív /relációs feldolgozást, a negatív hangulat 
pedig egy sokkal perceptuálisabb, ingerhez kötött fókuszt eredményez. Számos kognitív jelenség 
kapcsán, így a szemantikus előfeszítés (Storbeck és Clore, 2008), a séma-alapú memória (Bless 
és mtsai, 1996), a sztereotípizálást (Bodenhausen és mtsai, 1994), a hamis memóriahatások 
(Storbeck és Clore, 2005) és a globális felsőbbségi hatás területein (Gasper és Clore, 2002) vált 
bizonyossá, hogy a pozitív affektusok általában előremozdítják a kognitív jelenségeket. Úgy 
tűnik tehát, hogy a kognitív jelenségek függnek a pozitív affektus jelenlététől, vagy legalábbis a 
negatív affektus hiányától. Az egyes affektív állapotok kognitív következményének kiterjedtsége 
pedig az általuk hordozott specifikus információtól függ. 

Számos kutatás rámutatott arra, hogy az affektív jelenségek alapvető befolyást 
gyakorolnak a társas interakciókra. Pozitív hangulatban a személy barátságosabban, ügyesebben 
és konstruktívabban viselkedik társas szituációkban, mint negatív hangulatban. Forgas és 
Gunawardena (2000) hangulatindukciós vizsgálatukban a résztvevőket közvetlenül egy jó vagy 
rossz hangulatot keltő film megnézése után arra kérték, hogy egy beavatott személlyel 
beszélgessenek. A beszélgetéseket, később olyan betanított megfigyelők értékelték, akik nem 
tudtak az előzetes hangulati manipulációról. Az eredmények azt mutatták, hogy a „vidám 
hangulatba” sorolt hallgatók többet és hatékonyabban kommunikáltak, több megnyerő 
nonverbális jelzést adtak, beszédesebbek voltak és többet tártak fel önmagukból, mint a negatív 
hangulati manipuláción átesett személyek. Nagy jelentőség jut az érzelmeinknek/hangulati 
állapotainknak abban is, ahogyan a társas helyzetekre reagálunk. Forgas (1998/a) egy 
idevonatkozó kutatásában a hangulati manipuláció az üres padokon hagyott jó vagy rossz 
hangulatot indukáló képek és szövegek segítségével valósult meg. Amint a résztvevők elolvasták 
a szöveget, egy beépített személy lépett oda hozzájuk, aki egy üres lapot kért tőlük. Nem sokkal 
később egy újabb beavatott személy elmondta, hogy a jelenet meg volt rendezve, és megkérte a 
résztvevőket arra, hogy értékeljék a kérést, illetve a kérő személyt is. Az eredmények azt 
mutatták, hogy a negatív hangulatú hallgatók kritikusabban értékelik a kérést és a kérő személyt 
is, valamint kevésbé együttműködőek, mint a pozitív hangulatú társaik. Folytatva a társas 
interakciók sorát az érzelmek a kérést, a meggyőzést, az alkukötést és a tárgyalás folyamatát is 
befolyásolhatják. Míg a vidám emberek hajlamosak egyenesen, sőt udvariatlanul kérni, a 
lehangoltak inkább óvatosak és udvariasak. Ez a hatás annál inkább érvényesül minél 
kellemetlenebb a helyzet, minél nagyobb a kérés, és minél erősebben kell a dolgot megfontolni 
(Forgas, 1998/a; 1999/a; 1999/b). Forgas, Ciarrorchi és Moylan (2000) rámutattak arra, hogy 
hangulatindukciót követően a lehangolt személyek meggyőzőbb érveket tudnak felsorakoztatni, 
mint a felhangoltak. Az alkukötés és tárgyalás folyamatában a vidám személyek magasabb, 
igényesebb célokat tűznek ki maguk elé, derűlátóbbak, együttműködőbbek valamint 
alkalmazkodóbbak, mint a semleges vagy rossz kedélyű személyek (Forgas, 1998/b).  

Az érzelmi intelligencia tudatosságot tételez fel arra vonatkozólag, hogy az érzelmek 
jelentősen befolyásolják azt, ahogy a társas helyzetekben gondolkodunk, viselkedünk. Az érzelmi 
intelligencia birtokában az érzelmi befolyásolásokat elő tudjuk segíteni, vagy éppen le tudjuk 
gátolni felismerve azokat a feltételeket, amelyek az érzelmi befolyás meglétéhez vagy hiányához 
vezetnek. Ezeket a feltételeket az Érzelmi Befolyás Modellje (Affect Infusion Model, AIM, 
Forgas, 1995) foglalja össze. Az AIM szerint azok a gondolkodási stratégiák, amelyeket a társas 
helyzetekben bevethetünk két alapvető területen különböznek: (1) a ráfordított erőfeszítés 
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mértékében, valamint (2) a gondolkodási stratégia nyitottságában és konstruktivításában. E két 
jellemző kombinációja 4 különböző feldolgozási stílust határoz meg: (1) közvetlen feldolgozás, 
(2) motivált feldolgozás, (3) heurisztikus feldolgozás, valamint (4) lényegi feldolgozás. A 
közvetlen feldolgozás eleve meglévő válaszreakció egyszerű és közvetlen bevetését jelenti, ezt az 
útat a kis erőfeszítés és a nyitottság kizárása jellemzi. Az információfeldolgozás közvetlen módját 
általában akkor alkalmazzuk, ha nagyon ismerős a megoldandó probléma és nincs értelme sokat 
töprengeni rajta. A motivált feldolgozásmód nagy erőfeszítéssel jár, nem nyitott, erősen szelektív 
és irányított gondolkodást igényel, amit bizonyos cél irányít. A motivált feldolgozásmód mentes 
az érzelmi befolyásolástól, egy bizonyos cél alapvetően meghatározza a gondolkodást. A 
heurisztikus feldolgozáshoz nem társul erőbedobás, de nyitott és konstruktív. Ezt általában akkor 
alkalmazzuk, ha a feladat egyszerű, ismerős, és csekély személyes jelentőségű, ezért nincs 
értelme a részletes feldolgozásnak. Ez a feldolgozási mód együttjárhat érzelmi befolyásolással, ha 
a személy a megoldás folyamatában a „mit is érzek ezzel kapcsolatban” stratégiához folyamodik. 
Végül, a lényegi feldolgozás erőfeszítést igényel, és nyitott konstruktív stílust eredményez. 
Alkalmazása akkor valószínű, ha egy társas helyzetet egészében és konstruktív módon kell 
kezelnünk. Ez az információkezelési mód jellemzi a legtöbb személyes jelentőségű, fontos 
döntésünket. Forgas (2001/b) feltételezése szerint az érzelmi intelligencia (affektív intelligencia) 
lényege az a képesség, hogy a lényegi információkezelési módról (ahol az érzelmi befolyás 
csökken vagy teljesen hiányzik), ha szükséges át tudunk kapcsolni a motivált gondolkodásra 
(amely fokozza az érzelmek befolyását a folyamatra). 

II.  AZ INTELLIGENCIA KUTATÁSA 

Az érzelmi intelligencia képesség-alapú modelljei az érzelmi információfeldolgozás területén 
jelentkező egyéni különbségeket olyan intelligencia-formaként írják le, amely egyértelműen 
megkülönböztethető az IQ-tól. Amikor e modellek érvényességének empirikus vizsgálatára 
vállalkozunk az egyik legkritikusabb kérdés, hogy vajon az érzelmi intelligenciához sorolt 
érzelmi információ feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni különbségek megfeleltethetők-e az 
intelligencia standard kritériumainak. A disszertáció intelligenciára vonatkozó fejezete éppen 
ezért elsőként az intelligencia meghatározásának és szerkezetének problémáit járja körül, majd 
azokat a konstruktumokat tekinti át, amelyek az érzelmi intelligenciához hasonlóan szintén, mint 
alternatív intelligencia-formák jelentek meg a pszichológia szakirodalmában, végül kísérletet tesz 
az intelligencia különböző kritériumainak összefoglalására.  

 AZ INTELLIGENCIA MEGHATÁROZÁSAI 

A pszichológiai szakirodalom az intelligencia meghatározására számos különböző definíciót 
alkalmaz. A legismertebb meghatározásokat Mackintosh (2007) összefoglaló munkája nyomán az 
1. táblázatban mutatjuk be. Ezek közül a legáltalánosabban megfogalmazott definíció, mely 
szerint az intelligencia a személy hatékony kogníción és információfeldolgozáson alapuló 
alkalmazkodásának kapacitására vonatkozik (Hedlung és Sternberg, 2000) az a meghatározás, 
ami keretet nyújthat további alternatív intelligencia-formák leírásához. 
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 Mi az intelligencia? 

Burt (1949) Általános mentális hatékonyság 

Burt (1955) Veleszületett általános kognitív képesség 

Wechsler 
(1944) 

Átfogó képesség vagy pedig több képesség összessége, amely lehetővé teszi a céltudatos 
cselekvést, a racionális gondolkodást és a környezettel való hatékony interakciót 

Butcher 
(1968) 

Rendkívül magas szintű képesség, amely az intellektuális készségek hierarchiájának csúcsán 
helyezkedik el 

Kline 
(1991) 

Általános gondolkodási képesség, amelyet mindenfajta problémahelyzetben használunk 

Sternberg 
(1985) 

Mentális képesség, amely lehetővé teszi, hogy a kontextusnak megfelelően viselkedjünk a 
gyakorlati élet azon területein, amelyekben újszerű dolgokra kell reagálnunk vagy 
automatizálnunk kell az információfeldolgozást, és amely metakomponensek, valamint 
cselekvéses és tanulási komponensek működésének az eredménye  

Gardner 
(1983) 

Egy adott kulturális vagy kollektív kontextusban értékelt javak előállítására irányuló 
problémamegoldó képesség 

Hedlung és 
Sternberg 
(2000) 

A személy hatékony kogníción és információfeldolgozáson alapuló alkalmazkodásának 
kapacitása 

 
1. táblázat: Az intelligencia meghatározásai 

(Mackintosh, 2007 nyomán) 

Az intelligencia természetével kapcsolatban a pszichometrikusok főként arra a kérdésre 
keresik a választ, hogy az intelligencia egyetlen általános folyamatként, vagy inkább különböző 
képességek és készségek halmazaként képzelhető el. Spearman (1927) amellett érvelt, hogy az 
általános intelligencia hátterében egyetlen, egységes természetű folyamat áll. Thurstone (1938) 
nem értett egyet ezzel az elképzeléssel, ő egy többszörös, különálló intelligenciákra vonatkozó 
elképzelést fogalmazott meg. Thurstone szerint az IQ-tesztek független képességeket mérnek, a 
hét „elsődleges mentális képesség”: téri képesség, indukció (általános következtetési képesség), 
verbális-megértés, szó-fluencia, mentális számolás, asszociatív emlékezet, észlelési sebesség. 
Spearman elképzelését támogatja, hogy a különböző IQ-tesztek adatain végrehajtott 
faktoranalízis (a főkomponens-elemzés módszerét alkalmazva) egy erős általános faktort (g) 
eredményez. Spearman szerint azért korrelál egymással az összes képesség-teszt, mert kisebb-
nagyobb mértékben mind ugyanazt a közös képességet mérik. A tesztek egymás közti 
korrelációinak eltérő nagysága pedig azzal magyarázható, hogy az általános faktoron kívül 
minden egyes teszt egy saját, specifikus faktort is mér. Spearman szerint az általános intelligencia 
hátterében egy olyan egységes, alapvető folyamat áll, amely minden intellektuális 
tevékenységben szerepet játszik, és amely meghatározza az összes intelligencia-teszten elért 
eredményt. 

Wechsler (1958) szerint, bár amit az intelligencia-tesztek mérnek nem fejezhető ki 
egyetlen általános faktorral, Spearmannak mégis igaza van abban, hogy van egy alapvető 
hasonlóság azok között a viselkedésformák között, amelyeket intelligensnek nevezünk. 
Ugyanakkor kétségtelen az is, hogy az intelligencia számos különböző módon jelenhet meg. 
Wechsler szerint ugyan létezik valamilyen általános faktor, hiszen szinte minden mentális teszt 
korrelál egymással, specifikus csoportfaktorok is léteznek, mivel bármely korrelációs mátrixban 
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található alacsony és magas korrelációkból álló csoport. A csoportfaktorok számát illetően nincs 
egyetértés. Burt (1949) és Vernon (1950) például két faktort különböztetett meg: egy verbális és 
egy nem-verbális faktort, Cattell (1971) pedig 20-30 elsődleges faktort, és kevesebb számú 
másodlagos faktort azonosított: kristályos képesség, fluid képesség, téri-vizuális képesség, 
felidézés, és perceptuális sebesség. 

III.  ALTERNATIV INTELLIGENCIÁK 

Az az elképzelés, hogy különbséget tehetünk az intelligencia társas és egyéb vonatkozásai között 
egészen az IQ tesztelés kezdetéig nyúlik vissza (Sternberg és Smith, 1985). Már Wechsler (1950) 
is különbséget tett az intelligencia intellektuális és nem intellektuális elemei között, szerinte az 
intelligencia úgynevezett „konatív” (vagyis nem-intellektuális) faktorai – amelyek a személy 
intelligens viselkedését serkenthetik (pl. kitartás, kíváncsiság, akarat, lelkiismeretesség) vagy 
gátolhatják (pl. szorongás, érzelmi bizonytalanság, impulzivitás, perszeveráció) – jelzik a 
leghatékonyabban előre az életbeli sikerességet (Kaufman és Kaufman, 2001). Az érzelmi, 
szociális és gyakorlati intelligenciákat közös néven nem-akadémikus (Sternberg és Smith 1985, 
Sternberg, 1997), nem-kognitív (Bar-On, 1997) vagy nem-intellektuális (Wechsler, 1950) 
intelligenciaként emlegeti a szakirodalom, Mayer és Mitchel (1998) pedig ezeket az 
intelligenciákat „forró intelligenciának” nevezte el így, hangsúlyozva, hogy ezek motivációs, 
vagy érzelmi aspektusokat is tartalmaznak. 

A SZOCIÁLIS INTELLIGENCIA KUTATÁSA 

A szociális intelligencia első meghatározása Thorndike (1920) nevéhez köthető, e szerint a 
szociális intelligencia arra a képességre vonatkozik, hogy megértsünk másokat, és bölcsen 
viselkedjünk emberi kapcsolatainkban. Ez a korai megfogalmazás a konstruktum többdimenziós 
természetét hangsúlyozza, és különböző kognitív (pl. képesség arra, hogy megértsünk másokat), 
valamint viselkedéses elemeket (pl. bölcs fellépés és viselkedés a másokkal való interakciók 
során) sorol a fogalom égisze alá. A konstruktum későbbi meghatározásait Hedlung és Sternberg 
(2000) összefoglaló munkája nyomán a 2. táblázatban mutatjuk be. 

A szociális intelligencia területén született kutatások hangsúlyukat tekintve két különböző 
megközelítéshez köthetők. A pszichometriai jellegű kutatásokban a hangsúly az egyéni 
különbségek kimutatására szolgáló eszközök kifejlesztésére helyeződik. Az idetartozó 
erőfeszítéseknek köszönhetünk számos szociális intelligenciát mérő eszközt: George Washington 
Szociális Intelligencia Teszt (George Washington Social Intelligence Test, GWSIT, Moss, Hunt, 
Omwake és Woodward, 1955), Vineland Szociális Érettség Skála (Vineland Social Maturity 
Scale, Doll, 1935, 1965), Szociális Érzékelés Teszt (Social Insight Test, Chapin, 1942, 1967), 
Guilford Hatfaktoros Szociális Intelligencia Teszt (Six Factor Tests of Social Intelligence, 
O’Sullivan, Guilford és deMille, 1965). A nem-pszichometriai megközelítésű kutatások 
fókuszában annak megértése áll, hogy hogyan alkalmazzuk a szociális intelligenciát a különböző 
életfeladatok megoldása során. Az idetartozó megközelítések közül Cantor és Kihsltrom (1987) 
modellje kapta a legszélesebb körű figyelmet. E szerzők szerint a szociális intelligencia – amely a 
társas problémák megoldásában hasznosítható ismeretek összessége – a személyiség kognitív 
alapját képezi. Egyaránt tartalmaz deklaratív tudást (absztrakt szociális fogalmak, speciális társas 
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eseményekre való emlékezés), valamint procedurális tudást (szabályok, szociális ismeretek és 
képességek alkalmazása).  

 Mi a szociális intelligencia? 

Hunt (1928) 
Moss és Hunt (1927)  
Wechsler (1958) 

A másokkal való bánás képessége 

Strang (1930) Interperszonális ismeretek összessége 

Vernon (1930) Mások állapotába és jellemvonásaiba való bepillantás képessége 

Wedeck (1947) Mások érzelmeinek, hangulatának és motivációinak helyes megítélésére való képesség 

Keating (1978) 
Ford és Tisak (1983) 

Hatékony társas működés 

Barnes és Sternberg (1989)  
Sternberg és Smith (1985) 

A nonverbális jelek hatékony dekódolásának képessége 

Marlow (1986) Empátia 

 
2. táblázat: A szociális intelligencia meghatározásai 

(Hedlung és Sternberg, 2000 nyomán) 

Salovey és Mayer (1990) eredetileg az érzelmi intelligenciát, mint szűkebb fogalmat 
(amely specifikusan érzelmi jelenségekhez köthető) a szociális intelligencia fogalmán belül 
képzelték el, hangsúlyozva, hogy a különböző érzelmi kompetenciák a szociális intelligencia 
alapfeltételeinek tekinthetők. Később azonban az érzelmi intelligencia érvényessége mellett 
felvonuló kutatások, már azt a célt fogalmazták meg, hogy igazolják a szociális intelligencia és az 
érzelmi intelligencia fogalmainak függetlenségét.  

GYAKORLATI INTELLIGENCIA ÉS SIKERINTELLIGENCIA 

Sternberg, Conway, Ketron, és Bernstein (1981) triarchikus intelligencia-modellje az 
intelligencia három központi jelentőségű tényezőjét emeli ki: (1) a problémamegoldási 
képességet, (2) a verbális intelligenciát, valamint (3) a gyakorlati intelligenciát. Sternberg 
pszichológusokat, továbbá pszichológiával nem foglalkozó személyeket kért meg arra, hogy 
jellemezzenek egy általuk intelligensnek vélt személyt, és azt tapasztalta, hogy az intelligens 
személy viselkedésének leírásakor mindkét csoport a triarchikus intelligencia-modellbe foglalt 
összetevőket emeli ki.  

Sternberg és Smith (1985) megfogalmazásában a gyakorlati intelligencia az egyén és az 
egyén igényei közötti összhang megtalálására szolgáló intelligencia, amely a mindennapi élethez 
szükséges gyakorlati problémamegoldás során felhasználható intellektuális képességek 
színvonalát jelzi. A gyakorlati intelligencia egyrészt értelmezhető különböző gyakorlati 
problémamegoldó képességek halmazaként (idetartozik a problémák felismerésének képessége, a 
problémák definiálásának képessége, a problémák mentális reprezentációjának megteremtési 
képessége, a problémamegoldás kivitelezésének képessége, illetve a problémamegoldás 
monitorozásának és értékelésének képessége), másrészt értelmezhető olyan rejtett tudásként is, 
amely a cselekvésekben nyilvánul meg, és amelyet az élettapasztalattal szerzünk meg.  
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A gyakorlati intelligencia mindkét kutatási megközelítése inspirálta a mérőeszközök 
kifejlesztését. Az elsőként említett megközelítéshez köthető a Sternberg Triarchikus Képesség 
Teszt (Sternberg Triarchic Abilities Test, STAT, Sternberg, 1993), amely a mentális folyamatok 
három területét méri (analitikus, kreativ és gyakorlati) felelet választos tesztek és esszé kérdések 
segítségével. A Rejtett Tudás Teszt (Wagner és Sternberg, 1985) pedig olyan 
problémahelyzeteket mutat be, amelyekkel a valós életben is találkozhatunk, ezekben a vizsgálati 
személyek feladata az adott szituációra vonatkozó lehetséges válaszok rangsorolása. 

Stenberg (1997) legújabb javaslata az úgynevezett sikerintelligencia bevezetése (ebben a 
koncepcióban a gyakorlati intelligencia a sikerintelligencia egyik összetevőjeként jelenik meg). 
Sternberg szerint azok a sikeresen intelligens személyek, akik képesek felismerni erősségeiket és 
gyengeségeiket (amelyek az elemző, kreativ és gyakorlati képességek területén jelentkeznek), 
valamint képesek tőkét kovácsolni az erősségeikből és ügyesen kompenzálják vagy korrigálják a 
gyengeségeiket. 

A GARDNER-FÉLE TÖBBSZÖRÖS INTELLIGENCIA-MODELL 

Gardner (1983) meghatározása szerint az intelligencia egy adott kulturális vagy kollektív 
kontextusban értékelt javak előállítására irányuló problémamegoldó képesség. Gardner azt 
hangsúlyozza, hogy nem egyfajta intelligencia hoz sikert az életben, hanem az intelligenciák 
széles skálája. Fél-tucat különböző intelligenciát vezetett be, és úgy vélte, hogy az általa leírt 
intelligenciák (nyelvi, zenei, logikai-matematikai, térbeli, testi-kinetikus, intraperszonális, 
interperszonális intelligencia) függetlenek egymástól. 

Gardner intelligenciái közül a személyes intelligenciák (vagyis az intraperszonális 
intelligencia és az interperszonális intelligencia) relevánsak az érzelmi intelligencia 
szempontjából. Az interperszonális intelligenciához olyan képességek tartoznak, amelyek a 
személyközi kapcsolatokban való jártasságot és mások megértésének képességét garantálják, az 
intraperszonális intelligencia pedig a saját érzelmi életünkhöz való hatékony hozzáférés 
biztosítéka. Az interperszonális intelligencia mások hangulatának, szándékának, vágyainak 
felismerésére vonatkozó képességet jelöl, az intraperszonális intelligenciához pedig a saját 
érzelmek azonosításának, címkézésének, megkülönböztetésének és szimbolikus 
reprezentálásának képességei tartoznak.  

AZ INTELLIGENCIA KRITÉRIUMAI 

Az intelligencia hagyományos Galtoni kritériuma szerint az intelligencia az iskolai teljesítmény 
(felnőtteknél: munkahelyi teljesítmény) hatékony előrejelzője. Az IQ tesztek fejlődésével 
párhuzamosan további kritériumok fogalmazódtak meg, melyeket Mackintosh (2007) munkája 
nyomán három pontban foglalunk össze: (1) az intelligencia teljesítményhelyzetben 
megmutatkozó hosszútávon stabil egyéni különbség, ami a különböző populációkban normális 
eloszlást mutat, (2) az IQ-tesztek olyan feladatokat tartalmaznak, amelyek elvont gondolkodást 
igénylő problémamegoldást követelnek meg, (3) egy újonnan kidolgozott IQ-tesztnek legalább 
mérsékelten korrelálnia kell más IQ-tesztekkel. 

Gardner (1983) hívta fel a figyelmet arra, hogy szükség van az intelligencia 
kritériumainak pontosabb meghatározására ahhoz, hogy az intelligencia igazán hasznos 
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tudományos fogalommá váljon. Gardner az intelligencia nyolc kritériumát javasolja: (1) az első 
kritérium kimondja, hogy az intelligenciának lokalizálható agyi területhez kell kötődni, (2) a 
második kritérium szerint nagymértékű egyéni különbségeket kell találnunk a jobb és rosszabb 
képességű egyének között, (3) a harmadik kritérium értelmében az intelligenciához társítható egy 
mag-működés, amely létrehoz egy bizonyos intellektuális teljesítményt, (4) a negyedik kritérium 
arra vonatkozik, hogy egy egyértelmű fejlődési út társítható az intelligenciához, (5) az ötödik 
kritérium szerint az intelligenciának egyértelmű evolúciós története van, a (6) hatodik kritérium a 
kísérleti pszichológia módszereivel történő bizonyítás, a (7) hetedik kritérium pedig a 
pszichometriai elemzésekkel történő bizonyítás fontosságát hangsúlyozza, végül a (8) nyolcadik 
kritérium a szimbolikus rendszerben való kódolhatóság követelményére hívja fel a figyelmet.  

Gardner az intelligencia kritériumainak megfogalmazása mellett azt is tárgyalja, hogy mi 
nem az intelligencia. Elsőként hangsúlyozza, hogy az intelligencia nem azonos egy szenzoros 
rendszerrel, így például a jobb szaglás, vagy a jobb ízérzékelés biztosan nem tekinthető 
intelligenciának, ehelyett az intelligencia (legalább részben) több szenzoros rendszeren keresztül 
működik. Másodszor az intelligencia nem értékelő terminus, annak ellenére, hogy az intelligencia 
kifejezés pozitív konnotációval rendelkezik, nem igaz, hogy az intelligenciát szükségszerűen jó 
célokra használjuk fel. Harmadszor, az intelligenciát el kell választani az egyéni cselekvéstől, 
annak ellenére, hogy akkor a legkönnyebb megfigyelni, amikor éppen egy cselekvési program 
végrehajtására használja a személy, valójában az intelligencia csak egy lehetőség, nem mindig 
jelenik meg a személy tényleges viselkedéseiben.  

IV.  ÉRZELMI INTELLIGENCIA MODELLEK 

A dolgozat érzelmi intelligenciát bemutató fejezete az érzelmi intelligencia kutatás történeti 
előzményeit bemutató alfejezettel indul, amely számba veszi, hogy a pszichológia mely területein 
merültek fel korábban a mai érzelmi intelligencia modellek tartalmára rímelő elméletek. Ezen 
alfejezet demonstrálja, hogy bár az érzelmi intelligencia-kutatás rövid történettel jellemezhető, 
mégis sok szempontból hosszú múlt kapcsolható hozzá. Ezt követi az 1990-től megjelenő 
különböző érzelmi intelligencia meghatározásokat felvonultató alfejezet, és az érzelmi 
intelligencia különböző típusú modelljeinek (az érzelmi intelligencia képesség-alapú modelljei, 
az érzelmi intelligencia kevert modelljei) bemutatása. Egy külön alfejezet foglalkozik azokkal a 
hasonló konstruktumokkal, amelyek bizonyos értelemben az érzelmi intelligencia modellek 
„riválisai”, hiszen szintén az érzelmek területén jelentkező egyéni különbségek megragadására 
tesznek kísérletet. Idesorolható az érzelmi tudás, az érzelmi adaptivítás, az érzelmi kreativitás, az 
érzelmi tudatosság és az érzelmi kompetencia konstruktuma. Az érzelmi intelligencia mérésére 
vonatkozó alfejezet ismerteti az érzelmi intelligencia lehetséges mérési eljárásait és kísérletet tesz 
az érzelmi intelligencia mérése kapcsán felmerülő különböző problémák bemutatására. Ezt 
követően összefoglaljuk az érzelmi intelligencia validitásának tesztelésére irányuló empirikus 
eredményeket. 
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AZ ÉRZELMI INTELLIGENCIA KUTATÁS TÖRTÉNETI ELŐZMÉNYEI 

Az első publikáció, amelyben az érzelmi intelligencia abban az értelemben szerepelt, ahogy ma 
használjuk csak a közelmúltban jelent meg (Mayer, Di Paolo és Salovey, 1990; Salovey és 
Mayer, 1990), néhány szerző azonban azt hangsúlyozza (pl. Mayer, 2001), hogy bizonyos 
értelemben a konstruktum múltjához sorolható a gondolkodás és érzelem kapcsolatának egészen 
az ókorig visszavezethető története. Az érzelmi intelligencia fogalom felfogható a gondolkodás és 
érzelem közötti kapcsolat kutatásának legfrissebb eredményeként is, mivel az az elgondolás 
jellemzi, hogy a gondolkodás és az érzelem hasznosan, intelligensen is összekapcsolódhat 
egymással. A konstruktum megszületését elsősorban annak köszönheti, hogy az érzelmek modern 
kutatása feltárta azokat a bizonyítékokat, amelyek alátámasztják az érzelem és értelem 
integritásáról szóló elképzeléseket, amelyeket a dolgozat „Az affektív jelenségek kogníciót, 
döntéseket és viselkedést befolyásoló hatásai” című fejezetében már tárgyaltunk. Mayer (2001) 
az érzelmi intelligencia kutatás történetének négy szakaszát javasolja, melyeket a 3. táblázatban 
mutatunk be. 

 A szakaszok jellemzői 

1. szakasz 
(1990-1969) 

Az érzelmeket és az intelligenciát elkülönülő kutatási területként kezelik. Az intelligencia kutatás 
területén ekkor kezdik kifejleszteni az első intelligenciateszteket, az érzelmek területén pedig 
elsősorban az érzelmi élmény és a fiziológiai reakció kapcsolata a kutatások tárgya. 

2. szakasz 
(1970-1989) 

A kutatások fókuszába a megismerés és érzelem közötti összefüggések tanulmányozása kerül. Ebben 
az időszakban a kutatók nagy figyelmet fordítanak a non-verbális kommunikáció, illetve, a 
mesterséges intelligencia kutatás területeire. Gardner ekkor fogalmazza meg a többszörös 
intelligencia elképzelését. 

3. szakasz 
(1990-1993) 

Salovey és Mayer leírják az érzelmi intelligencia első modelljét. 
 

4. szakasz 
(1994-1997) 

A szakasz legfontosabb jellemzője az érzelmi intelligencia fogalom népszerűvé válása. A 
népszerűsítésben kulcsszerepet játszik Goleman „Érzelmi Intelligencia” című könyve. 

5. szakasz 
1997-től 

A mérőeszközök pontosítása, új mérőeszközök kidolgozása és a kutatás intézményesülése figyelhető 
meg.   

 
3.  táblázat: Az érzelmi intelligencia történetének szakaszai 

(Mayer, 2001 nyomán) 

AZ ÉRZELMI INTELLIGENCIA MEGHATÁROZÁSAI  

A szakirodalomban jelenleg több, egymástól jelentősen eltérő érzelmi intelligencia meghatározás 
is fellelhető. A különböző modellek részben átfedésben állnak, de bizonyos pontokon 
ellentmondanak egymásnak. Az elméletek közötti alapvető különbség abban van, hogy kizárólag 
mentális képességek halmazaként (képesség-alapú modellek), vagy mentális képességek, 
személyiségvonások, társas kompetenciák és motivációs faktorok együtteseként definiálják az 
érzelmi intelligenciát (kevert modellek). Azok a szerzők, akik az érzelmi intelligenciát mentális 
képességek halmazaként definiálják valójában az érzelmileg releváns információ adaptív 
feldolgozásában érintett képességek rendszerezésére vállalkoznak. Ebből a perspektívából, az 
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érzelmi intelligencia lényegében egy intelligencia-forma, amely az érzelmi és társas 
információval operál. Az érzelmi intelligencia specifikusságát az teremti meg, hogy a kognitív és 
az érzelmi rendszerek bevonásával működik. 

AZ ÉRZELMI INTELLIGENCIA KÉPESSÉG-ALAPÚ MODELLJEI  

Salovey és Mayer (1990) kezdetben az érzelmi intelligenciát olyan személyiségtényezőkhöz 
kapcsolták, mint a melegség vagy az extraverzió, később azonban amellett érveltek, hogy az 
érzelmi intelligenciát fontos megkülönböztetni a személyiségtényezőktől, és kizárólagosan 
képességként kell meghatározni. Az érzelmi intelligencia első meghatározása szerint a 
konstruktum az érzelmi töltésű információ megértése, feldolgozása és használata terén mutatkozó 
egyéni különbségekre vonatkozik. Lényegében a konstruktum azokat az érzelmek kifejezéséhez, 
észleléséhez, felhasználásához és kezeléséhez kötődő képességeket integrálja, amelyek a személy 
fejlődését garantálják. Salovey és Mayer (1990) definícióját idézve: „az érzelmi intelligencia az 
érzelmi információ észlelésének, kifejezésének, felhasználásának és irányításának azon 
képessége, amely elősegíti a személy fejlődését” (189.o.). E modell szerint az érzelmi 
intelligenciát a következő három képességcsokor alkotja: (1) az érzelmek észlelése és kifejezése, 
(2) az érzelmek használata a problémamegoldásban, és (3) az érzelmek szabályozása. A 
háromágú modell komponenseit részletesebben az 1. ábra mutatja be. 

 

 
1. ábra: Az érzelmi intelligencia háromágú modellje (Salovey és Mayer, 1990, 1. ábra nyomán) 

 

1997-ben Mayer és Salovey módosították az érzelmi intelligenciával kapcsolatos 
elképzeléseiket, nagyobb hangsúlyt helyezve az érzelmi intelligencia kognitív komponenseire. A 
módosított modell szerint az érzelmi intelligenciához a következő képességek-ágak tartoznak:  
• Az érzelmek észlelése és kifejezése  
• Az érzelmek integrálásának képessége 
• Az érzelmek megértésének, és az érzelmi tudás alkalmazásának képessége 
• Az érzelmek szabályozásának képessége. 
A négyágú modell komponenseit részletesebben a 2. ábra mutatja be. 
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2. ábra: Az érzelmi intelligencia négyágú modellje (Mayer és Salovey, 1997, 1. ábra nyomán) 
 

Az érzelmek észlelése és kifejezése a saját érzelmek pontos azonosításának, valamint 
kifejezésének képességét, továbbá mások érzelmi kifejezéseinek pontos detektálását jelenti. Az 
idetartozó az érzelmi információ fogadásához és felismeréséhez kötődő képességek a 
legalapvetőbb érzelmi képességeknek tekinthetők. Ezek a komponensek az érzelmi 
információfeldolgozási folyamatban a bemenetelhez kötődnek, és alapvető feltételei az érzelmi 
információfeldolgozás további elemeinek. 

Az érzelmek integrálása a kognitív folyamatok érzelmi áthangolásának képességeit 
tartalmazza. Idetartozik az ítéletalkotást, az emlékezést serkentő érzelmek létrehozásának 
képessége, a hangulat induktív perspektívák integrálásának képessége, valamint az érzelmek 
motivációs tulajdonságainak hasznosítása. Ez az ág arra fókuszál, ahogy az érzelmek belépnek a 
kognitív rendszerbe és átalakítják a megismerő folyamatokat. Az idetartozó egyéni különbségek 
ahhoz köthetők, hogy különböző szinten vagyunk képesek hasznosítani az érzelmi állapotainkat, 
különböző szinten tudjuk ösztönözni érzelmeink integrálásával a gondolkodásunkat, illetve 
különböző mértékben vagyunk képesek létrehozni olyan érzelmi állapotokat, amelyek segítik az 
intellektuális folyamatokat. Számos szerző véli úgy (pl. Isen, 1987; Palfai és Salovey, 1993; 
Schwarz, 1990), hogy az érzelmek különböző mentális beállítódásokat kreálnak, és az egyes 
diszkrét emóciók eltérő módon hatnak vagy legalábbis eltérő szinten adaptívak a különböző 
típusú problémák megoldásában. Az öröm, boldogság például olyan mentális beállítódást hoz 
létre, amely a kreativ feladatok megoldásában hasznos, ahol a személyeknek újszerű és szokatlan 
asszociációkat kell létrehozniuk (Isen, Daubman és Nowicki, 1987). A szomorú hangulatok – 
bizonyos értelemben éppen ellentétes módon – olyan mentális beállítódást hoznak létre, amely 
azon problémák megoldásának kedvez, amelyekben fókuszáltabb és megfontoltabb stratégiákat 
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kell alkalmaznunk. Az érzelmi intelligencia pedig az abban rejlő egyéni különbségeket ragadja 
meg, ahogyan ezeket a hatásokat hasznosítani tudjuk (Salovey, Bedell, Detweiler, Mayer, 2000). 

A harmadik ág az érzelmi rendszerre vonatkozó alapvető tudást ragadja meg. Az érzelmek 
megértése az érzelmek által közvetített információk elemzését, és ezen információk érzelmi 
tudásként való felhasználását jelenti. Idetartozó képességek az érzelmek okainak és 
következményeinek észlelése, az érzelmek megnevezésének képessége, a különböző érzelmek 
egymáshoz való viszonyulásának megértése, a komplex érzelmek értelmezése, valamint az 
érzelmek közötti átmenetek felismerése. Ez az ág az érzelmekkel kapcsolatos kognitív feldolgozó 
folyamatokat tartalmazza, az idesorolt képességek az érzelmekkel kapcsolatos absztrakt 
megértést és az érzelmekről való gondolkodást foglalják magukba. 

Az érzelmek szabályozása (negyedik ág) a saját érzelmeink, valamint mások érzelmeinek 
tudásalapú kognitív irányítását jelenti. Az érzelmekről szóló tudás még nem egyenlő a hatékony 
érzelemszabályozással, ahhoz, hogy az érzelmi tudást képesek legyünk átültetni a viselkedésekbe, 
nyitottnak kell lennünk az érzelmi információkra (pozitívakra és negatívakra egyaránt), továbbá a 
nyitottságon túl ismernünk kell számos hangulatjavító, valamint hangulatfenntartó stratégiát, 
amelyeket a saját hangulatunk illetve más személyek hangulatának szabályozásakor 
kamatoztathatunk. Ugyanakkor az érzelmek szabályozása nem korlátozódik a 
hangulatfenntartásra és javításra, annak fontos előfeltétele egy metaemocionális tudás is. A 
metaemóció fogalma arra vonatkozik, amikor a személy a saját közvetlen érzelmi élményeire 
reagál emocionálisan, például, amikor szégyeljük magunkat azért, mert dühöt éreztünk vagy 
mutattunk ki egy szeretett személy irányába, és a későbbiekben ez a metaemóció motivál 
bennünket abban, hogy a jövőben elnyomjuk a haragunkat vagy fékezzük a dühös 
viselkedésünket, ha ezzel a személlyel találkozunk. 

Mayer és Salovey (1997) hangsúlyozzák, hogy a négy, egymással kölcsönösen függő 
viszonyban álló komponens együttesen írja le az érzelmi intelligencia konstruktumát. Az 
érzelmek hatékony szabályozását nagyban elősegíti, ha a személy felismeri az érzelmek 
szimbolikus tartalmát, az érzelmi reakciók valós okait, illetve megfelelő módon címkézi az 
érzelmi/hangulati állapotokat. Az érzelmek kognitív feldolgozásának azonban bizonyos 
értelemben feltétele az érzelmi reakciók/hangulati állapotok pontos azonosításának képessége, 
illetve az érzelmek kognitív rendszerrel való interakciójának megvalósulása. Az érzelmi 
intelligencia magas szintjével jellemezhető személy képes az érzelmeit adaptív módon 
figyelembe venni a tervezésnél, az érzelmei hasznosításával kreativabban gondolkodik, képes a 
figyelmét rugalmasan ráirányítani vagy elirányítani bizonyos dolgokról, illetve képes az érzelmeit 
felhasználva motiválni önmagát vagy másokat. Oláh Attila (2005/c) megfogalmazában „az 
érzelmi intelligencia az érzelmi életünk feletti uralmat, a társas kapcsolatokban jelentkező 
érzelmi történések és folyamatok kezelését, irányítását biztosító képességeink együttese” (28. o.). 
Oláh szerint az érzelmi intelligencia centrális képesség együttesét az alábbiak alkotják: az 
érzelmek felismerésének, megkülönböztetésének és tudatosításának képessége, a saját érzelmi 
állapotunk és megnyilvánulásaink szabályozásának képessége, a másoktól jövő érzelmi jelzések 
detektálásának képessége, valamint mások érzelmi viselkedésbeli megnyilvánulásainak a 
kezelésére való képesség.  
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AZ ÉRZELMI INTELLIGENCIA KEVERT MODELLJEI  

Az idesorolt meghatározások 1az érzelmi intelligenciát mentális képességek, társas kompetenciák, 
bizonyos személyiségjellemzők és motivációs faktorok együtteseként képzelik el. Az érzelmi 
intelligencia kevert modelljei közül a legismertebb Bar-On (1997) elképzelése, aki szerint: „az 
érzelmi intelligencia azon érzelmi, személyes és társas kompetenciák valamint készségek 
együttese, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy az egyén eredményesen küzdjön meg környezete 
követelményeivel„ (17. o.). Bar-On a Gardner- féle elméletből indul ki, és úgy gondolja, hogy az 
érzelmi intelligencia és a társas intelligencia szorosan összekapcsoló tulajdonságjellemzők, 
amelyek lényegében egy közös konstruktumnak „az érzelmi és társas intelligenciának” az 
alkotórészeiként értelmezhetők.  

Bar-On az általa kifejlesztett önbeszámolós skálával (Bar-On Emotional Quotient 
Inventory, Bar-On − féle Érzelmi Intelligenciateszt, Bar-On, 1997) kapott eredmények alapján 
arra a következtetésre jutott, hogy az érzelmi és társas intelligenciához tartozó jellemzők 5 nagy 
kategóriába oszthatók. Az első kategória az intraperszonális EQ, amihez a belső „én” készségei 
és kompetenciái tartoznak úgy, mint érzelmi tudatosság, önérvényesítés, önbecsülés, 
önmegvalósítás, valamint függetlenség. A második osztály az interperszonális EQ, amihez az 
interperszonális készségekre és működésmódra vonatkozó kompetenciák tartoznak, úgy, mint az 
empátia, az interperszonális kapcsolatok kiépítésének képessége és a szociális felelősségérzet. A 
harmadik kategória az alkalmazkodó EQ, ami megmutatja, hogy a személy milyen sikeresen 
képes megküzdeni a környezeti elvárásokkal azáltal, hogy hatékonyan méri fel és oldja meg a 
felmerülő problémákat. Az alkalmazkodó EQ-hoz a problémamegoldás képessége, a realitásérzék 
és a rugalmasság tartoznak. A negyedik csoport a stresszkezelő EQ, ami azt írja le, hogy a 
személy milyen mértékben képes a stressz hatékony kezelésére, az idesorolt komponensek a 
stressztűrés és az impulzuskontroll. Végül az ötödik kategória az általános hangulati EQ az élet 
élvezésére és a pozitív diszpozíciók fenntartására vonatkozó kompetenciákat tartalmazza, ilyen a 
boldogság vagy az optimizmus (Bar-On, 1997). 

Az érzelmi intelligencia fogalom legjelentősebb népszerűsítője Goleman, aki az 1995-ben 
megírt – magyar nyelven 1997-ben megjelent – bestselleré vált könyvében az érzelmi 
intelligenciát olyan „másfajta” (vagyis az IQ-tól különböző) okosságként fogalmazta meg, 
melyhez az önismeret, az önuralom, a kitartás, az empátia, és a társas kapcsolatokban való 
jártasság tartoznak (43.o.). Goleman nézete szerint az érzelmi intelligencia sokkal fontosabb az 
életbeli sikeresség előrejelzésében, mint az IQ. Ez az állítás azonban csupán egy elméleti 
feltételezés, amelyet Goleman nem tesztelt empirikus kutatásokkal. 2002-ben Goleman 
újradefiniálta az érzelmi intelligencia fogalmát, az újabb meghatározás megtartotta az érzelmek 
ismeretét és kezelését és új összetevőként bevezette az éntudatosság, az impulzus kontroll, a 
jutalom késleltetés, valamint a stressz és szorongáskezelés komponenseket. A módosított modell 
az érzelmi intelligencia 5 dimenzióját lebontja 25 érzelmi kompetenciára (pl. politikai tudatosság, 
szolgálatkészség, önbizalom, lelkiismeretesség, vagy teljesítménykésztetés). 

Cooper és Sawaf (1997) a fenti modellekhez hasonlóan képességek és 
személyiségvonások halmazaként határozzák meg az érzelmi intelligenciát, és annak négy 
alapösszetevőjét különböztetik meg: (1) érzelmi műveltség (saját érzelmekről és azok 
működéséről szóló tudás), (2) érzelmi edzettség (érzelmi kitartás és rugalmasság), (3) érzelmi 
mélység (érzelmi intenzitás és érzelmi differenciáltság), (4) érzelmi alkímia (az érzelmek 
kreativitásban való felhasználásának képessége). 
                                                 
1 E modellek címkézésre Mayer , Salovey és Caruso (2000/b) a „kevert modellek” terminus alkalmazását javasolták. 
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Az érzelmi intelligencia kevert modelljeivel kapcsolatban felmerülő legsúlyosabb kritika, 
hogy azok minden horgonypont nélkül terjesztik ki az érzelmi intelligencia fogalmát, lényegében 
újracímkézve a személyiség összes eddig feltárt pozitív tulajdonságát az érzelmi intelligencia 
fogalom égisze alatt (pl. Mayer, 1995). Zeidner, Roberts és Matthews (2008) e modellek 
kritikájaként azt hangsúlyozzák, hogy azok túl sok elemet tartalmaznak ahhoz, hogy valójában 
hasznosak lehessenek. További probléma a kevert modellek hitelességével kapcsolatban, hogy az 
idesorolt különböző modellek tartalmukat tekintve nagymértékben különböznek egymástól, és a 
személyiség igen különböző részeit integrálják egy modellbe, például a tudatosság típusait (pl. 
politikai tudatosság), szerepeket (pl. szolgálatkészség), énhatékonysági komponenseket (pl. 
önbizalom). Nagyon valószínűtlen, hogy egy személy minden felsorolt kritériumnak megfeleljen, 
annál is inkább, hogy ezek közül néhány bizonyítottan konfliktusban áll egymással (McClelland 
és Koestner, 1992; Baumeister, 1997). Az elméleti megfontolásokon túl számos empirikus 
kutatás (Digman, 1990; McCrae és John, 1992; McCrae, 2000; Dawda és Hart, 2000) is felhívta a 
figyelmet arra, hogy azok az elméletek, amelyek az érzelmi intelligenciát különböző 
tulajdonságok listájaként definiálják, nem felelnek meg a konstruktumok diszkriminatív 
érvényességét előíró tudományos elvárásnak. 

Mayer, Salovey és Caruso (2000/a) szerint a fentiekben bemutatott érzelmi intelligencia 
modellekben éppen az érzelmi intelligenciához tartozó kulcsképességek, mint az érzelmekkel 
kapcsolatos gondolkodás képessége, valamint az érzelmeknek a gondolkodás javításában játszott 
szerepe veszítik el a hangsúlyukat. Ezek a megközelítések ugyanakkor érdekesek lehetnek azért, 
mert a személyiségnek egyszerre több oldalát is tanulmányozzák, és összeszedik mindazokat a 
személyiség aspektusokat, amelyek az érzelmekkel kapcsolatosak.  

V. HASONLÓ KONSTRUKTUMOK 

Mielőtt az érzelmi intelligencia mérésének kérdésére térnénk, egy rövid kitérőt teszünk, 
amelyben bemutatjuk azokat a konstruktumokat, amelyek szintén az érzelmek területén 
jelentkező egyéni különbségek megragadására tesznek kísérletet. Az egyes modellek bemutatása 
után röviden jelezzük, hogy az adott konstruktum miben különbözik az érzelmi intelligencia 
modellektől. 

ÉRZELMI TUDÁS, ÉRZELMI ADAPTIVITÁS 

Izard (2001) – aki az érzelmi tudás és érzelmi adaptivitás konstruktumok bevezetését javasolja – 
azt hangsúlyozza, 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. Az érzelmi tudás „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 adaptivítást” (252.o.). Az érzelmi tudás számos különböző 
összetevőt tartalmaz:  
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(1) Az arckifejezésekben, vokális kifejezésekben és a viselkedésben rejlő érzelmi 
szignálok észlelése.  

(2) A különböző kontextusokban rejlő érzelmi szignálok értékelése.  

(3) Az érzelmek okainak és következményének azonosítása.  
 

(4) A saját érzelmek anticipációja elvárt vagy elképzelt szituációban. 
 

(5) Az érzelmek, motivációk és viselkedés közötti kapcsolat megértése. 
 

(6) A verbális és non-verbális érzelemkifejezésre vonatkozó családi és kulturális normák 
megértése.  

 
(7) Az érzelmekre vonatkozó normák megértése. 

 
(8) A disszimuláció megértése. 

 
(9) Párhuzamos érzelmek és ambivalencia megértése.  

Izard az érzelmi tudás leírása kapcsán kiemeli, hogy ez a konstruktum olyan érzelmi 
készségeket, valamint képességeket tartalmaz, amelyek közül néhány az érzelmi rendszerek 
működésének eredményeképpen jelenik meg, néhány pedig az érzelmi és kognitív rendszerek 
közös produktuma. Izard (2001) legújabb munkáiban az érzelmi tudás fogalmát az érzelmi 
adaptivítás fogalmára cseréli, azt hangsúlyozva, hogy bár az érzelmek függhetnek a tudástól és 
kognitív mérlegeléstől is, az érzelmi képességek leírásakor mégis célszerű azokra a folyamatokra 
fókuszálni, amikor az érzelmek ezektől függetlenül járulnak hozzá az egyéni és társas 
működéshez. 

Amíg az érzelmi intelligencia konstruktum propagálói elsősorban azt üzenik az érzelmi 
képességekről, hogy azok az intelligencia egy speciális, megkülönböztethető formáját hozzák 
létre, addig az érzelmi tudás illetve érzelmi adaptivítás konstruktumai azt hangsúlyozzák, hogy az 
érzelmi rendszerek önmagukban (a kognitív mérlegelés vagy intelligencia bekapcsolódása nélkül 
is) rendelkeznek adaptív funkciókkal. 

ÉRZELMI KREATIVITÁS 

Az érzelmi kreativitás fogalma az érzelmek és a kreativitás összefüggését hangsúlyozza, és 
rámutat arra, hogy az érzelmi válasz is rendelkezhet a kreativitás három alapvető kritériumával, 
az újszerűséggel, a hatékonysággal és a hitelességgel. Az újszerűség kritériuma azt jelenti, hogy 
az érzelmi válasz valami új létrehozásához kapcsolódik. Az összehasonlítási standard lehet a 
személy korábbi viselkedése, vagy lehet azon csoport viselkedése, amelyhez a személy tartozik. 
A második kritérium leírja, hogy a kreativ érzelmi válasz hatékony problémamegoldást jelent az 
egyénre és a tágabb csoportjára nézve is. A harmadik kritérium pedig, arra vonatkozik, hogy az 
adott érzelmi válasz a sajátunk és nem mások értékeinek, hiedelmeinek másolata (Averill, 2000). 
Az érzelmi kreativitás jelentheti egy már létező érzelem különösen hatásos alkalmazását, vagy a 
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standard érzelmek módosításait annak érdekében, hogy azok jobban illeszkedjenek az egyén vagy 
a csoport szükségleteihez, de vonatkozhat az érzelmi kifejezés új formáinak kifejlesztésére is.  

Averill (2000) az érzelmi kreativitás három szintjét írta le, attól függően, hogy az érzelem 
milyen mértékű átalakítása történik meg. Az első, legegyszerűbb szinten a kreativ válasz magába 
foglalja egy már meglévő érzelem kifejezetten hatásos és hiteles alkalmazását, anélkül, hogy az 
érzelem jelentős változáson menne keresztül. A második szinten egy érzelem finomítása, 
tökéletesítése történik egy csoport vagy egy személy szükségleteinek adekvátabb kielégítése 
érdekében. A transzformáció legmagasabb szintjén pedig az érzelmi kreativitás a válaszadás egy 
teljesen új módjának kifejlesztésében nyilvánul meg. 

Az érzelmi intelligencia és az érzelmi kreativitás konstruktumai között nyilvánvaló, hogy 
átfedés fedezhető fel. Egyrészt mindkettő feltételezi az egyén saját és mások érzelmeire 
vonatkozó tudatosságát, másrészt mindkettő hangsúlyozza az érzelmi válaszok hatékonyságát. A 
két konstruktum ugyanakkor különbözik is egymástól, elsősorban abban, hogy mekkora 
hangsúlyt helyeznek az érzelmek újszerűségére és autentikusságára. Amíg az érzelmi 
intelligencia kapcsán az adott kultúrán belül standardnak – ezért feltételezhetően hatékonynak is 
– számító érzelmileg releváns információ felhasználási módjainak képességeire helyezzünk 
hangsúlyt, addig az érzelmi kreativitás az érzelmi élet újszerűségét (nem-konform aspektusait) 
emeli ki, valamint az egyén autentikus vagy valódi érzelmeinek (mindegy, hogy újszerű vagy 
nem) fokát tükrözi. Az érzelmi kreativitás, mint konstruktum bizonyos értelemben meghaladja az 
érzelmi intelligencia elképzeléseket, például mert azt feltételezi, hogy az érzelmek szabályai 
közül néhánynak nemcsak szabályozó, de alakító/alkotó szerepe is van. A szabályok alkotó és 
szabályozó funkciójának demonstrálására Averill (2000) analóg példaként a nyelv grammatikáját 
hozza: a nyelvtani szabályok nem csak azt szabályozzák, hogy egy ember hogyan beszéljen, 
hanem megalkotni is segítenek a nyelvet. Összefoglalásképpen azt mondhatjuk, hogy amíg az 
érzelmi intelligencia az adaptív érzelmi válaszok produkálására való képességet jelenti, addig az 
érzelmi kreativitás az innovatív és mégis adaptív válaszok produkálásában megjelenő egyéni 
különbségekre vonatkozik, és arra figyelmeztet, hogy az érzelmekről olyan szociális és 
individuális konstruktumokként kell gondolkodnunk, amelyek az idő folyamán fejlődnek.  

ÉRZELMI TUDATOSSÁG 

Az érzelmi tudatosság arra vonatkozik, hogy hogyan vagyunk képesek felismerni és azonosítani 
azokat az érzelmi információkat, amelyekkel kapcsolatba kerülünk. Ez a képesség elsődleges 
fontosságú komponens minden érzelmi intelligencia elméletben is. Lane és Schwartz (1987) azt 
feltételezik, hogy az érzelmi tudatosság egy kognitív képesség, amely hasonló fejlődési menetet 
követ, mint amit Piaget általánosságban a kogníció fejlődésére vonatkozólag leírt. E modell egyik 
alapvető tétele, hogy az érzelmi tudatosságban mutatkozó egyéni különbségek azt tükrözik, hogy 
mennyire különbözünk az érzelmi információ feldolgozására használt sémák integrációjának és 
differenciációjának mértékében.  

Az érzelmi tudatosság különböző szintjei írhatók le. Az első szint a fizikai érzések szintje, 
a második a cselekvéstendenciák, a harmadik az egyszerű érzelmek, a negyedik a különböző 
érzelmek egyidejű megjelenése, végül az ötödik az érzelmek kombinációinak szintje. Az öt szint 
hierarchikusan kapcsolódik egymáshoz, oly módon, hogy mindegyik szinten történő működés 
hozzáad és módosítja az azt megelőző szint funkcióit. A magas és komplex érzelemtudatosság 
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képessé teszi a személyt környezete megértésére, és hozzájárul a környezeti stresszorokkal való 
hatékonyabb megküzdéshez. 

ÉRZELMI KOMPETENCIA 

Saarni (1999) szerint az érzelmi kompetencia az énhatékonyság megjelenését jelenti az érzelmi 
választ kiváltó társas tranzakciókban. Az érzelmileg kompetens személy az, aki úgy érzi, hogy a 
társas szituációkban rendelkezik a kívánt végkifejlett eléréséhez szükséges érzelmi készségekkel. 
Az érzelmi kompetencia fogalma az érzelmek szociális konstruktivista megközelítéséből 
származik, mely szerint egy személy érzelmi tapasztalatai a specifikus kontextus, az egyedi társas 
történés és a kognitív fejlődés aktuális működési szintje szerint változnak, mely utóbbi azáltal, 
hogy a környezettel kölcsönhatásban van, lehetővé teszi annak átalakítását is. E szemléletmód azt 
hangsúlyozza, hogy az egyén – a kognitív fejlettségi szintje és a társas tapasztalatai 
függvényében – saját maga alkotja meg az érzelmi élményeit (Saarni, 2000). Az érzelmi 
kompetencia egy széles ernyőszerű konstruktum, amelyet több különböző komponens alkot, 
ezeket az 4. táblázatban foglaljuk össze. A fejlett érzelmi kompetencia következményei az alábbi 
három területen jelentkezhetnek: (1) az érzelmek hatékony szabályozása, (2) a szubjektív jóllét 
érzése, és a (3) rugalmasság (amely úgy definiálható, mint a negatív tapasztalatokkal való 
szembesülést követő gyors felépülés képessége) (Saarni, 2000). 

Az érzelmi kompetencia és az érzelmi intelligencia fogalmai hasonló jelentésük ellenére 
számos ponton különböznek egymástól. Az eltérések részben abból erednek, hogy a két fogalmat 
eltérő diszciplínák alkották meg: az érzelmi kompetencia egy fejlődéslélektani koncepció, az 
érzelmi intelligencia pedig a személyiséglélektan és a pszichometria szakterületeihez köthető. A 
legalapvetőbb különbség az érzelmi kompetencia és az érzelmi intelligencia között, hogy míg az 
érzelmi intelligencia elsősorban, mint személyen belüli jellemző jelenik meg, addig Saarni 
érzelmi kompetencia fogalma a személy és környezet közötti interakciót emeli ki, illetve az 
érzelmi válaszok keletkezésében a szituáció hatását hangsúlyozza a diszpozícionális okokkal 
szemben. Az érzelmi kompetencia sokkal inkább egy tranzakciót ír le, mint egy tulajdonságot. 
Lényeges különbség továbbá, hogy amíg Saarni érzelmekkel összefüggésbe hozható 
készségekről, a Mayer csoport érzelmi képességekről beszél (a készségek hangsúlyozása jól 
tükrözi a tanulásnak és fejlődésnek tulajdonított nagyobb mértékű figyelmet), valamint amíg az 
érzelmi kompetencia világosan kötődik az egyén és a társadalom számára is jövedelmező 
bölcsesség eléréséhez, addíg az érzelmi intelligencia legalábbis elméleti szinten éppúgy 
kapcsolatható a szélhámossághoz, mint a mások javát szolgáló proszociális viselkedésekhez.  
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1. A saját érzelmi állapot felismerése, beleértve annak a tudatosítását, hogy egy személy egyszerre több 
érzelmet is átélhet, még éretettebb szinten annak az ismerete, hogy egy személy érzelmei nem mind 
tudatosak. 

2. A másik személy érzelmeinek felismerése szituációs és kifejező jelzések alapján. 

3. Az adott szubkultúrában rendelkezésre álló érzelmeket jelölő szavak adekvát használata, érettebb szinten 
olyan kulturális forgatókönyvek elsajátítása, melyek összekapcsolják az érzelmeket a szociális szerepekkel. 

4. Mások érzelmi élményeibe való empátiás bevonódás képessége. 

5. Annak megértése, hogy az átélt érzelmi élmény nem szükségképpen felel meg az érzelem kifejezésének, 
érettebb szinten annak megértése, hogy a különböző érzelem-kifejező viselkedések másokra milyen hatást 
gyakorolnak. 

6. Önszabályozó stratégiák használatának képessége, melyek fenyegető helyzetekben csökkentik a negatív 
érzelmi állapotok intenzitását és időbeli lefolyását, és ezáltal hozzájárulnak az adaptív megküzdéshez. 

7. Annak megértése, hogy a kapcsolatok struktúráját meghatározza az érzelmek megjelenésének azonnalisága, 
a kifejezés őszintesége, illetve a kapcsolatban kifejeződő reciprocitás vagy szimmetria mértéke. 

8. Az érzelmi én-hatékonyság, amely azt jelenti, hogy a személy elfogadja saját érzelmi élményeit, akár 
egyéniek és rendhagyóak akár kulturálisan elfogadottak, valamint annak érzete, hogy az érzelmi élményeink 
összhangban állnak a számunkra kívánatos érzelmi egyensúlyi állapottal.  

 
4. táblázat: Az érzelmi kompetenciát alkotó készségek 

(Saarni, Campos, Camras és Witherington, 2006, 5.3 táblázat, 250.o alapján) 

VI.  AZ ÉRZELMI INTELLIGENCIA MÉRÉSE 

A VONÁS-ÉRZELMI INTELLIGENCIA ÉS A KÉPESSÉG-ÉRZELMI INTELLIGENCIA 
MÉRÉSI ELJÁRÁSAI 

Az érzelmi intelligencia mérésére jelenleg két eltérő módszert is alkalmaz a szakirodalom, 
néhányan teljesítményteszteket, mások kérdőíveket dolgoztak ki a fogalom mérésére. Petrides és 
Furnham (2001) a kétféle módszer alkalmazásával operacionalizált konstruktum világos 
megkülönböztetése céljából a vonás-érzelmi intelligencia, illetve a képesség-érzelmi intelligencia 
címkék bevezetését javasolja. Az önjellemző kérdőívek alkalmazásával mért vonás-érzelmi 
intelligencia viselkedéses diszpozíciókra és ön-jellemzésekre vonatkozik a személy azon 
kapacitásaival kapcsolatban, hogy felismerje, feldolgozza és hasznosítsa az érzelmi 
információkat. A képesség-érzelmi intelligencia pedig a személy aktuális képességeire 
vonatkozik, hogy felismerje, feldolgozza és felhasználja az érzelmi információkat. Ez a típus a 
kognitív képességek mérésének mintájára teljesítménytesztekkel mérhető. A vonás-érzelmi 
intelligencia legismertebb mérőeszközeit és pszichometriai jellemzőit az 5. táblázat, a képesség-
érzelmi intelligencia legismertebb mérőeszközeit és pszichometriai jellemzőit pedig a 6. táblázat 
foglalja össze. 

 

 

 

 



 
 

33 

Mérőeszköz Szerzők Reliabilitás Validitás 

Trait Meta Mood Scale 
(TMMS, A Hangulat Szabályozását 
Ellenőrző Vonás Skála) 
 

Salovey, Mayer,  
Goldman, Turvey 
és Palfai, 1995 

α =0,7-0,85 Mérsékelt korreláció a big five-val 
Prediktív érvényesség: 
depresszió, 
célorientáció 

Bar-On Emotional Quotient Inventory 
(Bar-On EQ-i, Bar-On-féle Érzelmi 
Intelligenciateszt)  

Bar-On,  
1997 

α=0,85 
 

Mérsékelttől magas korrelációk 
a big five-val 
Prediktív érvényesség: 
mentális egészség, 
megküzdés, 
munkahelyi elégedettség, 
házassággal való elégedettség 

Schutte Self-Report Emotional 
Intelligence Scale 
(SSREI, Schutte Önbeszámolós Érzelmi 
Intelligencia Skála) 
 

Schutte és mtsai, 
1998 

α =0,7-0,85 Mérsékelttől magas korrelációk 
a big five-val 
Prediktív érvényesség: 
szociális támogatottság, 
élettel való elégedettség, 
házassággal való elégedettség, 
depresszió, 
kognitív feladatokon nyújtott 
teljesítmények 

Emotional Competence Inventory 
(ECI, Emocionális Kompetencia Skála) 

Boyatzis,  
Goleman, 
Hay/McBer, 
1999 

α =0,7-0,85 Prediktív érvényesség: 
vezetési stílus, 
munkahelyi légkör, 
munkahelyi siker 

Emotional Intelligencebased IPIP Scales 
(EI-IPIP, Érzelmi Intelligencia, 
Nemzetközileg Használható Személyiség 
Tétel Gyűjtemény) 

Barchard, 2001 α =0,7-0,85 Bizonytalan 

Emotional Intelligence Self-Regulation 
Scale 
(EISRS, Érzelmi Intelligencia 
Önszabályozás Skála) 

Martinez és Pons, 
2000 

α =0,7-0,9 Prediktív érvényesség: 
depresszió, 
élettel való elégedettség 
pozitív érzelmek 

Dulewicz & Higgs Emotional Intelligence 
Questionnaire 
(DHEIQ, Dulewicz és Higgs Érzelmi 
Intelligencia Kérdőív)  

Dulewicz és 
Higgs, 
2001 

α =0,5-0,7 Prediktív érvényesség: 
szervezetbeli előmenetel szintje 

Trait Emotional Intelligence 
Questionnaire 
(TEIQue, Vonás Érzelmi Intelligencia 
Kérdőív) 

Petrides, 
2001 
 

α =0,85 Elkülöníthető a big five faktoraitól 
Prediktív érvényesség: 
mentális egészség, 
adaptív coping stílus, 
munkahelyi stressz, 
munkahelyi teljesítmény, 
szervezeti elkötelezettség, 
deviáns viselkedés az iskolában, 
hangulat indukcióra való 
érzékenység 
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Mérőeszköz Szerzők Reliabilitás Validitás 

Sjöberg Personality Test Battery 
(SPTB, Sjöberg Személyiség Teszt 
Sorozat) 

Sjöberg,  
2001 

α =0,7-0,78 Mérsékelt korreláció az 
extraverzióval és a neurocitizmussal 
Prediktív érvényesség: 
anti-autoritariánus attitűdök, 
érzelem azonosítási készségek, 
szociális orientáció 

Tapia Emotional Intelligence Inventory 
(TEII, Tapia Érzelmi Intelligencia 
Kérdőív) 

Tapia,  
2001 

α =0,6-0,7 Bizonytalan 

Work-Place Swinburne University 
Emotional Intelligence Test 
(Work-Place SUEIT, A Swinburne 
Egyetem Munkahelyi Érzelmi 
Intelligencia Tesztje) 

Palmer és 
Stough, 2002 

α =0,85 Mérsékelt korreláció az 
extraverzióval, neuroticizmussal és 
a nyitottsággal, 
Prediktív érvényesség: 
well-being, 
munkahelyi stressz 

Workgroup Emotional Intelligence Profile 
(Version 3) 
(WEIP-3, Munkahelyi Csoportok Érzelmi 
Intelligencia Profilja) 

Jordan, 
Ashkanasy, 
Hartel és  
Hooper, 
2002 

α =0,7-0,85 Mérsékelt korrelációk a TMMS-el, 
Prediktív érvényesség: 
önmonitorozás, 
empátia 

Emotional Intelligence Scales 
(EIS, Érzelmi Intelligencia Skála) 
 

Van der Zee,  
Schakel és 
Thijs, 2002 

α =0,7-0,85 Mérsékelt korrelációk az IQ-val, 
Mérsékelttől magas korrelációk a 
big five-val, 
Prediktív érvényesség: 
akadémikus teljesítmény, 
szociális siker 

Wong & Law Emotional Intelligence 
Scale 
(WLEIS, Wong és Law Érzelmi 
Intelligencia Teszt) 

Wong és Law, 
2002 

α =0,7-0,85 Mérsékelt negatív korreláció az IQ-
val, 
Prediktív érvényesség: 
munkahelyi teljesítmény, 
munkahelyi elégedettség, 
szervezeti elkötelezettség 

Lioussine Emotional Intelligence 
Questionnaire 
(LEIQ, Lioussine Érzelmi Intelligencia 
Kérdőív) 

Lioussine, 2003 α =0,7-0,85 Mérsékelt korrelációk a big five-val 

 
5. táblázat: Az érzelmi intelligenciát vonásként definiáló szerzők által kidolgozott mérési 

eljárások 
(Perez, Petrides és Furnham, 2005 alapján, 188-191.o.) 
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Mérőeszköz Szerzők Reliabilitás Validitás  

Emotional Accuracy Research 
Scale 
(EARS, Az Érzelmi Pontosság 
Kutatása Skála) 

Mayer és Geher,  
1996 

Α =0,24-0,53 Mérsékelt korreláció 
az empátia önbeszámolós 
mérésével 

Emotional Intelligence Scale for 
Children 
(EISC, Érzelmi Intelligencia 
Skála Gyerekeknek) 

Sullivan,  
1999 

Α =alacsonytól  
mérsékeltig 

Bizonytalan 

Multifactorial Emotional 
Intelligence Scale 
(MEIS, Többfaktoros Érzelmi 
Intelligencia 
Skála) 

Mayer, Salovey 
és Caruso,  
1997 

total EI: 
α=0,7-0,8 
4 skála: 
α=0,35-0,66 

Mérsékelt korreláció 
az IQ-val 
Mérsékelt korreláció 
a big five-val 

Mayer-Salovey-Caruso 
Emotional Intelligence Test 
(MSCEIT, Mayer-Salovey-
Caruso Érzelmi Intelligencia 
Teszt) 

Mayer, Salovey 
és Caruso,  
1999 

Α =0,68-0,71 Konvergencia a konszenzus alapú 
és a szakértői pontozás között 
Mérsékelt korreláció a vonás EI-vel 
Prediktív érvényesség: well-being és 
verbális SAT pontok 
Inkrementális érvényesség: 
szociális deviancia 

Freudenthaler & Neubauer 
Emotional Intelligence 
Performance Test 
(FNEIP, Freudenthaler és 
Neubauer Érzelmi Intelligencia 
Teljesítmény Teszt) 

Freudenthaler, 
Neubauer, 
2003 

saját érzelmek 
kezelése: 
α=0,69 
mások 
érzelmeinek 
kezelése: 
α=0,64 

A saját érzelmek kezelése skála korrelál 
az önbeszámoló útján mért saját 
érzelmek kezelése faktorral 

 

6. táblázat: Az érzelmi intelligencia képesség mérőeszközeinek összefoglalása  
(Perez, Petrides és Furnham, 2005 alapján, 186 o.) 

 
A Salovey és mtsai (1995) nevéhez köthető a Hangulatszabályozását Ellenőrző Vonás 

Skála (Trait-Meta-Mood Scale, TMMS) a saját hangulatok és érzelmek tudatosítására való 
általános kapacításon túl a saját érzelmek diszkriminálására és szabályozására vonatkozó 
diszpozícionális jellemzőket is vizsgálja. A kérdőív az alábbi 3 skálával rendelkezik: (1) az 
érzelmekre irányuló figyelem (azt fejezi ki, hogy a személy általában véve mennyire figyel oda az 
érzelmeire), (2) az érzelmek világossága (arra utal, hogy a személy általában milyen szinten érti 
meg az érzelmeit) és (3) a hangulatjavítás képessége (a nem kívánt érzelmek javítására vagy a 
kellemes érzések fenntartására irányuló próbálkozásra utal). 

Az érzelmi intelligencia mérésére kidolgozott önbeszámolós skálák közül a Bar-On 
(1997) által kifejlesztett Bar-On − féle Érzelmi Intelligenciateszt (Bar-On Emotional Intelligence 
Inventory, Bar-On és mtsai, 1997) a legismertebb. A kérdőív 121 itemből, 15 alskálából és a 
következő 5 másodrendű faktorokból áll:  
� Intraperszonális EQ (érzelmi tudatosság, önérvényesítés, önbecsülés, önmegvalósítás, 

függetlenség). 
� Interperszonális EQ (empátia, interperszonális kapcsolatok, szociálisfelelősség-tudat).  
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� Alkalmazkodási EQ (problémamegoldás, valóságtesztelés, rugalmasság).  
� Stresszkezelési EQ (stressztolerancia, impulzuskontroll).  
� Általános hangulati EQ (boldogság, optimizmus).  

Boyatzis és mtsai (1999) nevéhez köthető az Érzelmi Kompetencia Kérdőív (Emotional 
Competence Inventory, ECI), amely 110 itemet tartalmaz, és összesen 20 érzelmi kompetenciát 
mér, melyek 4 skálába rendeződnek:  
• Éntudatosság (érzelmi tudatosság, önértékelés, önbizalom).  

• Önszabályozás (önkontroll, megbízhatóság, alkalmazkodóképesség). 
• Motiváció (teljesítményorientáció, kezdeményezőképesség, optimizmus). 
• Empátia (mások megértése és a másokban rejlő lehetőségek kiaknázásának képessége). 
• Társas készségek (kommunikáció, mások befolyásolására, konfliktuskezelésre, 

kapcsolatépítésre és együttműködésre való képesség). 

Egy további, gyakran használt önbeszámolós skála a Cooper által kidolgozott EQ-Térkép 
(EQ-Map, Cooper, 1996/1997), amely az érzelmi kompetenciák 5 területét méri.  

• Az első faktor a Jelenlegi környezet, amely a személyre nehezedő terheléseket és a 
személy élettel való elégedettségét méri.  

• A második faktor az Érzelmi műveltség, amely az érzelmi tudatosságot, az érzelmi 
kifejezés pontosságát, valamint mások érzelmeinek tudatosságát méri. 

•  A harmadik faktort az EQ kompetenciák alkotják, idetartozik az intencionalitás, a 
kreativitás, a rugalmasság, az interperszonális kapcsolatok és a konstruktív 
elégedetlenség.  

• A negyedik faktor az EQ értékek és jellemzők csoportja, ahová a kinézet, a szánalom, az 
intuíció, a személyi erő és az integrált self tartoznak.  

• Az ötödik faktort az EQ kimenetek alkotják, idetartoznak az általános egészség, az 
életminőség, a kapcsolati kvóciens és az optimális teljesítmény. 

A Schutte Önbeszámolós Érzelmi Intelligencia Skála (Schutte Self-Report Emotional 
Intelligence Scale, SSREI, Schutte és mtsai, 1998) Salovey és Mayer 1990-ben kidolgozott 
érzelmi intelligencia modelljére épül és egy általános érzelmi intelligencia faktort mér. A 
vizsgálati személyeknek egy ötfokozatú skálán kell megítélni, hogy rájuk nézve a felsorolt 
állítások mennyire igazak.  

Az érzelmi intelligencia legismertebb képességtesztjei a Multifaktoriális Érzelmi 
Intelligencia Skála (Multifactorial Emotional Intelligence Scale, MEIS, Mayer, Salovey és 
Caruso, 1997), valamint ennek továbbfejlesztett változata a Mayer-Salovey-Caruso Érzelmi 
Intelligencia Teszt (Mayer, Salovey, Caruso Emotional Intelligence Scale, MSCEIT, Mayer, 
Salovey, Caruso, 1999). A MSCEIT 4 skálája a Mayer és Salovey-féle (1997) érzelmi 
intelligencia modell 4 komponensének felel meg. Az érzelmek észlelelését arcok, festmények, 
absztrakt rajzok által közvetített érzelmek felismerésén keresztül, az érzelmek integrálását a 
különböző érzelmek más érzékletekkel (színekkel, ízekkel) való párba állítása, az érzelmek 
megértését a különböző érzelmek közötti kapcsolatok felismerése, az érzelmek szabályozását 
pedig különböző érzelmeket implikáló történetekre adott reakciók szociális következményeinek 
megítélése révén méri a teszt. 
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A KUTATÓMŰHELYÜNKBEN KIDOLGOZOTT SZOCIÁLIS ÉS ÉRZELMI 
INTELLIGENCIÁT MÉRŐ TESZTEK BEMUTATÁSA 

Kutatócsoportunk (Oláh Attila, Nagy Henriett és G. Tóth Kinga) az elmúlt 10 év folyamán 
többféle érzelmi intelligencia mérőeszköz kifejlesztésére is kísérletet tett. Az alábbiakban röviden 
bemutatjuk ezeket a mérési eljárásokat. 

A SZEMIQ (Képes fél-projektív teszt a Szociális és Érzelmi Intelligencia mérésére, Oláh, 
2005/c) egy fél-projektív eljárás a szociális és érzelmi intelligencia mérésére. A teszt 35 
mindennapi jelenetet ábrázoló, de tartalmát illetően nem egyértelműen definiált képet mutat be. 
Minden képhez öt leírás tartozik, a vizsgálati személy feladata kiválasztani közülük azt az egyet, 
amely a leginkább elfogadható, mint a képen megfigyelhető történéseket ábrázoló állítás. A 
SZEMIQ a szociális és érzelmi intelligenciához tartozó centrális képességek kimunkáltsági 
szintjét, valamint deficitjét azon az elven méri, hogy azokban a helyzetekben, amelyekben a 
szituáció érzelmi üzenetének definiálása a személyre van bízva, akkor ő a rá általánosan jellemző 
helyzetkezelései és önszabályozási megoldásokkal fog élni (Oláh, 2005/c, 28. o.). A 35 kép, és a 
hozzá rendelt 175 állítás az alábbi dimenziók operacionalizálását célozza meg:  

• Szenzitivitás-Represszió.  
• Akaratgyengeség-Akaraterő.  
• Érzelmi kompetencia-Érzelmi inkompetencia.  
• Empátia-Empátiahiány. 
• Társas kompetencia-Társas inkompetencia. 
• Konstruktív megküzdés-Érzelmi fókusz.  
• Támadó magatartás-Visszahúzódás.  
• Önregulációs kapacitás-Önregulációs deficit.  
• Önbüntetés-Önfelmentés.  

A 3. ábra példaként bemutat egy tételt a tesztben szereplő feladatok közül. Oláh 
(2005/c) arról számolt be, hogy a teszt megfelelő megbízhatósági és érvényességi mutatókkal 
rendelkezik. 

      A” otthagyta a többieket, mert… 

1. hirtelen haragú. 

2. fél attól, hogy a mulatozásnak rossz vége lesz. 

3. nem tudott kijönni a többiekkel. 

4. a többiek öröme őt inkább elszomorította. 

5. úgy gondolta ő nem érdemli meg, hogy felszabadultan vigadozzon. 

 

3. ábra: Egy példa a SZEMIQ tesztből 

A SIQ (Szociális Intelligencia Teszt, Oláh, publikálás előtt) azt a képességet méri, hogy 
milyen gyorsan és pontosan tudjuk átlátni – a szereplők indítékaitól kezdődően a köztük meglévő 
közelségek és távolságok érzékelésén át az interakciók gyakoriságának megfigyeléséig és 
rögzítésééig – a komplex társas helyzetek történéseit. A teszt 14 feladatból áll, amelyek 
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mindegyike egy jelenetet tartalmazó nyitó képet és feladatonként további 3 képet tartalmaz, a 
tesztkitöltő feladata annak az egy képnek a kiválasztása, amely szerinte a jelenet megfelelő 
folytatása. A teszt azt vizsgálja, hogy az adott helyzet szociális kontextusából –annak komplex 
információhalmazát adekvátan felhasználva – hogyan tud következtetni a személy a szituáció 
folytatására, vagyis milyen eredményes annak előrejelzésében, hogy mi várható a velük 
interakcióban álló személyektől egy adott helyzetben. A 4. ábra példaként bemutat egy tételt a 
tesztben szereplő feladatok közül. A SIQ teszt pszichometriai elemzését egy 310 fős mintán (204 
férfi, 106 nő; átlagéletkor: 16,9 év; szórás: 0,61) végeztük el. Az eredmények azt mutatják, hogy 
a SIQ mérsékelt belső konzisztencia értékkel (Cronbach-alfa: 0,591) rendelkezik, valamint 
gyenge pozitív irányú együttjárást mutat az ÉTA alkalmazásával mért érzelmi tudással, és a 
tanulmányi átlageredménnyel. 
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4. ábra: Példák a SIQ tesztből  
(Instrukció: A baloldalon található kép egy jelenetet ábrázol. Az 1-es, 2-es és 3-as számmal jelölt 

képek közül melyik az a kép, amelyen ennek a jelenetnek a folytatását találjuk?) 

Az ÉTA (Érzelmi Tudás Alkalmazása Teszt, Oláh, publikálás előtt) az érzelmekkel 
kapcsolatos információk hasznosításának és alkalmazásának képességét méri, amely az érzelmi 
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intelligencia egyik központi összetevője. A teszt 16 feladatból áll, és azt ellenőrzi, hogy a 
személynek milyen szinvonalú az érzelmek nyújtotta információk alkalmazásában való 
jártassága, mennyire eredményes annak megítélésében, hogy megnyilvánulásai (mozgása, 
gesztusai, testtartása, arckifejezése) alapján a másik személy milyen állapotban lehet, és ennek 
függvényében, milyen magatartás várható tőle. A teszt az érzelmi műveltség mérésére is szolgál, 
vagyis, hogy a személy milyen árnyaltan képes kifejezésre juttatni érzéseit, valamint mennyire 
differenciáltan képes felfogni különböző közlések, szimbólumok, irodalmi szövegek, művészeti 
alkotások, társas helyzetek érzelmi üzenetét. Minden feladat három képet mutat be, melynek 
szereplői ugyanazt az érzelmi állapotot élik át, valamint tartalmaz 8 különböző érzelmi állapotot 
kifejező szólást. A tesztkitöltő feladata kiválasztani azt az egy szólást, amely ugyanarra az 
érzelmi állapotra utal, mint amit a képek szereplői is átélnek. Az 5. ábra példaként bemutat egy 
tételt a tesztben szereplő feladatok közül. Az ÉTA teszt pszichometriai elemzését egy 310 fős 
mintán (204 férfi, 106 nő; átlagéletkor: 16,9 év; szórás: 0,61) végeztük el. Az eredmények azt 
mutatják, hogy az ÉTA mérsékelt belső konzisztencia értékkel (Cronbach-alfa: 0,553) 
rendelkezik, valamint gyenge pozitív irányú együttjárást mutat az SIQ alkalmazásával mért 
szociális intelligenciával.  

 
1. Azt sem tudja, fiú-e, vagy lány. 

2. Egy világ dőlt össze benne. 

3. Letört, mint a bili füle. 

4. Dúl-fúl, mint a vadkan. 

5. Madarat lehet fogatni vele. 

6. Olyan, mint a sajtkukac. 

7. Lelkéhez nőtt. 

8. Úgy jár, hogy alig éri a talpa a földet. 

 

5. ábra: Példa az ÉTA tesztből 

(Instrukció: Az itt bemutatott 3 kép szereplői ugyanazt az érzelmi állapotot élik át. Az 
alábbi 8 szólás közül válassza ki azt az egyet, amely szintén arra az érzelmi állapotra utal, 

amelyet a képek szereplői is átélnek). 

A Felújított „Szemből olvasás” Teszt eredeti változatát Baron-Cohen, Joliffe, Mortimore 
és Roberston fejlesztették ki 1997-ben az empátia mérésére („Reading the Mind in the Eyes” 
Test, Szemből Olvasás Teszt). Ebben a verzióban 25 szempár képe található, mindegyik szempár 
esetében két szó közül kell kiválasztani azt, amelyik jobban leírja a képen szereplő személy 
érzelmét vagy gondolatát. A teszt kidolgozói ezt a mérőeszközt elsősorban az autizmus és az 
elmeteória kutatásának támogatására szánták. A jó megoldás megtalálásához, a résztvevő 
személynek bele kell tudnia helyezkedni a másik személy mentális állapotába, azaz képesnek kell 
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lennie a mentalizálásra vagy elmeolvasásra. Azt gondoljuk ez a komponens alapösszetevője 
bármely érzelmi intelligencia modellnek. A teszt első változatának nem voltak megfelelők a 
pszichometriai mutatói, ezért Baron-Cohen, Wheelwright és Hill 2001-ben elkészítették a teszt 
második változatát („Reading the Mind in the Eyes” Test Revised Version, Szemből Olvasás Teszt 
felújított verzió). A jobb differenciálás érdekében az új tesztben már 36 itemet helyeztek el és 
minden itemhez négy megoldási lehetőséget rendeltek. Ebben a verzióban a női és férfi 
szempárok már fele-fele arányban szerepelnek, valamint a teszt szerkesztői több szempontból 
újragondolták a lehetséges válaszokat is (például, hogy azok ne az ellentétei legyenek 
egymásnak, nehezebb legyen a helyes választ megtalálni, annak érdekében, hogy a normál 
felnőttek számára is kihívást jelentsen a feladat megoldása). Ez a változat már alkalmas a normál 
személyek érzelmi intelligenciájának differenciált mérésére is. A teszt második változata 
magyarul 2006-ban jelent meg Baron-Cohen „Elemi különbség” című könyvében. A teszt olyan 
érzelmi arckifejezéseket ábrázoló fényképeket mutat a résztvevőknek (összesen 36-ot), melyeken 
csupán az arc egy vékony sávja, a szemek körüli rész látható. 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 tesztsorozat fotóinak felújítását G. Tóth Kinga 
(2008) végezte el. 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 Érzelmi Intelligenciateszt Empátia 
alskálájával, valamint negatív összefüggést a Toronto Alexithymia Skálával mért alexithímiával. 
A 6. ábra példaként bemutat egy tételt a tesztben szereplő feladatok közül.  

 
A – Fenyeget ő     B – Kérd őre vonó 

 
C – Elutasító     D - Érdekl ődő 

 

6. ábra: Példa a Felújított Szemből Olvasás Tesztből  

(Instrukció: Az alábbi 4 lehetőség közül válassza ki azt a szót, amelyik Ön szerint a legjobban kifejezi 
azt, hogy a képen látható személy milyen érzelmet él át, vagy éppen mire gondol). 

A Közmondásos Érzelmi Intelligencia Skála (EQ-K, Nagy, 2006/a) az érzelmi 
információ megértését és emocionális tudásként való felhasználását méri. Ez a skála 31 feladatból 
áll, ezek közül egyet a 7. ábra példaként bemutat. Minden feladat négy érzelmet kifejező szólást 
tartalmaz, melyek közül három azonos érzelmet közvetít, a vizsgálati személyek feladata 
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kiválasztani azt a szólást, amelynek a jelentése eltér a többitől. Egy 148 fős, középiskolai mintán 
elvégzett statisztikai elemzések igazolták, hogy az EQ-K megbízhatósága megfelelő (Cronbach-
alfa: 0,757), a teszt diszkriminatív érvényességét pedig az intelligenciától és személyiségtől való 
megkülönböztethetőség igazolta (lásd Nagy, 2006/a). 

A. Reszket, mint a kocsonya. 
B. Az idegeire megy. 
C. A víz is méreggé válik benne. 
D. Dúl-fúl, mint a vadkan. 
 

7. ábra: Példa az EQ-K tesztből  
(Instrukció: Az alábbi közmondások/szólások mindegyike egy-egy érzelmet fejez ki. Melyik nem illik a 

többi közé? Csak egy megoldást válassz ki, és azt karikázd be!) 

AZ ÉRZELMI INTELLIGENCIA KÉRDŐÍVES MÉRÉSÉNEK KRITIKÁI 

Az érzelmi intelligencia kérdőíves mérési eljárásaival kapcsolatban jónéhány kritikai észrevétel 
fogalmazódott meg. Először is az önbeszámolón alapuló módszerek azon a vitatható (pl. Mayer, 
Salovey és Caruso, 2000/a) előfeltevésen alapulnak, hogy az emberek képesek pontosan észlelni 
a saját jellemzőiket, képességeiket. Másodszor, empirikus adatok sora jelzi, hogy az 
önbeszámolós módszerek nagymértékben korrelálnak a személy aktuális hangulatával. Mayer és 
Gaschke (1988) például rámutattak, hogy amíg a vidám hangulatú személyek tipikusan arról 
számolnak be, hogy világosan értik a saját érzelmeiket, addig a szomorúak arról, hogy 
összezavarodtak a saját érzelmeiket illetően. Harmadszor, az önbeszámolós mérések kritikájaként 
sokan (Digman, 1990; McCrae és John, 1992; McCrae, 2000; Rooy Viswesvaran, Pluta, 2005; 
Petrides, Pita és Kokkinaki, 2007) hangsúlyozzák, hogy az ilyen módon operacionalizált érzelmi 
intelligencia fellelhető a személyiség hagyományos ötfaktoros modelljén belül. Konkrétan, az 
idevonatkozó kutatások eredményei azt jelzik, hogy a vonásként mért érzelmi intelligencia 
negatív kapcsolatban áll a neuroticizmussal, és pozitív összefüggéseket mutat az extraverzió, 
nyitottság, kellemesség és lelkiismeretesség faktorokkal is. Dawda és Hart (2000) arról számoltak 
be, hogy a big five személyiségfaktor értékek és a Bar-On EQ-i- ból számolt általános érzelmi 
intelligencia pontszám között átlagosan 0,5-ös korreláció jelentkezik. Eredményeiket a szerzők 
úgy értelmezték, hogy a Bar-On EQ-i valójában nem más, mint „a big five álruhában”.  

McCrae (2000) több problémát is felvet az érzelmi intelligencia önbeszámolón alapuló 
méréseivel szemben. Az első felvetése arra vonatkozik, hogy a big five kutatási hagyomány 
egyértelműen kimondta, hogy az abban leírt személyiségdimenziók nagyrészt függetlenek 
egymástól, vagyis nem állhatnak össze egy egységes érzelmi intelligencia faktorrá. Másodszor, 
az öt faktor alá tartozó vonások viszonylag stabilnak mutatkoznak a felnőttkor során, és számos 
kutatás jelzi azok genetikai meghatározottságát. Ez az állítás ellentmondásban áll azzal a 
feltételezéssel, hogy az érzelmi intelligencia nagymértékben tanult és könnyen fejleszthető. 
Harmadszor, a személyiségvonások ismert fejlődési íve (harminc éves kor után a neuroticizmus, 
az extraverzió és a nyitottság mértéke csökken, míg a kellemesség, és lelkiismeretesség mértéke 
nő) szintén ellentmondásban áll az érzelmi intelligencia elméletek azon állításával, mely szerint 
az érzelmi intelligencia folyamatosan fejlődik az életkor előrehaladásával, az egyre több 
tapasztalat eredményeként. Folytatva a kritikák sorát, számos korrelációs vizsgálat mutatott rá 
arra, hogy a képesség-alapú mérőeszközökkel definiált érzelmi intelligencia vagy nagyon 
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alacsony összefüggést mutat, vagy egyáltalán nem mutat együttjárást a kevert modellek mérésére 
kidolgozott önbeszámolós mérőeszközökkel. Brackett, Rivers, Shiffman, Lerner és Salovey 
(2006) csupán alacsony korrelációt találtak az önbeszámolós és teljesítményteszteken elért 
pontszámok között. Brackett és Salovey (2006) szintén alacsony együttjárásról számolt be a 
kétféle mérési módszer alapján nyert adatok között. Goldenberg, Matheson és Mantler (2006) 
pedig egyáltalán nem találtak kapcsolatot a képesség-alapú és az önbeszámolós tesztek 
pontszámai között. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy hasonló a helyzet az IQ mérés területén 
is. Az önjellemzésen alapuló, vagy a külső megfigyelők által értékelt értelmi képességek csak 
mérsékelten korrelálnak a mentális képesség tesztjeivel (McCrae és Costa, 1985; Sternberg és 
mtsai, 1981), illetve az önjellemzésen alapuló „intelligenciamérések” szoros kapcsolatot 
mutatnak más személyiségjellemzőkkel: például az újdonságkereséssel, vagy a jungi értelemben 
vett intuícióval és a nyitottság átfogó méréseivel (McCrae, 1994). Mabe és West 1982-ben 0,34-
es korrelációt kapott az intelligencia saját becslése és az objektív intelligencia pontok között.  

Néhány kutatás azonban e kritikákra válaszul rámutatott arra, hogy a vonás-érzelmi 
intelligencia önálló prediktív erővel bír az élettel való elégedettség, a rágódásra való hajlam és a 
különböző megküzdési módok terén (Petrides és mtsai, 2007), valamint az általános 
személyiségvonásokon túl önálló magyarázó erővel bír a segítségnyújtás kompetenciájában (Van 
der Zee és Wabeke, 2004), vagyis egy önálló az általános személyiségvonásoktól függetlenül is 
létező jelenség. 

AZ ÉRZELMI INTELLIGENCIA TELJESÍTMÉNYTESZTTEL TÖRTÉNŐ MÉRÉSÉNEK 
KRITIKÁI 

A teljesítménytesztek kritikájaként néhány szerző azt hangsúlyozza, hogy az ilyen típusú 
feladatokkal kapcsolatban problémát jelent a helyes válaszok meghatározása (Roberts, Zeidner, 
Matthews, 2001; Zeidner, Matthews és Roberts, 2001). Kiindulhatunk ugyanis abból a közismert 
értelmezésből, hogy nincs jó vagy helyes útja az érzelmi folyamatoknak, és bármilyen választ ad 
is a személy egy felmerülő érzelmi problémára, az lehet helyes válasz, vagy legalább is egy 
személyes viszonyulásmódnak tekinthető.  

Mayer, Salovey, Caruso és Sitarenios (2001) szerint azonban egyértelműen 
meghatározhatók a helyes válaszok az érzelmi intelligencia tesztek tételeire. A helyes válasz 
probléma kiküszöbölésére a következő 3 alternatíva alkalmazható: (1) célszemély kritérium, (2) 
szakértői kritérium, és (3) konszenzus kritérium. A célszemély kritérium alkalmazása esetén a 
helyes válasz annak mértékére utal, hogy a megítélő (akinek teszteljük az érzelem felismerési 
képességét) mennyire képes azonosítani a célszemély (aki megtapasztal egy érzelmi élményt) 
által leírt érzelmet. A módszer előnye, hogy direkt és kényelmes ezért számos kutatásban 
alkalmazták, azonban több probléma is felmerül az ilyen típusú értékeléssel kapcsolatban. 
Előfordulhat például, hogy a célszemély olyan összetett érzelmet él át, amelyet nehéz 
kommunikálni, vagy a célszemély az átélt érzelmet képtelen a megfelelő módon címkézni, 
továbbá a szociális kívánatossági hatás is eltorzíthatja az érzelmekről szóló beszámolót. A 
módszer legjelentősebb hátránya azonban az, hogy csak az érzelem felismerést mérő feladatoknál 
alkalmazható, magasabb szintű érzelmi intelligencia aspektusoknál már nem. A szakértői 
kritérium esetében az érzelmi intelligencia tesztek tételeire a helyes válaszokat a klinikai 
pszichológusok vagy az érzelemkutatók válaszai alapján határozzák meg. Legree (1995) szerint a 
szakértői értékelés valójában nem több a csoportkonszenzus előrejelzésénél, hiszen a szakértők 
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valójában a közösség azon tagjai, akik nagyon sokat tudnak a csoportkonszenzusról (vagyis arról, 
hogy általában hogyan vélekednek az emberek). A konszenzus kritérium alkalmazása a többség 
által kiválasztott válaszalternatívát minősíti korrektnek, vagyis ebben az esetben a csoport 
megegyezésen alapuló válasz tekinthető helyes válasznak az adott érzelmi problémával 
kapcsolatban. Ez a pontozás lényegében összegyűjti az általánosan, egy kultúrán belül elfogadott 
érzelmi reakciókról szóló tudást. Mayer és mtsai (2001) akik az érzelmi intelligencia mérése 
területén a konszenzuális pontozás létjogosultsága mellett érvelnek, azt hangsúlyozzák, hogy 
mivel az érzelmi információk „életbevágóan fontos témákban” relevánsak, valószínűsíthető, hogy 
létezik általános konszenzus számos érzelem jelentése kapcsán. A konszenzuális pontozás nem 
jelenti azt, hogy az érzelmek értelmezésének csak egy útja lenne, csak annyit jelent, hogy 
rendelkezünk egy bizonyos tudással arról, hogyan hasonlítsuk össze egy személy reakcióit azzal 
ahogy, az emberek egy bizonyos helyzetre tipikusan reagálnak, azaz létezik egy kulturálisan 
összegyűlt tudás az érzelmek általános jelentésével kapcsolatban. 

Néhányan (pl. Roberts és mtsai, 2001; Vernon, Villani, Schermer és Petrides, 2008) 
megkérdőjelezik a fenti pontozási módszerek érvényességét. Az általános konszenzusra építő 
kritérium ellenében felhozzák, hogy az lényegében lehetetlenné teszi a nagyon nehéz tételek 
beépítését az érzelmi intelligenciát mérő tesztekbe, így a tesztek nem alkalmasak az igazán magas 
szintű érzelmi intelligenciával rendelkező személyek kiszűrésére. Roberts és munkatársai (2001) 
továbbá felvetik, hogy a konszenzusos pontozás alkalmazása mellett az érzelmi intelligencia 
lényegében a többségi normának való megfelelésen keresztül nyújt szociális előnyöket, ez pedig 
szemben áll azzal a szándékolt elméleti kerettel, mely szerint az adaptivitás a kognitív 
képességek kifinomultságából fakad. Mayer és szerzőtársai (2001) a fenti kritikára válaszul azt 
hangsúlyozzák, hogy az érzelmi intelligencia – a legtöbb intelligenciateszthez hasonlóan – a 
konvergens gondolkodást méri, ami nem összekeverendő a konvencionális gondolkodással. A 
konszenzus ez esetben az evolúció során felhalmozódott az emberiség számára közös érzelmi 
jelentésekre vonatkozik. 

Számos kutatás alkalmazta együttesen a célszemély kritériumot és a konszenzus 
kritériumot a helyes válasz kijelölésekor, azonban a kétféle pontozási eljárás együttjárására 
vonatkozó eredmények ellentmondásosak. Mayer és Geher (1996) például a célszemély és a 
csoportkonszenzus által kijelölt helyes válaszok között jelentős eltérést talált (55% volt az 
egyetértés). Legree, Psotka, Tremble, és Bourne (2005) pedig arról számoltak be, hogy az érzelmi 
intelligencia képességként való mérése nagy egyetértéssel pontozható a különböző kritériumok 
alapján, eredményeik szerint a MSCEIT esetében a konszenzuson alapuló pontok és a szakértői 
pontok közötti korreláció igen magas (0,98).  

AZ ÉRZELMI INTELLIGENCIA KONSTRUKTUM VALIDITÁSA 

A konstruktum validálás vagy fogalmi érvényesség ellenőrzése azt vizsgálja, hogy a mérőeszköz 
mennyire pontosan tükrözi azt a fogalmat, aminek a mérésére kidolgozták. A konstruktum 
validitás igazolásakor egyrészt azt kell bemutatni, hogy a tesztpontszámok magasan korrelálnak 
más olyan változókkal, amelyekkel kapcsolatban elméletileg a korreláció elvárható, másrészt, 
hogy a teszt nem mutat együttjárást olyan változókkal, amelytől az elméleti feltevések szerint 
különböznie kell. Campell és Fiske (1959) az előző folyamatot konvergens validitásnak az 
utóbbit diszkriminatív validitásnak nevezte el. Az érzelmi intelligencia konvergens validitásának 
igazolása során azt próbáljuk kimutatni, hogy mérésünk összefügg olyan jellemzőkkel, amelyek 



 
 

45 

hozzá hasonlóak, de nem azonosak vele. A mérőeszközünk érvényességét, akkor igazoljuk, ha 
kimutatjuk, hogy a megfigyelt jellemző szoros összefüggést mutat, de nem teljesen azonos a 
hozzá hasonló pszichológiai konstruktumokkal. A diszkriminatív validálás folyamán pedig arra 
teszünk kísérletet, hogy igazoljuk, a mérőeszközünk nem mér olyan tulajdonságokat, amelyek 
nem illenek abba a konstruktumba, aminek a mérésére a szóban forgó mérőeszközt kidolgozták. 
Az érzelmi intelligencia mérése területén a diszkriminatív validálás elsősorban a személyiségtől 
és az intelligenciától való függetlenség igazolására utal. Többek között, Sternberg (2004) 
hangsúlyozta, hogy az érzelmi intelligencia mind elméleti, mind statisztikai szempontból eltér az 
IQ-tól, és ha van is operacionális átfedés köztük, az csak szerény mértékű lehet. 

Az érzelmi intelligencia és az IQ közötti kapcsolatot viszonylag kevés kutatás vizsgálta. 
Schutte és mtsai (1998) nem találtak szignifikáns szintű kapcsolatot az SSREI skála értékei, 
valamint a SAT-ban (Scholastic Achievement Test, Iskolai Teljesítményteszt) mért matematikai 
és verbális értékeken keresztül mért kognitív képességek között. Davies, Stankov és Roberts 
(1998) pedig kismértékű szignifikáns, de negatív irányú kapcsolatot talált az intelligencia és a 
teljesítményteszt alkalmazásával mért érzelmi intelligencia között. Mások pozitív irányú, de 
szintén kismértékű kapcsolatról számoltak be a két konstruktum között (Van der Zee és mtsai, 
2002; Hemmati, Mills és Kroner, 2004). 

Az önbeszámolós módszerek alkalmazásával mért érzelmi intelligencia és a személyiség 
kapcsolatára irányuló korábbi kutatások (Schutte és mtsai, 1998; Davies és mtsai, 1998; Van der 
Zee és mtsai, 2002; Saklofske, Austin, Minski, 2003; Petrides és mtsai, 2007; Vernon és mtsai, 
2008) szoros szignifikáns kapcsolatot tártak fel a két konstruktum között. Davies és mtsai (1998) 
az extraverzió, a barátságosság és az érzelmi intelligencia, Schutte és mtsai (1998) pedig a 
nyitottság és az érzelmi intelligencia között fedeztek fel kapcsolatot. Van der Zee és mtsai (2002) 
kutatásában a legszorosabb összefüggés az extraverzió illetve, az érzelmi stabilitás és az érzelmi 
intelligencia között mutatkozott. Petrides és mtsai (2007), valamint Vernon és mtsai (2008) 
szintén az exraverzió, valamint a neuroticizmus és a vonás-érzelmi intelligencia között tártak fel 
összefüggést. Saklofske és mtsai (2003) pedig mind az öt big five faktor vonás-érzelmi 
intelligenciával való együttjárásáról számoltak be. 

A képesség-érzelmi intelligencia és a személyiség összefüggését jóval kevesebb vizsgálat 
tesztelte. Caruso, Mayer és Salovey (2002) egy 183 személyből álló mintán (52 férfi és 128 női 
egyetemi hallgató) vizsgálta a MEIS által mért érzelmi intelligencia személyiséggel való 
összefüggéseit. Az eredmények rámutatnak arra, hogy a képességként mért érzelmi intelligencia 
viszonylag független a személyiségvonásoktól, mindössze az extraverzióval mutat nagyon 
gyenge összefüggést. Van Rooy és Viswesvaran (2004) idevonatkozó meta-analízise 
hasonlóképpen azt jelezte, hogy a képesség-érzelmi intelligencia független a személyiségtől és az 
intelligenciától. 

Magyar mintán egy korábbi kutatásunkban (Nagy, 2006/a) demonstráltuk, hogy az 
érzelmi intelligencia és az IQ között akkor mutatkozik mérsékelt összefüggés, ha az érzelmi 
intelligenciát teljesítményteszttel mérjük. Vizsgálatunkban 105 egyetemi és főiskolai hallgató 
vett részt 68 nő, és 37 férfi (átlagéletkor: 22,1 év; szórás: 2,38). Eredményeink szerint az 
önbeszámoló útján mért érzelmi intelligencia (SSREI és Bar-On EQ-i) nem mutat összefüggést 
az IQ-val. Az érzelmi intelligencia és a személyiség összefüggésére koncentráló vizsgálatunk 
pedig azt jelezte, hogy a két konstruktum között csak akkor mutatkozik összefüggés, ha 
önbeszámolós módszereket alkalmazunk az érzelmi intelligencia mérésére. A Bar-On EQ-i 
faktorai és az SSREI skálái mind az öt big five dimenzióval szignifikáns szintű együttjárást 
mutattak, amennyiben azonban az érzelmi intelligenciát teljesítményteszttel (Szociális 



 
 

46 

Intelligenciateszt, Four Factor Test of Social Intelligence, Cartoon Prediction Subtest, EMDET, 
O’Sullivan és Guilford, 1975/1976; EQ-K) mértük függetlennek bizonyult a személyiségtől. 

Számos korábbi kutatás mutatott rá arra, hogy a képesség-érzelmi intelligencia területén a 
nők magasabb teljesítményeket érnek el, mint a férfiak (pl. Extremera, Fernandez-Berrocal és 
Salovey 2006; Brackett, Mayer és Warner, 2004; Day és Carroll, 2004; Van Rooy és 
Viswesvaran, 2004; Mayer és mtsai, 1999), illetve ugyanez az összefüggés figyelhető meg a 
vonás-érzelmi intelligencia területén is (pl. Saklofske és mtsai, 2003; Schutte és mtsai, 2001; 
Ciarrochi, Chan és Bajgar, 2001; Schutte és mtsai, 1998). Ezek az eredmények egybecsengenek 
azokkal a korábbi irodalmi adatokkal, amelyek arra mutattak rá, hogy a nők jobbak az olyan ki 
nem mondott társas információk olvasásában mint az arckifejezések vagy más nonverbális 
jelzések (pl. Hall, 1978; Rosenthal, Hall, DiMatteo, Rogers és Archer, 1979). Bizonyos 
magyarázatok szerint a nők magasabb érzelmi intelligenciája a korai szülő-gyerek interakciókra 
vezethető vissza. Brody (1985) például megfigyelte, hogy az anyák lány gyermekeiknek 
nemcsak, hogy többet beszélnek az érzelmeikről, hanem amikor lányaikkal beszélnek intenzívebb 
arckifejezéseket is használnak. A szocializációs hatásokon túl a legújabb kutatások rámutattak 
arra is, hogy az érzelemfeldolgozásért felelős agyi területek nőknél nagyobbak, mint a férfiaknál 
(pl.Gur, Gunning-Dixon, Bilker és Gur, 2002). 

AZ ÉRZELMI INTELLIGENCIA KRITÉRIUM VALIDITÁSA  

A kritérium validálás kapcsán azt vizsgáljuk, hogy a mért jellemző összefüggésben áll-e a mérni 
kívánt konstruktum más megnyilvánulási módjaival, ez esetben az érvényesítés során a 
mérőeszköz és a kritériumként használt jellemző korrelációját határozzuk meg. A kritérium 
leggyakrabban egy viselkedéses mutatót jelent. Az intelligenciatesztek esetében például ilyen 
kritérum lehet az iskolai teljesítmény, egy intelligenciateszt érvényességét az erősíti meg, ha a 
teszten magas pontszámot elérő diákok, a teszten alacsony pontszámot elérő diákoknál jobb 
tanulmányi eredményeket érnek el. Az érvényesítés során alkalmazott kritérium lehet továbbá 
egy másik – ugyanazt a konstruktumot mérő – már igazolt érvényességű mérőeszköz is (ezt 
közvetett érvényesség vizsgálatnak is nevezzük). E szerint egy intelligenciateszt érvényessége 
igazolható úgy is, ha a teszt eredmények és egy már pszichometriailag megfelelően kimunkált 
intelligenciateszt eredményeinek korrelációját vizsgáljuk meg. Végül, a kritérium lehet egy 
szakértői ítélete, a fenti példánál maradva megvizsgálhatjuk, hogy vajon az intelligenciateszten 
magas pontszámot elérő diákok, tanáraik szerint is a legokosabbak-e (Anastasi, 1982). 

Caruso és mtsai (2002) az előző fejezetben ismertett vizsgálatukban az érzelmi 
intelligencia karrier orientációval, valamint társas viselkedéssel való összefüggéseit is elemezték, 
és arról számoltak be, hogy az érzelmi intelligencia lényeges szerepet játszik a 
karrierválasztásban. Eredményeik szerint a MEIS érzelmek integrálása alskálája öszefüggést 
mutat a segítő karrier preferálásával, illetve negatív korreláció áll fenn a vállalkozó karrier 
preferálása és a teljes érzelmi intelligencia pontszám között.  

Brackett és munkatársai (2004) azt feltételezték, hogy az érzelmi intelligenciának vannak 
bizonyos viselkedéses kifejeződései az önvédő viselkedés, a szabadidős tevékenységek 
preferálása, a tanulmányi aktivitás és az interperszonális kapcsolatok területén. Eredményeik 
szerint a férfi egyetemi hallgatók esetében a MSCEIT alkalmazásával mért érzelmi intelligencia 
előrejelzi a nehéz beilleszkedést, az illegális droghasználatot, a túlzott mértékű 
alkoholfogyasztást, a deviánsviselkedést és a barátokkal való szegényes kapcsolatokat. A nők 
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esetében csak a fizikai megjelenésre való odafigyelés és a barátokkal való pozitív kapcsolat 
mutatott gyenge összefüggést az érzelmi intelligenciával. Ebben a kutatásban az elvárásokkal 
ellentétben az érzelmi intelligencia nem mutatott kapcsolatot azokkal a skálákkal, amelyek a 
szülőkkel vagy a barátokkal való pozitív kapcsolatot mérik, és nem jelezte előre a dohányzást 
sem. 

Viszonylag jól megalapozottnak tűnik az az elképzelés, amely a magasabb szintű érzelmi 
intelligenciát a pszichológiai jóllét magasabb szintjével köti össze. Ciarrochi, Chan és Caputi 
(2000) vizsgálata szerint az érzelmi intelligencia és az élettel való elégedettség között alacsony 
korreláció áll fenn, ami fennmarad a személyiség és intelligencia hatásának kontrollálása után is. 
Felmerül, hogy a jóllét és az érzelmi intelligencia kapcsolatát a szociális sikerek közvetítik, azt a 
feltételezést azonban, mely szerint az érzelmi intelligencia előre jelzi a szociális sikert eddig 
viszonylag kevés empirikus kutatás vizsgálta. McCown, Johnson és Austin (1986) rámutattak 
arra, hogy a szociális és kriminális problémákkal küzdő fiatal felnőtteknél hiányzik mások 
érzelmeinek figyelemmel kísérése és értelmezése, valamint ezek a személyek nem képesek 
értelmezni az arckifejezéseket sem. Derksen (1998) vizsgálatai során pedig pozitív kapcsolatot 
mutatott ki az érzelmi intelligencia és a szociális siker között. A szociális sikert egy olyan 
kérdőívvel mérte, amely a munkahelyi és családi életben, valamint a barátságokban elért 
sikerekre vonatkozóan tartalmazott kérdéseket. Van der Zee és mtsai (2002) egyetemi hallgatók 
mintáján vizsgálták az érzelmi intelligencia – az IQ és a személyiség feletti – előrejelző értékét a 
szociális sikerességet illetően. A szociális sikert egy a szociális tevékenységekben való részvétel 
becslésére készített kérdőív és egy szociális kompetencia skála alapján határozták meg. 
Eredményeik szerint az érzelmi intelligencia a szociális siker szignifikáns hányadát képes 
bejósolni, a szociális tevékenységekben való részvételre vonatkozóan pedig az érzelmi 
intelligencia ugyanolyan mértékben előrejelző értékű, mint a személyiség. 

Magyar mintán egy korábbi kutatásunkban (Nagy, 2006/b) a szociális sikeresség 
képesség-érzelmi intelligenciával való kapcsolatát teszteltük iskoláskorúak nagy mintáján 
(N=375). Az érzelmi intelligenciát két objektív teszt (EMDET; EQ-K) alkalmazásával mértük. A 
szociális siker meghatározásában egyrészt az osztálytársak értékelésére hagyatkoztunk, másrészt 
szociometriai mutatók (kölcsönös kapcsolatok száma, rokonszenvi mutató, vezetői készségek, 
népszerűség, és képességek) alkalmazásával definiáltuk. Eredményeink szerint a szociális siker 
egyetlen mutatója sem jelez együttjárást az érzelmi intelligenciával. A szociális kompetenciák és 
az érzelmi intelligencia összefüggéseit részletesebben tárgyaljuk a Demetrovics, Urbán és 
Kökönyei által szerkesztett „Iskolai Egészségpszichológia” című kötet egyik fejezetében (Nagy, 
2007/a).  

Az érzelmi intelligencia és a tanulmányi eredményesség kapcsolatát számos kutatás 
tesztelte (pl. Schutte és mtsai, 1998; Van der Zee és mtsai, 2002; Parker és mtsai, 2004; Petrides, 
Frederickson és Furnham, 2004). Schutte és mtsai (1998) azt találták, hogy az általuk kidolgozott 
33 tételes érzelmi intelligencia skálán (SSREI) elért pontszámok előrejelzik az év végi 
tanulmányi átlagokat. Van der Zee és mtsai (2002) 116 egyetemi hallgató mintáján vizsgálták a 
tanulmányi eredményesség és az önbeszámoló útján mért érzelmi intelligencia kapcsolatát. A 
tanulmányi sikert a hallgatók év végi tanulmányi átlaga alapján határozták meg. Eredményeik 
rámutattak, hogy mind az IQ, mind a személyiség (amelyet a big five modellre épülő kérdőívvel 
mértek), mind pedig az érzelmi intelligencia befolyásolja a tanulmányi eredményeket. E változók 
közül ugyan a személyiség a legerősebb meghatározó faktor, nagyon fontos azonban, hogy az 
érzelmi intelligencia képes moderálni a tanulmányi siker variabilitását a személyiség és az IQ 
hatásának kontrollálása után is. Parker, Summerfeldt, Hogan és Majeski (2004) középiskolások 
nagy mintáján vizsgálták az érzelmi intelligencia és a tanulmányi sikeresség kapcsolatát. Az 
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érzelmi intelligencia mérésére a Bar-On EQ-i Junior változatát (Bar-On, 2000) használták, a 
tanulmányi sikerességet pedig az év végi iskolai teljesítménnyel mérték, és azt találták, hogy a 
tanulmányi sikeresség kapcsolatot mutat az érzelmi intelligencia számos dimenziójával. Petrides 
és mtsai (2004) 650 főből álló középiskolai mintán tanulmányozták az érzelmi intelligencia és az 
iskolai teljesítmény közötti kapcsolatot. Eredményeik szerint az érzelmi intelligencia csak az 
alacsonyabb IQ-val jellemezhető diákok esetében befolyásolja az iskolai teljesítményt, valamint 
az érzelmi intelligencia differenciáltan kapcsolódik a különböző tantárgyakban mutatott 
teljesítményekhez. Az érzelmi intelligenciának nem volt megfigyelhető hatása a matematikai és 
természettudományos teljesítményre, de moderálta az IQ hatását az irodalom, és a teljes 
tanulmányi sikerességet jelző mutatók esetében. Petrides és mtsai (2004) szerint az érzelmi 
intelligencia két különböző folyamaton keresztül gyakorolhat hatást az iskolai teljesítményre. Az 
alacsony IQ-val jellemezhető diákok számára a tanítási órákra felkészülés valószínűleg több 
problémát okoz, és több szorongással jár, ezért az ő esetükben a magasabb érzelmi intelligencia a 
stresszhatásokkal való hatékonyabb megküzdésen keresztül segítheti elő a jobb iskolai 
teljesítmény elérését. A második folyamat, amelyen keresztül az érzelmi intelligencia hatást 
gyakorolhat az iskolai teljesítményre szelektíven jelentkezik az olyan tantárgyak esetében, 
amelyek megkövetelnek egyfajta érzelem-függő tudást is (pl. irodalom vagy művészetek). Parker 
és mtsai (2004) első éves egyetemisták mintáján tanulmányozták az érzelmi intelligencia iskolai 
teljesítményt befolyásoló szerepét. Az érzelmi intelligenciát a tanév kezdetén a Bar-On EQ-i 
Junior változatával nézték, majd a tanév végén az érzelmi intelligencia tesztek eredményeit 
összehasonlították a hallgatók tanulmányi eredményeivel. A korábbi kutatási eredményekkel 
összhangban ők is azt találták, hogy a tanulmányi eredmények tekintetében sikeresebb csoport 
érzelmi intelligencia pontszámai magasabbak voltak az EQ-i alábbi dimenzióin: intraperszonális 
EQ, alkalmazkodási EQ, stresszkezelési EQ. Feltehetőleg az érzelmileg intelligensebb diákok 
inkább képesek megküzdeni azokkal a szociális és emocionális követelményekkel, amelyeket a 
középiskola-egyetemváltás eredményez. Parker, Hogan, Eastabrook, Oke és Wood (2006) a 
felsőfokú tanulmányaik első heteiben töltettek ki egy vonás-érzelmi intelligencia tesztet elsőéves 
egyetemistákkal. Későbbiekben két csoportra osztották őket aszerint, hogy az első év után is 
folytatják az egyetemet, vagy kiesnek és idő előtt befejezik tanulmányaikat. A kutatás 
eredményei szerint azok, akik a második évben is folytatják az egyetemet, magasabb vonás-
érzelmi intelligenciával rendelkeznek, mint az egyetemet elhagyó társaik. Di Fabio és Palazzeschi 
(2009) a gimnázium utolsó két évében járó diákok fluid intelligenciáját, képesség-érzelmi 
intelligenciáját és személyiségvonásait mérték fel. Az eredmények azt mutatták, hogy a fluid 
intelligencia, az érzelmi intelligencia és a személyiségvonások egyaránt előrejelzik az iskolai 
sikerességet, de ebben legjelentősebb szerep a képesség-érzelmi intelligenciának jut. 

Saját korábbi kutatásunkban (Nagy, 2006/b; Nagy, 2006/c), melyet 142 gimnazista, és 
233 általános iskolás diák bevonásával végeztünk a korábbi irodalmi adatokkal egybehangzóan 
mi is kapcsolatot (r=0,38; p<0,001) találtunk a tanulmányi átlageredmény és a diákok érzelmi 
intelligencia tesztben mutatott teljesítménye között. Az érzelmi intelligencia és IQ tanulmányi 
sikert meghatározó predikciós erejét lineáris regresszió analízissel is megvizsgáltuk. 
Eredményeink szerint az általános iskolások mintáján az érzelmi intelligencia és IQ változók 
alapján készíthető modell magyarázó ereje jelentős (43,4%), továbbá az érzelmi intelligencia az 
IQ hatásának kontrollásása után is képes szignifikáns mértékben tovább növelni a predikciót. 
Mindemellett az IQ jóval jelentősebb (standardizált béta=0,51) hatást gyakorol a tanulmányi 
eredményre, mint az érzelmi intelligencia (standardizált béta=0,24). A középiskolások mintáján 
azonban az érzelmi intelligencia már nem jelez előre szignifikáns mértékű hányadot a tanulmányi 
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eredmény variabilitásából az intelligencián túl, és maga az IQ is kevésbé jelentős hatást gyakorol 
a tanulmányi eredményekre. 

Érdekes kérdést vet fel Zeidner, Shani-Zinovich, Matthews és Roberts (2005) kutatása, 
akik kiválóan teljesítő és átlagosan teljesítő középiskolások képesség, valamint vonás-érzelmi 
intelligenciáját hasonlították össze. Azt találták, hogy a tehetséges tanulók magasabb szintű 
képesség-érzelmi intelligenciával voltak jellemezhetők, mint az átlagos iskolai teljesítményt 
nyújtók, ugyanakkor a vonásként értelmezett érzelmi intelligencia ennél a csoportnál volt 
alacsonyabb. A szerzők eredményeiket azzal magyarázzák, hogy az érzelmi intelligencia, mint 
képesség elsősorban szakértői tudást és jobb információfeldolgozási képességeket jelent, de nem 
jár együtt mindezeknek a gyakorlati életben való hasznosítási képességével, vagyis az érzelmi 
intelligencia képessége nem ad egyben az érzelmi és társas készségekre vonatkozó 
énhatékonyság érzést is, azaz nem garantál magas vonás-érzelmi intelligenciát. 

Az érzelmi intelligencia jelentősége leginkább a stresszel és megküzdéssel kapcsolatban 
nyilvánul meg, hiszen az érzelmi intelligencia lényegében egyike a hatékony megküzdést 
elősegítő úgynevezett protektív tényezőknek. Matthews és Zeidner (2000) megfogalmazásában 
az „adaptív megküzdés úgy határozható meg, mint az érzelmi intelligencia működés közben” 
(460. o.). Salovey és Mayer (1990) az érzelmi intelligenciáról szóló legelső cikkükben, amellett 
foglaltak állást, hogy az érzelmi intelligencia legfőbb jelentősége a lelki egészség előmozdítása. 
Az érzelmi intelligenciához sorolt képességek elősegítik, hogy a személy hatékonyabban küzdjön 
meg az őt érő stresszkeltő hatásokkal. Egy érzelmileg intelligens személy inkább kihívásként, 
mint fenyegetésként értékeli a stresszkeltő körülményeket, valamint képes a körülményeknek 
legjobban megfelelő megküzdési stratégia kiválasztására és kivitelezésére. Salovey, Rothman, 
Detweiler és Steward (2000) szerint az olyan alapvető érzelmi kompetenciák (mint például az 
érzelmek pontos észlelése és kifejezése) hiányosságai nehezítik a komplexebb megküzdési 
készségek kialakulását (pl. az érzelmek szabályozása). Salovey, Bedell, Detweiler és Mayer 
(1999) egy empirikus kutatásukban rámutattak arra, hogy azok a személyek, akik nyitottak az 
érzelmi élményeikre (ideértve a negatív érzelmeket is) alacsonyabb szintű depresszióról 
számolnak be. Azok pedig, akik jól tudják szabályozni az érzelmeiket képesek arra, hogy 
kellemes dolgokkal foglalják el magukat, és így tereljék el a figyelmüket a negatív eseményekről. 
Az érzelmileg intelligens személyek kivételessége éppen abban van, hogy képesek egyensúlyban 
tartani, hogy mikor néznek szembe a negatív érzelmeikkel, és mikor alkalmaznak elterelést, 
továbbá ezek a személyek inkább képesek természetesnek felfogni az egy-egy traumára adott 
negatív érzelmi válaszaikat, képesek a negatív helyzetet szélesebb perspektívából is látni, és 
igyekeznek pozitívumokat találni a negatív szituációban is. Az érzelmi intelligencia és az 
egészség összefüggéseit részletesebben tárgyaljuk a Demetrovics, Kökönyei és Oláh (2007) által 
szerkesztett „A személyiséglélektantól az egészségpszichológiáig” című kötet egyik fejezetében 
(Nagy, 2007/b), most csak néhány kutatást idézünk az idevonatkozó szakirodalomból.  

Gohm és Clore (2002) korrelációs kutatása szerint a kérdőívvel mért érzelmi intelligencia 
kapcsolatot mutat az aktív megküzdéssel és az események pozitív újraértelmezésére való 
képességgel. Ciarrochi, Deane és Anderson (2001) pedig azt hangsúlyozzák, hogy a fejlett 
érzelem felismerési képességgel rendelkező személyek a mindennapi élet során több stresszornak 
vannak kitéve, mint azok, akiknek ez a képessége fejletlen, ugyanakkor a jó és a gyenge érzelem 
felismerők nem különböznek a negatív életeseményekre adott érzelmi és kognitív válaszaikban 
(pl. depresszió, reménytelenség, öngyilkossági gondolatok). A szerzők arra a következtetésre 
jutottak, hogy az érzelmek felismerésének képessége moderálja a stressz és a mentális egészség 
közötti kapcsolatot: akik az érzelmeket nagyon jól észlelik azok már az enyhébb stressz negatív 
hatását is észlelik magukon, végül pedig az érzelemszabályozási képességek fejlettségén múlik, 
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hogy az észlelt stressz negatív egészségi mutatókhoz vezet-e. Saklofske, Austin, Galloway és 
Davidson (2007) kanadai egyetemisták mintáján fedezett fel kapcsolatot az érzelmi intelligencia 
és a megküzdés között. Az érzelmi intelligencia mérésére az SSREI-t alkalmazták. Eredményeik 
szerint a vonás-érzelmi intelligencia szignifikáns pozitív kapcsolatban áll a problémafókuszú és 
negatív kapcsolatban az érzelemfókuszú megküzdéssel. Pashang és Singh (2008) az érzelmi 
intelligenciát az EIS-el mérték és azt találták, hogy az érzelmi intelligencia pozitívan korrelál a 
problémamegoldás, az elfogadás és a pozitív elterelés, valamint negatívan korrelál a vallás és a 
tagadás megküzdési stratégiákkal. 

Számos szerző az egészségmagatartás szempontjából hangsúlyozza az érzelmi 
intelligencia jelentőségét. Brackett és mtsai (2004) például rámutattak arra, hogy az érzelmi 
intelligencia férfiaknál sokkal nagyobb prediktív erővel bír a negatív egészségmagatartás 
(gyakori alkoholfogyasztás, illegális drog használat, deviáns magatartás) megjelenésére 
vonatkozóan, mint a nők esetében. Trinidad és munkacsoportja több tanulmányban is foglalkozott 
az érzelmi intelligencia, valamint a serdülők dohányzási és alkoholfogyasztási szokásainak 
összefüggéseivel (Trinidad és Johnson, 2002; Trinidad, Unger, Chou és Johnson, 2004; Trinidad, 
Unger; Chou, Azen és Johnson, 2004). Eredményeik azt mutatják, hogy az érzelmi intelligencia 
interakcióba lép a dohányzáshoz vezető rizikótényezőkkel, így amíg a magas érzelmi 
intelligenciával jellemezhető serdülők dohányzási szándéka a korábbi dohányzási tapasztalatok 
meglétével mutat összefüggést, addig az alacsony érzelmi intelligenciával rendelkezők esetében 
az ellenséges társas attitűd és a cigarettakínálásnak való ellenállás jelzi előre a jövőbeni 
dohányzási szándékot.  

Tsaousis és Nikolaou (2005) azon túl, hogy bizonyítékot szolgáltattak a vonás-érzelmi 
intelligencia, valamint a testi/lelki egészség kapcsolatára, arra vállalkoztak, hogy tisztázzák az 
egyes érzelmi intelligencia dimenziók kapcsolatát bizonyos egészséggel kapcsolatos 
viselkedésmódokkal (dohányzás, alkoholfogyasztás, testedzés). Az találták, hogy az érzelmi 
intelligencia és az egészségi állapot pozitív kapcsolatban állnak egymással, a teljes érzelmi 
intelligencia pontszámot, valamint az érzelmi intelligencia négy dimenzióját tekintve is. 
Eredményeik szerint az érzelmek megértése és az érzelmek szabályozása faktorok mutatják a 
legerősebb összefüggést az egészségi állapottal, amelyet egy az általános egészségi állapot 
felmérésére szerkesztett 28 tételes kérdőív alkalmazásával mértek. Ez az eredmény egybecseng 
Salovey, Rothman, Detweiler és Steward (2000) állításával, mely szerint az érzelmek 
szabályozása a legfontosabb érzelmi intelligencia komponens az egészségmegőrzés 
szempontjából. Mikolajczak, Luminet, Menil (2006) kutatása szintén az érzelmi intelligencia és 
az egészség kapcsolatát járja körül és rámutat arra, hogy az érzelmi intelligencia nagyobb 
magyarázóerővel bír a mentális, mint a fizikai egészséggel kapcsolatban.  

AZ ÉRZELMI INTELLIGENCIA ÉRVÉNYESSÉGÉNEK TESZTELÉSE KÍSÉRLETI 
HELYZETBEN 

Az érzelmi intelligencia fogalmi érvényességének tesztelésére irányuló kutatások döntő többsége 
pszichometriai elemzéseket alkalmaz, és egyelőre nagyon kevés kutatás vállalkozik a kísérleti 
pszichológia módszereivel történő bizonyításra. Ez a fejezet ezt a néhány próbálkozást tekinti át. 
Ciarrochi és mtsai (2000) a pozitív és negatív hangulatindukció hatásait vizsgálták az érzelmi 
intelligencia függvényében, amelyet a MEIS alkalmazásával mértek. Eredményeik szerint a 
magas érzelmi intelligenciával (érzelemkezelési képesség) jellemezhető személyek jobban 
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reagálnak a pozitív hangulati indukcióra, mint az alacsony érzelmi intelligenciával jellemezhetők, 
akiknek a hangulata nem változik az indukció hatására. A negatív hangulatindukció 
kiválthatóságában nem különbözött a két csoport. Amikor a résztvevőket a különböző hangulati 
állapotokban arra kérték, hogy pozitív és negatív színezetű emlékeket hívjanak elő, azt 
tapasztalták, hogy az érzelmileg intelligensebb személyek a pozitív és negatív hangulati feltétel 
esetén is több kellemes színezetű emléket tudtak előhívni, mint az alacsonyabb érzelmi 
intelligenciával rendelkezők, továbbá a negatív hangulatindukció esetén a magas érzelmi 
intelligenciájúak nem számoltak be kevesebb negatív emlékről, mint mások. Az eredmények 
tükrében úgy tűnik, hogy a magas érzelmi intelligencia inkább a jó hangulat elérésében és 
fenntartásában játszik szerepet, nem pedig a negatív hangulatok javításában.  

Matthew és mtsai (2006) laboratóriumi körülmények között, teljesítményhelyzetben 
vizsgálták a személyek stresszre adott reakcióit az érzelmi intelligencia függvényében. Az 
találták, hogy az érzelmi intelligencia önmagában nem képes előrejelezni a feladathelyzet utáni 
stresszszintet és a választott megküzdési módot, azaz nem bizonyul stressz elleni védőfaktornak. 
A feladat előtti stresszszint azonban az érzelmileg intelligens embereknél alacsonyabb volt, 
illetve az érzelmileg kevésbé intelligens személyeknél a feladat után több aggodalmaskodás volt 
megfigyelhető, valamint ezek a személyek inkább alkalmaztak elkerülő megküzdési stratégiákat. 
A kutatás eredményei szerint az érzelmi intelligencia a teljesítményre nézve nem rendelkezett 
előrejelző értékkel. 

Lam és Kirby (2002) formális logikai gondolkodást igénylő problémafeladatokat adtak a 
résztvevő személyeknek, amelyeket időnyomás alatt kellett megoldaniuk. Azt találták, hogy a 
teljesítményhelyzetben mért érzelmi intelligencia (az érzelmek észlelése és kezelése faktor) az 
intelligencia kontrollálása után is kapcsolatot mutat a feladatban nyújtott teljesítménnyel. A 
szerzők azzal magyarázták eredményeiket, hogy az érzelmileg intelligens személyek azért érnek 
el jobb eredményt, mert hatékonyan tudják szabályozni érzelmeiket a feladat okozta 
stresszhelyzetben, valamint képesek a feladattal inferáló negatív érzelmeiket kezelni és ily módon 
jobban tudnak a feladatra koncentrálni. Day és Carrol (2004) egy másfajta feladathelyzetben 
szintén kapcsolatot találtak az érzelmek észlelése faktor és a teljesítmény között. A feladatban 
egy menedzser lehetséges döntési helyzetét szimulálták, amelyben különböző hátterű személyek 
foglalkoztatásáról kellett a résztvevő személyeknek döntésre jutni. Lyons és Schneider (2005) 
kutatása szintén a teljesítmény és az érzelmi intelligencia összefüggéseire fókuszált. A résztvevő 
személyek két feladatot oldottak meg: egyrészt egy a figyelmi kapacitást erősen megterhelő 
mechanikus, időnyomásos, számolási feladatot, másrészt egy beszédet kellett tartaniuk, amit 
videóra vettek (a beszéd témája a szexuális zaklatás volt). Az érzelmi intelligencia és a helyzet 
kihívásként vagy fenyegetésként való értékelése között nem mutatkozott összefüggés. Az 
érzelmek megértése faktor a számolásos feladat esetében az intelligencia kontrollálása után is 
javította a teljesítményt. Továbbá, az érzelmek észlelése a nők esetében együttjárt a 
beszédfeladatban nyújtott jobb teljesítménnyel.  

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSOK KÉRDÉSFELVETÉSEINEK 
MEGFOGALMAZÁSA 

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, 



 
 

52 

(3) az érzelmek használata a problémamegoldásban. Az 1997-es módosított modellben pedig az 
eredeti három képességhalmazt egy újabb kognitív hangsúlyú képességcsokorral egészítették ki, 
az új összetevő: az érzelmek megértésének és az érzelmi tudás alkalmazásának képessége. Ez a 
modell egyrészt az érzelmi intelligenciát egy olyan információkezelő képesség együttesnek 
tekinti, amely azt használja ki, hogy az érzelmek a kognitív folyamatok hatékonyságát erősíthetik 
és ezáltal növelni tudják a személy alkalmazkodási kapacitását, másrészt a modell azt állítja, 
hogy az érzelmi intelligenciához sorolt érzelmekkel kapcsolatos képességek egy önálló 
intelligencia-formát alkotnak. Az így definiált érzelmi intelligencia mérésére kétféle módszer is 
elterjedt: (1) teljesítménytesztek, (2) önjellemző kérdőívek. Mindkét operacionalizálási kísérlettel 
kapcsolatban érvek és ellenérvek hozhatók fel. A kérdőívvel történő méréssel szemben 
megfogalmazott ellenérvek az alábbi pontokban foglalhatók össze: (1) a mentális képességek 
mérésére 2 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 mérések átfedésben vannak a személyisséggel 
(pl. Digman, 1990; McCrae és John, 1992; McCrae, 2000; Rooy és mtsai, 2005; Petrides és 
mtsai, 2007). A 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 (pl. Roberts és mtsai, 2001; Zeidner 
és mtsai, 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. 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 (pl. Mayer és 
mtsai, 2001). Az érzelmi intelligencia mérésével kapcsolatban sokan felhívták a figyelmet arra 
(pl. Brackett és mtsai, 2006; Brackett és Salovey, 2006; Goldenberg és mtsai, 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 bevezette a vonás-érzelmi intelligencia és a képesség-érzelmi 
intelligencia fogalmait. A vonás-érzelmi intelligencia az önjellemző kérdőívvel mért 
konstruktumra, a képesség-érzelmi intelligencia pedig a teljesítményteszttel mért konstruktumra 
vonatkozik. 

A disszertáció empirikus kutatásai a Salovey és Mayer által leírt képesség-alapú érzemi 
intelligencia modell érvényességével kapcsolatban megfogalmazható három nagy 
problémakörhöz kapcsolódnak: (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.  

                                                 
2 A mentális képességek olyan egyéni különbségek, amelyek különböző nehézségű kognitív feladatok megoldása 
során nyilvánulnak meg. 
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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 adaptivítás 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 érvelt, 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 pedig 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. 

A disszertációban bemutatásra kerülő négy vizsgálat a fenti problémakörökhöz 
kapcsolódik. Az első problémakört (érzelmi intelligencia vagy érzelmi tudás/adaptivitás vita) a 
disszertáció negyedik kutatása teszteli, amely egy laboratóriumi helyzetben a manipulált hangulat 
teljesítményre gyakorolt hatásait elemzi az érzelmi intelligencia függvényében. A második 
problémakörhöz (lehet-e mérni az érzelmi intelligenciát) kapcsolódik az első, második és 
harmadik kutatás. Az első vizsgálatban egy érzelmi intelligenciát mérő feladatsor összeállításáról 
számolunk be, valamint az érzelmi intelligencia életkori és nemi jellegzetességeinek feltárására 
vállalkozunk. A második kutatás az érzelmi intelligencia tesztekben nyújtott teljesítmény 
személyiséggel és intelligenciával való összefüggéseit elemzi, a harmadik vizsgálat pedig a 
vonás-érzelmi intelligenciát mérő Schutte-féle Önbeszámolós Érzelmi Intelligencia Skála 
pszichometriai elemzésére vállalkozik. Az első és második kutatás egyben a fentiekben 
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bemutatott harmadik problémakört (intelligencia-formát alkotnak-e az érzelmekhez kapcsolódó 
képességek) érinti, az intelligencia standard kritériumai közül a fejlődési és a korrelációs 
kritériumok tesztelése útján. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

55 

 
 
 
 
 
 

EMPIRIKUS VIZSGÁLATOK  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

56 

ELŐSZÓ 

A dolgozatban bemutatásra kerülő empirikus vizsgálatok konceptuális váza része az ELTE PPK 
Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszékén folyó érzelmi intelligencia témájú 
kutatásoknak. Az egyik célkitűzésünk, hogy pszichometriailag hiteles teljesítményteszteket 
dolgozzunk ki az érzelmi intelligencia mérésére, továbbá elkezdtük a vonás-érzelmi intelligencia 
mérésére szolgáló különböző önjellemző kérdőívek hazai adaptálási munkálatait is.  

A doktori munka a képesség-alapú érzelmi intelligencia modellek érvényességét teszteli 
négy empirikus kutatáson keresztül. Az első vizsgálat a Sulinova Kht. HEFOP, NFI. 3.1-es 
program támogatásával megvalósított szociális kompetenciákra és érzelmi intelligenciára 
irányuló nagyobb kutatássorozat részét képezi, melynek általános célja egy országos szociális 
kompetenciákat fejlesztő program hatékonyságának tesztelése volt.3 Az elmúlt években számos 
tudományos közleményben számoltunk be a kutatás főbb eredményeiről (pl. Nagy, Oláh és G. 
Tóth, 2008; Nagy, Oláh és G. Tóth, 2009; Nagy, 2009; Nagy, Oláh; G. Tóth és Soltész, 2009). 

Elsőként egy képesség-alapú érzelmi intelligencia teszt kifejlesztésének folyamatáról 
számolunk be, valamint iskoláskorúak nagy, országos mintáján teszteljük, hogy mutatkozik-e 
fejlődés az életkor előrehaladásával az érzelmi képességeket mérő feladatokban jelentkező 
teljesítmény vonatkozásában (első vizsgálat), valamint elemezzük az érzelmi intelligencia 
feladatokban nyújtott teljesítmény intelligenciával és személyiséggel való összefüggéseit 
(második vizsgálat). Ezt követi a vonás-érzelmi intelligenciát mérő SSREI pszichometriai 
elemzésének bemutatása (harmadik vizsgálat), végül egy laboratóriumi kutatás keretében a 
manipulált hangulat teljesítményre gyakorolt hatásait elemezzük a képesség-érzelmi intelligencia 
és a vonás-érzelmi intelligencia függvényében (negyedik vizsgálat).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 A kutatás témavezetője Dr. Oláh Attila professzor úr volt. 
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A KÉPESSÉG-ALAPÚ ÉRZELMI INTELLIGENCIA PSZICHOMETRI AI 
ELEMZÉSE 

A KUTATÁS CÉLKITŰZÉSEI 

A szakirodalmi áttekintő részben bemutattuk, hogy a képesség-alapú érzelmi intelligencia 
modellek azt feltételezik, hogy az érzelmi információfeldolgozásban megnyilvánuló egyéni 
különbségek mentális képességeknek tekinthetők, vagyis olyan jellegű egyéni különbségek, 
amelyek különböző nehézségű kognitív feladatok megoldása során nyilvánulnak meg. Carroll 
(1993) meghatározásában a kognitív feladat azon „bármilyen jellegű feladat, amelyben a helyes 
vagy megfelelő információfeldolgozás a meghatározó a sikeres teljesítményhez” (10. o.).  

A korábbi kutatások többsége, az érzelmi intelligenciát mérő feladatok helyes válaszainak 
kijelölésekor magas együttjárást regisztrált a feladatok szakértői és konszenzusos pontozása 
között, vagyis amellett foglalt állást, hogy − az érzelmek területén jelentkező egyéni különbségek 
mérésére – kialakíthatók olyan feladatok, amelyek esetében egyértelműen meghatározhatók a 
helyes válaszok (lásd Mayer és Cobb, 2000; Mayer és Salovey, 1993; Mayer és mtsai, 2000/a, 
2000/b; Salovey, Bedell, Detweiler és Mayer, 2000; Mayer, Caruso és Salovey, 1999; Mayer és 
Geher, 1996).  

Néhány szerző (Roberts és mtsai, 2001; Davies és mtsai, 1998) azonban nem ért egyet a 
fenti állítással. Robert és mtsai (2001) szerint az érzelmi intelligencia skálák csak a konszenzusos 
pontozás alkalmazása esetén mutatnak megfelelő megbízhatóságot, ugyanakkor szerintük az így 
pontozott érzelmi intelligencia nem minősíthető „intelligenciának”. Davies és mtsai (1998) pedig 
az érzelmi intelligenciát egyenesen „homályos” kontsruktumnak nevezik, és arra hívják fel a 
figyelmet, hogy a konstruktum összetevői között nagyon alacsony együttjárás figyelhető meg, 
valamint kiemelik a képesség-alapú mérések alacsony megbízhatóságának problémáját.  

A dolgozat elméleti bevezetőjében bemutattuk, hogy Salovey és Mayer (1990) szerint a 
képességként mért érzelmi intelligenciának három kritériumnak kell megfelelnie, ahhoz, hogy az 
e területen jelentkező egyéni különbségeket intelligencia-természetűnek tekinthessük: (1) fogalmi 
kritérium (demonstrálni kell, hogy az érzelmekkel kapcsolatos képességek egyértelműen 
meghatározhatók teljesítményként), (2) korrelációs kritérium (a képességként mért érzelmi 
intelligenciának mérsékelt korrelációt kell mutatnia más mentális képességeket mérő tesztekkel, 
és nem szabad korrelálnia a személyiséggel), (3) fejlődési kritérium (az érzelmi képességeket 
mérő feladatokban nyújtott teljesítménynek javulnia kell az életkor előrehaladásával).  

Mayer, Caruso és Salovey (2000) a fenti három kritériumot két kutatásban vizsgálták, és 
azt találták, hogy az álaluk leírt képesség-érzelmi intelligencia mindhárom feltételnek eleget tesz. 
Először is az érzelmi intelligencia operacionalizálható teljesítménytesztek alkalmazásával. 
Másodszor, mérsékelt szintű együttjárást mutat az intelligencia egy másik formájával, a verbális 
intelligenciával, amely eredmény támogatja azt az elképzelést, hogy az érzelmi intelligencia 
szintén egy intelligenciafajta, azonban a kettő el is különül egymástól, ami pedig azt jelzi, hogy 
valóban egy új területről van szó. Harmadszor, az érzelmi intelligencia területén 
teljesítményjavulást mutatkozik a korai serdülőkortól a fiatal felnőttkorig.  

A korrelációs kritérium tesztelésére vállalkozó további vizsgálatok eredményei azt 
mutatják, hogy az érzelmi intelligencia komponensei közül csak az érzelmek megértése faktor 
mutat összefüggést a kristályos intelligenciával, a fluid intelligenciától azonban ez a komponens 
is független (Ciarrorchi és mtsai, 2000; Mayer és mtsai, 2001; Zeidner és mtsai, 2008).  
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A fejlődési kritérium tesztelése céljából Mayer és mtsai (1999) serdülők érzelmi 
intelligencia pontszámait hasonlították össze a felnőttek érzelmi intelligencia teljesítményével, és 
azt találták, hogy a felnőttek szignifikánsan jobb eredményeket mutatnak. Roberts és mtsai 
(2001) azonban nem találtak életkori különbségeket az érzelmi intelligencia területén, Day és 
Carroll (2004) pedig csupán a MSCEIT érzelmek észlelés skálája esetén találtak szignifikáns 
életkori különbségeket, és ez esetben is negatív kapcsolat volt kimutatható az érzelem észlelés 
pontossága és az életkor között.  

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 minden vizsgált életkori mintában. Az idevonatkozó 
kutatások ugyanis egyöntetűen azt jelezték, hogy a nők fejlettebb érzelmi képességekkel 
jellemezhetők (lásd „Az érzelmi intelligencia konstruktum validitása” című fejezet). 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. 
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1. VIZSGÁLAT: 

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

AZ ÉRZELMI INTELLIGENCIÁT MÉRŐ FELADATSOR ÖSSZEÁLLÍTÁSA  

Az érzelmi intelligenciát mérő feladatsor összeállításakor egy nagyobb, szociális kompetenciákat 
és érzelmi intelligenciát mérő feladatgyűjteményből indultam ki, melynek összeállítása Oláh 
Attila, G. Tóth Kinga és Nagy Henriett (2005/a; 2005/b) közös munkája (Érzelmi intelligencia és 
szociális kompetencia feladatok a 6-8 évesek számára, Érzelmi intelligencia és szociális 
kompetencia feladatok a 10-15 évesek számára). A feladatgyűjtemények a Sulinova Kht. 
felkérésére készültek, egy országos szociális kompetenciákat fejlesztő program hatékonyságának 
tesztelése céljából. 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 szerkesztésekor 4. 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 feladatgyűjtemények összeállításakor az előzőekben 
bemutatott szociális kompetenciákat mérő feladatgyűjteményekből indultam ki. Első lépésként 
kiválogattam a kizárólag feladatmegoldáson alapuló érzelmi intelligenciát mérő tételeket: 6-8 
éves korosztály esetén 37 feladat, 10-15 éves korosztály esetén 39 feladat. Az így kiválasztott 
feladatok három típusba rendezhetők, minden feladatnál 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 8. 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 9. 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. 

                                                 
4 A képek felhasználásához a szülők engedélyét is kértük. 
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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 kézgesztusokat 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 10. ábra). 

          
 

8. 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!) 
 

 
 

                      
 
 
 

9. 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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10. 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?) 
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AZ ÉRZELMI INTELLIGENCIA FELADATOK EMPIRIKUS TESZTELÉSE  

Módszer 

A vizsgálati minta jellemzői  

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. Az egyes korcsoportokra vonatkozó elemszámokat a 7. táblázat 
mutatja be. 

Évfolyam Fiú Lány Összesen 

Első osztály 749 709 1458 

Második osztály 402 402 804 

Ötödik osztály 585 587 1172 

Hetedik osztály 213 186 399 

Kilencedik osztály 1170 1120 2290 

Összesen 3119 3004 6123 

 

7. táblázat: A minta jellemzői  

Eljárás 

A 6-8 évesek a feladatgyűjteményeket (papír-ceruza alapon) egyéni helyzetben a tesztfelvételt 
végző pedagógus irányítása mellett oldották meg, a név feltüntetése nélkül, kódszámok 
alkalmazásával 5 A 10-15 éves korú résztvevők pedig csoportosan, iskolai tanóra keretében 
oldották meg az érzelmi intelligencia feladatokat, illetve válaszoltak a nemre és életkorra 
vonatkozó kérdésekre. A tesztek felvétele ez esetben is a név feltüntetése nélkül, kódszámok 
alkalmazásával történt. Ebben a korcsoportban a feladatok projektoros vetítés útján kerültek 
bemutatásra, a megoldásokat pedig válaszlapon jelölték meg a résztvevők. A kitöltés átlagosan 
45 percet vett igénybe.  

Az érzelmi intelligencia feladatsorok pszichometriai jellemzőinek vizsgálata során 
kiszámítottuk a tételek belső konzisztenciáját becslő Cronbach-alfa mutatókat, az érzelmi 
intelligencia tesztsorozatok leíró statisztikáinak ismertetéséhez pedig átlagokat, szórásokat, és 
                                                 
5 A tesztfelvételt végző tanárokat előzetesen felkészítettük a teszt alkalmazására. 
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konfidencia-intervallumokat számoltunk. Az életkor, illetve a nem hatását a különböző típusú 
feladatokban nyújtott teljesítményre független mintás t-próbák, illetve kétszempontos 
varianciaanalízis alkalmazásával teszteltük. 

Eredmények és értelmezés 

A tételszelekció folyamata 

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 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 8. 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 (lásd 8. táblázat, 9. táblázat). 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 tartottunk meg. Igy 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 teszteket a dolgozat 1. számú és 2. számú mellékletében mutatjuk 
be. 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. 
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Tétel***  Hiányzó 
adat 

1 2 3 4 5 0* 
 

1 Megjegyzés** 

1.1 
(1) 

52 259 
(13,9%) 

144 
(7,7%) 

292 
(15,7%) 

1026**** 
(55,1%) 

141 
(7,6%) 

     -     -  

1.2 
(2) 

52 397 
(21,3%) 

303 
(16,3%) 

748 
(40,2%) 

225 
(12,1%) 

189 
(10,2%) 

     -      -  

1.3 
(3) 

32 523 
(27,8%) 

323 
(17,2%) 

121 
(6,4%) 

832 
(44,2%) 

83 
(4,4%) 

     -      -  

1.4 
(4) 

37 786 
(41,1%) 

385 
(20,5%) 

171 
(8,9%) 

336 
(17,9%) 

199 
(10,6%) 

      -    -  

2.1 180 78 
(4,5%) 

1378 
(79,5%) 

173 
(10%) 

105 
(6,1%) 

     -       -    - Kimarad 

2.2 
1. kép 

6        -        -       -        -       - 707 
(37,1%) 

1201 
(62,9%) 

Kimarad 

2.2 
2. 
kép 

19       -       -      -       -       - 1172 
(61,4%) 

736 
(38,6%) 

 

2.2 
3. 
kép 

8       -       -      -        -       - 616 
(32,3%) 

1290 
(67,7%) 

 
 

2.2 
4. 
kép 

5       -       -      -        -       - 691 
(36,2%) 

1218 
(63,8%) 

 
 

2.3 
1. 
kép 

13       -      -      -       -       -  207 
(10.9%) 

1694 
(89,1%) 

Kimarad 

2.3 
2. 
kép 

8      -      -      -       -       - 733 
(38,5%) 

1173 
(61,5%) 

 

2.3 
3. 
kép 

7      -       -       -       -       - 947 
(49,7%) 

960 
(50,3%) 

 

2.3 
4. 
kép 

11      -      -       -      -       - 1506 
(79,1%) 

387 
(20,9%) 

 
  

1.5 
(5) 

47 256 
(13,7%) 

212 
(11,4%) 

171 
(9,2%) 

1143 
(61,2%) 

85 
(4,6%) 

     -      -  

1.6 35 353 
(18,8%) 

485 
(25,8%) 

682 
(36,3%) 

247 
(13,1%) 

112 
(6%) 

     -      - Kimarad 
 

1.7 41 368 
(19,6%) 

394 
(21%) 

182 
(9,7%) 

472 
(25,2%) 

457 
(24,4%) 

     -    - Kimarad 

1.8 29 247 
(13,1%) 

728 
(38,6%) 

617 
(34,5%) 

148 
(7,9%) 

145 
(7,7%) 

     -     - Kimarad 

1.9 42 762 
(40,7%) 

122 
(6,5%) 

198 
(10,6%) 

373 
(19,9%) 

417 
(22,3%) 

    -        - Kimarad 
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Tétel***  Hiányzó 
adat 

1 2 3 4 5 0* 1 Megjegyzés** 

3.1 
(6) 

305 611 
(38%) 

96 
(6%) 
 

555 
(34,5%) 

124 
(7,7%) 

223 
(13,9%) 

     -     -  

3.2 
(7) 
 

212 311 
(18,3%) 

64 
(3,8%) 

83 
(4,9%) 

1184 
(69,6%) 

60 
(3,5%) 

     -      -  

3.3 
(8) 

265 481 
(29,2%) 

72 
(4,4%) 

777 
(47,1%) 

136 
(8,2%) 

183 
(11,1%) 

    -    -  

3.4 
(9) 

252 39 
(2,3%) 

1241 
(74,7%) 

78 
(4,7%) 

98 
(5,9%) 

206 
(12,4%) 

     -     -  

3.5 
(10) 

525 264 
(19%) 

190 
(13,7%) 

146 
(10,5%) 

173 
(12,5%) 

616 
(44,3%) 

      -      -  

2.4 44 428 
(22,9%) 

194 
(10,4%) 

1248 
(66,7%) 

      -       -       -    - Kimarad 

5.1 61 606 
(32,7%) 

 1247 
(67,3%) 

     -     -      -       -     - Kimarad 

5.2 
1. 
kép 

 
120 

1051 
(58,5%) 

509 
(28,4%) 

234 
(13%) 

    -       -        -      - Kimarad 

5.2 
2. 
kép 

112 93 
(5,2%) 

1166 
(64,7%) 

543 
(30,1%) 

    -       -       -      -  

2.5 
1. 
kép 

6      -      -     -       -       - 1374 
(72%) 

534 
(28%) 

Kimarad 

2.5 
2. 
kép 

9      -       -      -      -      - 450 
(23,6%) 

1455 
(76,4%) 

 

2.5 
3. 
kép 

7      -       -      -      -       - 1485 
(77,9%) 

422 
(22,1%) 

 

2.5 
4. 
kép 

24     -      -      -      -      - 454 
(24%) 

1436 
(76%) 

 

5.5 105 169 
(9,3%) 

707 
(39,1%) 

841 
(46,5%) 

92 
(5,1%) 

      -      -      - Kimarad 

3.6 
(11) 

176 
 

261 
(15%) 
 

509 
(29,3%) 

235 
(13,5%) 

612 
(35,2%) 

121 
(7%) 

     -     -  

3.7 
(12) 
 

205 360 
(21,1%) 

411 
(24%) 

435 
(25,5%) 

363 
(18,8%) 

140 
(8,2%) 

      -      -  
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Tétel***  Hiányzó 
adat 

1 2 3 4 5 0* 1 Megjegyzés** 

3.8 
(13) 
 
 

 
141 

 
135 
(7,6%) 

 
151 
(8,5%) 

 
72 
(4,1%) 

 
165 
(9,3%) 

 
1250 
(70,5%) 

  
     - 

 
     - 

 

3.9 
(14) 
 
 

188 655 
(37,9%) 

157 
(9,1%) 

576 
(33,4%) 

151 
(8,7%) 

187 
(10,8%) 

     -     -  

3.10 
(15) 
 

189 274 
(15,9%) 

498 
(28,9%) 

458 
(26,6%) 

423 
(24,5%) 

72 
(4,2%) 

      -     -  

4.1 43 878 
(46,9%) 

338 
(18,1%) 

213 
(11,4%) 

308 
(16,5%) 

135 
(7,2%) 

     -      - Kimarad 

4.2 
(16) 

42 296 
(15,8%) 

295 
(15,8%) 

690 
(36,8%) 

440 
(23,5%) 

152 
(8,1%) 

     -      -  

4.3 31 628 
(33,3%) 

476 
(25,3%) 

189 
(10%) 

132 
(7%) 

459 
(24,4%) 

     -      - Kimarad 

4.4 24 501 
(26,5%) 

595 
(31,5%) 

303 
(16%) 

308 
(16,3%) 

184 
(9,7%) 

     -     - Kimarad 

4.5 27 450 
(23,8%) 

160 
(8,5%) 

686 
(36,3%) 

152 
(8,1%) 

440 
(23,3%) 

     -      - Kimarad 

4.6 39 521 
(27,8%) 

665 
(35,5%) 

359 
(19,1%) 

250 
(13,3%) 

80 
(4,3%) 

      -      - Kimarad 

4.7 26 105 
(5,6%) 

1257 
(66,6%) 

192 
(10,2%) 

205 
(10,9%) 

129 
(6,8%) 

      -      - Kimarad 

4.8 
(17) 

43 588 
(31,4%) 

81 
(4,3%) 

261 
(13,9%) 

745 
(39,8%) 

196 
(10,5%) 

     -      -  

4.9 
(18) 

35 521 
(27,7%) 

83 
(4,4%) 

1035 
(55,1%) 

190 
(10,1%) 

51 
(2,7%) 

     -      -  

4.10 
(19) 

52 462 
(24,8%) 

201 
(10,8%) 

936 
(50,3%) 

77 
(4,1%) 

186 
(10%) 

      -       -  

 
8. táblázat: Érzelmi intelligencia feladatok 6-8 éves korosztály részére-Gyakorisági elemzések 

(*A 0 azt jelenti, hogy nem választja a képet, az 1 pedig, hogy választja;**A megjegyzés 
rovatban jelöljük, ha az elvárásoknak nem megfelelően működik a tétel;***Zárójelben 

megadjuk, hogy az adott tétel milyen sorszámmal szerepel az EIT 6-8-ban;****Kiemeléssel a 
feladat szerkesztői által kijelölt helyes választ jelöljük). 
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Tétel*** Hiányzó 
adat 

1 2 3 4 5 6 7 0* 1 Megjegyzés*** 

1. 58 162 
(4,2%) 

995 
(25,6%) 

2083 
(53,5%) 

651 
(16,7%) 

     -      
- 

     -       -      - Kimarad 

2. 57 886 
(22,8%) 

3006 
(77,2%) 

      -      -      -       
- 

      -      -      -  Kimarad 

3. 260 2866 
(77,7%) 

542 
(14,7%) 

281 
(7,6%) 

      -      -       
- 

      -       -      -  Kimarad 

4. 248 149 
(4%) 

3036 
(82%) 

516 
(13,9%) 

     -      -       
- 

     -       -     - Kimarad 

5. 787 1054 
(33,3%) 

224 
(7,1%) 

928 
(29,3%) 

530 
(16,8%) 

426 
(13,5%) 

    
- 

     -      -     - Kimarad 

6. 
(1). 

304 243 
(6,7%) 

2514 
(69%) 

161 
(4,4%) 

297 
(8,1%) 

430 
(11,8%) 

    
- 

    -      -     -  

7. 291 888 
(24,3%) 

827 
(22,6%) 

1059 
(29%) 

738 
(20,2%) 

146 
(4%) 

    
- 

      -       -     - Kimarad 
 

8. 
(2) 

221 108 
(2,9%) 

332 
(8,9%) 

2387 
(64%) 

425 
(11,4%) 

476 
(12,8%) 

     
- 

       -      -     -  
 

9. 
(3) 

208 784 
(21%) 

1681 
(44,9%) 

759 
(20,3%) 

185 
(4,9%) 

332 
(8,9%) 

    
- 

      -     -     -  
 

10. 
(4) 

120 133 
(3,5%) 

2533 
(66,2%) 

308 
(8%) 

618 
(16,1%) 

237 
(6,2%) 

     
- 

      -     -      -  
 

11. (5) 134 140 
(3,7%) 

755 
(19,8%) 

1890 
(49,5%) 

586 
(15,4%) 

444 
(11,6%) 

    
- 

     -      -       -  
 

12. 
(6) 

169 1059 
(28%) 

196 
(5,2%) 

153 
(4%) 

176 
(4,7%) 

2196 
(58,1%) 

    
- 

     -      -      -  
 

13. 
(7) 

190 100 
(2,7%) 

1325 
(35,2%) 

407 
(10,8%) 

322 
(8,6%) 

1605 
(42,7%) 

    
- 

     -      -      -  
 

14.1 
(8) 

42       -       -      -     -       -      
- 

     - 3454 
(88,4%) 

453 
(11,6%) 

 

14.2 27      -       -      -      -       -      
- 

     -     835 
(21,3%) 

3087 
(78,7%) 

 

14.3 27      -       -      -      -      -      
- 

     - 1705 
(43,5%) 

2217 
(56,5%) 

  

14.4 49      -       -      -      -      -      
- 

     - 2465 
(63,2%) 

1435 
(36,8%) 

  

15. 
(9) 

1647 282 
(12,3%) 

139 
(6%) 

1834 
(79,7%) 

47 
(2%) 

     -      
- 

     -      -       -  

16. 
(10) 

186 368 
(9,8%) 

548 
(14,6%) 

2845 
(75,6%) 

      -       -      
- 

     -      -        -  

17. 76 726 
(18,7%) 

1499 
(38,7%) 

1648 
(42,6%) 

     -      -     
- 

     -     -       - Kimarad 

18. 
(11) 

81 2123 
(54,9%) 

540 
(14%) 

1205 
(31,2%) 

       -       -      
- 

      -       -        -  
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Tétel*** Hiányzó 
adat 

1 2 3 4 5 6 7 0* 1 Megjegyzés** 

19. 
(12) 

73 1006 
(26%) 

601 
(15,5%) 

2269 
(58,5%) 

     -       -      
- 

      -      -      -  

20. 
(13) 

64 949 
(24,4%) 

2160 
(55,6%) 

776 
(20%) 

      -       -       
- 

      -       -      -  

21. 
(14) 

71 501 
(12,9%) 

1050 
(27,1%) 

2327 
(60%) 

      -        -        
- 

      -       -      -  

22. 
(15) 

66 1883 
(48,5%) 

1508 
(38,8%) 

492 
(12,7%) 

      -        -       
- 

      -       -      -  

23. 
(16) 

59 1295 
(33,3%) 

731 
(18,8%) 

1864 
(47,9%) 

      -       -       
- 

      -       -       -  

24. 
(17) 

55 1155 
(29,7%) 

2204 
(56,6%) 

535 
(13,7%) 

     -      -       
- 

      -      -      -  

25.  
(18) 

75 285 
(7,4%) 

1227 
(31,7%) 

2362 
(61%) 

     -      -      
- 

     -      -    -  

 
26. 
(19) 

 
383 

 
329 
(9,2%) 

 
2359 
(66,2%) 

 
719 
(20,2%) 

 
159 
(4,5%) 

    
 - 

     
- 

      
- 

     
- 

    
- 

 
 

27. 
(20) 

148 179 
(4,7%) 

2218 
(58,4%) 

515 
(13,5%) 

697 
(18,3%) 

192 
(5,1%) 

      
- 

      -        -       -  

28. 
(21) 

169 347 
(9,2%) 

427 
(11,3%) 

2541 
(67,2%) 

257 
(6,8%) 

208 
(5,5%) 

      
- 

      -        -      -  

29. 
(22) 

153 143 
(3,8%) 

2309 
(60,8%) 

361 
(9,5%) 

159 
(4,2%) 

824 
(21,7%) 

      
- 

      -         -       -  

30. 
(23) 

195 760 
(20,2%) 

314 
(8,4%) 

452 
(12%) 

209 
(5,6%) 

2019 
(53,8%) 

      
- 

      -         -       -  

31. 
(24) 

136 342 
(9%) 

1676 
(44%) 

756 
(19,8%) 

311 
(8,2%) 

728 
(19,1%) 

     
- 

       -        -       -  

32. 
(25) 

133 858 
(22,5%) 

456 
(11,9%) 

287 
(7,5%) 

1798 
(47,1%) 

417 
(10,9%) 

    
- 

      -        -       -  

33. 
(26) 

130 578 
(15,1%) 

1576 
(41,3%) 

688 
(18%) 

258 
(6,8%) 

719 
(18,8%) 

    
- 

     -        -     -  

34. 
(27) 

99 652 
(16,9%) 

311 
(8,1%) 

2289 
(59,5%) 

199 
(5,2%) 

399 
(10,4%) 

     
- 

      -       -      -  

35. 
(28) 

155 1141 
(30,1%) 

1479 
(39%) 

426 
(11,2%) 

541 
(14,3%) 

207 
(5,5%) 

     
- 

      -       -     -  

36. 
(29) 

137 161 
(4,2%) 

204 
(5,4%) 

879 
(23,1%) 

226 
(5,9%) 

2342 
(61,4%) 

     
- 

     -       -       -  

37. 1971 180 
(9,1%) 

576 
(29,1%) 

215 
(10,9%) 

1007 
(50,9%) 

      -      
- 

     -       -      - Kimarad 

38.1 81       -       -        -       -       -      
- 

     - 3594 
(92,9%) 

274 
(7,1%) 

Kimarad 
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Tétel*** Hiányzó 
adat 

1 2 3 4 5 6 7 0* 1 Megjegyzés** 

 
38.2 

 
58 

  
     - 

  
     - 

  
    - 

  
     - 

  
     - 

  
     
- 

  
    - 

 
2024 
(52%) 

 
1867 
(48%) 

 

38.3 60       -       -      -      -      -       
- 

    - 1759 
(45,2%) 

2130 
(54,8%) 

 

38.4 140       -      -      -      -      -       
- 

     - 1205 
(31,6%) 

2604 
(68,4%) 

 

39. 817 284 
(9,1%) 

2533 
(80,9%) 

105 
(3,4%) 

210 
(6,7%) 

     -     
- 

    -      -     - Kimarad 

 
9. táblázat: Érzelmi intelligencia feladatok 10-15 éves korosztály részére - Gyakorisági elemzések. 
(*A 0 azt jelenti, hogy nem választja a képet, az 1 pedig, hogy választja; **A megjegyzés rovatban 

jelöljük, ha az elvárásoknak nem megfelelően működik a tétel; ***Zárójelben megadjuk, hogy az adott 
tétel milyen sorszámmal szerepel az EIT 10-15-ben; ****Kiemeléssel a feladat szerkesztői által kijelölt 

helyes választ jelöljük). 

Az EIT 6-8 belső konzisztencia vizsgálatának eredményeit és leíró statisztikáit a 10. 
táblázat, az EIT 10-15 belső konzisztencia vizsgálatának eredményeit és leíró statisztikáit pedig a 
11. táblázat mutatja be. A 11. és a 12. ábrák az érzelmi intelligencia total pontszámok eloszlási 
jellemzőit ábrázolják. Ahogy az elméleti bevezetőben idéztük az intelligencia kritériumai közé 
tartozik, hogy az teljesítményhelyzetben megmutatkozó normális eloszlást mutató stabil egyéni 
különbség, valamint hogy nagymértékű egyéni különbségeket találunk a jobb és rosszabb 
képességű egyének között. Ezeknek a kritériumoknak az e kutatásban talált eloszlási jellemzők és 
leíró adatok egyértelműen megfelelnek. 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. A Cronbach-alfa mutatók egyik tesztsorozat esetében sem 
voltak tovább javíthatók az alacsonyabb-itemmaradék 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 mtsai, 1997; Mayer és mtsai 1999; Freudenthaler és Neubauer, 2003) ezeket a 
megbízhatósági mutatókat elfogadhatóaknak tekintjük ahhoz, hogy a fejlődési és korrelációs 
kritériumok tesztelésére irányuló vizsgálatokat elvégezzük. 
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 Minimum Maximum Átlag 
(Szórás) 

Konfidencia-
intervallum 
(95%) 

Cronbach-
alfa 
19 tétel 

Érzelmi 
intelligencia 
(N=2276) 

0 17 8,0  
(3,07) 

7,99-8,27 0,57 

Érzelmi 
intelligencia 
(fiúk, első 
évfolyam) 
(N=749) 

1 17 7,7 
(2,93) 

7,54-7,99 0,53 

Érzelmi 
intelligencia 
(lányok, első 
évfolyam) 
(N=709) 

0 17 7,9  
(3,04) 

7,69-8,17 0,57 

Érzelmi 
intelligencia 
(fiúk, 
második 
évfolyam) 
(N=402) 

1 16 8,4  
(3,00) 

8,08-8,74 0,55 

Érzelmi 
intelligencia 
(lányok, 
második 
évfolyam) 
(N=402) 

0 17 9,0  
(3,17) 

8,69-9,38 0,60 

                         **p<0,001 

10.táblázat: Képes Érzelmi Intelligencia Teszt 6-8 éves korosztály részére 
(EIT 6-8) leíró statisztikái és reliabilitás mutatói (csillaggal a szignifikáns 

együttjárásokat jelöltük) 
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EI
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Std. Dev = 3,07  

Mean = 8,0

N = 2276,00

 

11.  ábra: Az érzelmi intelligencia pontszámok eloszlása az EIT 6-8 esetén 
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12. ábra. Az érzelmi intelligencia pontszámok eloszlása az EIT 10-15 esetén 
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 Minimum Maximum Átlag 
(Szórás) 

Konfidencia-
intervallum 
(95%) 

Cronbach-
alfa 
29 tétel 

Érzelmi 
intelligencia 
(N=3862) 

0 27 16,2 
(3,81) 

16,06-16,30 0,55 

Érzelmi 
intelligencia 
(fiúk, ötödik 
évfolyam) 
(N=585) 

0 24 15,0 
(3,83) 

14,71-15,33 0,54 

Érzelmi 
intelligencia 
(lányok, 
ötödik 
évfolyam) 
(N=587) 

0 25 16,1 
(3,9) 

15,80-16,43 0,56 

Érzelmi 
intelligencia 
(fiúk, hetedik 
évfolyam) 
(N=213) 

5 22 14,9 
(3,51) 

14,51-15,46 0,54  
 

Érzelmi 
intelligencia 
(lányok, 
hetedik 
évfolyam) 
(N=186) 

8 25 16,1 
(3,72) 

15,62-16,71 0,52 

Érzelmi 
intelligencia 
(fiúk, 
kilencedik 
évfolyam) 
(N=1170) 

2 27 15,8 
(3,64) 

15,46-15,87 0,59  

Érzelmi 
intelligencia 
(lányok, 
kilencedik 
évfolyam) 
(N=1120) 

5 27 17,6 
(3,55) 

17,39-17,81 0,58  

                        **p<0,001 

11. táblázat: A Képes Érzelmi Intelligencia Teszt 10-15 éves korosztály részére (EIT 10-15) leíró 
statisztikái és reliabilitás mutatói (csillaggal a szignifikáns különbségeket jelöltem) 
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Életkori és nemi különbségek az érzelmi intelligencia feladatokban  

Az érzelmi intelligencia feladatokban 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 jelzett (lásd 12. táblázat, 13. és 14. ábra). Ezek az eredmények 
megegyeznek a nemzetközi szakirodalomban közölt eredményekkel, amelyeket a disszertáció 
„Az érzelmi intelligencia konstruktum validitása” című fejezete mutat be). 

 Fiú 

átlag 

(szórás) 

Lány 

átlag 

(szórás) 

t-érték 

(p) 

Cohen- d 

Érzelmi intelligencia 
(6-8 évesek) 

7,8 
(2,98) 

8,1 
(3,14) 

2,57 
(0,010) 

0,16  

Ézelmi intelligencia 
(10-15 évesek) 

15,3 
(3,7) 

17,0 
(3,75) 

13,49 
(<0,001) 

0,49 

 

12.  táblázat: Nemi különbségek az érzelmi intelligencia feladatokban: 1151 6-8 éves fiú és 1112 6-8 
éves lány, illetve 1968 10-15 éves fiú és 1893 10-15 éves lány adatai alapján 

Az érzelmi intelligencia feladatokban megjelenő teljesítmények életkori vonatkozásait 
szintén kétmintás t-próba, illetve egyszempontos varianciaanalízis alkalmazásával teszteltük. A 
6-8 éves, és a 10-15 éves tanulók mintáján is szignifikáns életkori különbségeket találtunk: a 
második évfolyamba járó diákok jobb teljesítményeket értek el, mint az első évfolyamosok, 
illetve a kilencedik évfolyamba járó tanulók jobb teljesítményt mutattak, mint az ötödikes és 
hetedikes tanulók. Ez utóbbi két csoport teljesítménye között nem jelentkezett szignifikáns eltérés 
(lásd 13. táblázat, 14. táblázat, 13. és 14. ábra). 

 Első évfolyam 
(N=1458) 

Második évfolyam 
(N=804) 

t-érték 
(p) 

Cohen-d 

EIT 6-8 átlag 
(szórás) 

7,6 
(3,00) 

8,4 
(3,11) 

5,94 
(<0,001) 

0,32  

 

13.  táblázat: Életkori különbségek az érzelmi intelligencia feladatokban a 6-8 évesek mintáján 
 

 Ötödik évfolyam 
(N=1172) 

Hetedik évfolyam 
(N=399) 

Kilencedik évfolyam 
(N=2290) 

F-érték 
(p) 

EIT 10-15 átlag 
(szórás) 

15,5 
(3,91) 

15,5 
(3,66) 

16,6 
(3,73) 

35,08 
(<0,001) 

 
14.  táblázat: Életkori különbségek az érzelmi intelligencia feladatokban a 10-15 évesek mintáján 
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13.ábra Életkori és nemi különbségek az érzelmi intelligencia feladatokban a 6-8 évesek mintáján 
(Az elemzésbe bevont: 749 első fiú (M=7,6; SD=2,94, CI:7,41-7,83), 709 elsős lány (M=7,8; 

SD=3,05, CI:7,58-8,03), 402 másodikos fiú (M=8,0; SD=3,01, CI:7,91-8,49), és 402 másodikos lány 
(M=8,7; SD=3,19, CI:8,47-9,10) teljesítménye alapján. 
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14. ábra: Életkori és nemi különbségek az érzelmi intelligencia feladatokban a 10-15 évesek mintáján 

(Az elemzésbe bevont: 585 ötödikes fiú (M=15,02; SD=3,83, CI:14,71-15,33), 587 ötödikes lány 
(M=16,16; SD=3,90, CI:15,80-16,43), 212 hetedikes fiú (M=14,99; SD=3,51, CI:14,51-15,46), 184 

hetedikes lány (M=16,16; SD=3,73, CI:15,62-16,71), 958 kilencedikes fiú (M=15,67; SD=3,63, CI:15,46-
15,87), 1118 kilencedikes lány (M=17,60; SD=3,55, CI:17,39-17,81) teljesítménye alapján. 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Az első vizsgálat egyrészt azt demonstrálja, hogy az érzelmekkel kapcsolatos képességek 
meghatározhatók teljesítményként. A vizsgálat további fontos célkitűzése a fejlődési kritérium 
vizsgálata volt. Magyar iskoláskorúak nagy mintáján teszteltük, hogy az érzelmi intelligencia 
feladatokban nyújtott teljesítmény javul-e az életkor előrehaladásával. A 6-8 éves, és a 10-15 
éves tanulók mintáján is szignifikáns életkori különbségeket találtunk: a második évfolyamba 
járó diákok jobb teljesítményeket értek el, mint az első évfolyamosok, illetve a kilencedik 
évfolyamba járó tanulók jobb teljesítményt mutattak, mint az ötödikes és hetedikes tanulók. Az 
érzelmi képességeket mérő feladatok vonatkozásában a lányok minden életkori csoportban jobb 
teljesítményt értek el, mint a fiúk. 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 
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feladatokhoz hasonló módon mérnek. Eredményeink támogatják azt az elképzelést, hogy az 
érzelmi információk feldolgozásában megnyilvánuló egyéni különbségek képességgyökerűek. 

KITEKINTÉS6 

Sajgó Judit (2009) a tanulásban akadályozott (enyhén értelmi fogyatékos gyermekek) mintáján 
alkalmazta a fent bemutatott 6-8 évesek számára kidolgozott érzelmi intelligenciát mérő 
feladatsort. A gyerekek szociális hátterének tükrében vizsgálta az érzelmi intelligenciát, és azt 
találta, hogy a szülők iskolai végzettsége és jövedelemviszonyai meghatározóak az érzelmi 
intelligencia szempontjából (a magasabb iskolai végzettség és magasabb jövedelemviszonyok 
magasabb szintű érzelmi intelligenciával társulnak), továbbá a tanulásban akadályozott gyerekek 
érzelmi intelligenciája alacsonyabb szintű, mint a kontroll gyerekeké. 

A 10- 15 évesek számára kidolgozott feladatsort alkalmazva Horváth Boglárka (2007) 
kilencedik évfolyamos tanulók esetében azt találta, hogy az érzelmi intelligencia feladatsorban 
nyújtott teljesítmény összefüggést mutat az önértékeléssel. Szintén kilencedik évfolyamos diákok 
mintáján Simon Éva (2007) az érzelmi intelligencia és az alábbi karaktererősségek 
összefüggéseire mutatott rá: kedvesség, hála, hősiesség és méltányosság. Váradiné Vastag 
Györgyi (2007) szakdolgozatában pedig a szülők személyiségének és a család jellemzőinek 
hatását vizsgálta a 10-15 éves korú gyermekek érzelmi intelligenciájára, eredményei szerint a 
szülők érzelmi intelligencia közepes erőségű együttjárást mutat a gyermekek érzelmi 
intelligenciájával. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 A fentiekben bemutatott érzelmi intelligencia feladatsorokat pszichológia szakos hallgatók az elmúlt 

években számos szakdolgozatban alkalmazták, most ezek közül emelünk ki néhány érdekes eredményt. 
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2. VIZSGÁLAT: 

Az érzelmi intelligencia tesztekben nyújtott teljesítmény összefüggése a 
személyiséggel és az intelligenciával7 

Módszer 

A vizsgálati minta jellemzői 

A kutatásban 102 6-8 éves tanuló vett részt: 48 fiú és 54 lány. A résztvevők a következő három 
budapesti iskola tanulói: Andor Ilona Általános Iskola, Baross Gábor Általános Iskola és 
Janikovszky Éva Általános Iskola. A 10-15 éves diákok közül a vizsgálatban összesen 143 14-15 
éves tanuló vett részt: 81 fiú és 62 lány. A résztvevők három vidéki általános iskola tanulói: 
balatonfűzfői Öveges József Szakközépiskola és Gimnázium, veszprémi Lovassy László 
Gimnázium és a Tapolcai Általános Iskola.  

Mérőeszközök és eljárás 

A 6-8 éves tanulók egyénileg egy vizsgálatvezető instrukcióit követve oldották meg elsőként az 
érzelmi intelligencia feladatokat (EIT 6-8, lásd 1. számú melléklet), majd a Langer-féle 
intelligenciatesztet8 .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.9 Az adatokat egyéni tesztfelvétellel gyűjtöttük, a tesztbattéria 
kitöltése átlagosan 60 percet vett igénybe. A kutatásban alkalmazott skálák leíró statisztikáinak 
ismertetéséhez átlagokat, szórásokat számoltunk, a változók közötti kapcsolatokat pedig Pearson-
féle korrelációk számolásával elemeztük. A csoportok összehasonlításakor kétmintás t-próbát 
használtunk. 

A 14-15 éves tanulók mintáján az érzelmi intelligencia mérése az EIT10-15 
alkalmazásával történt (lásd 2. számú melléklet). A személyiség mérésére a BFQ (Big Five 
Questionnaire, Big Five Kérdőív, Carpara, Barbaranelli, Borgogni és Perugini, 1993, lásd 3. 
számú melléklet) 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 

                                                 
7 Az érzelmi intelligencia tesztekben nyújtott teljesítmény intelligenciával való összefüggését a 6-8 éves és a 10-15 
éves korosztály esetén is teszteltük, az érzelmi intelligencia személyiséggel való kapcsolatát pedig 14-15 évesek 
mintáján vizsgáltuk. 
8 Check Your Children I. Q. Budapest, ELTE Általános Pszichológiai Tanszék, 1981 
9 A vizsgálatvezetésben rajtam kívül a 2005/2006. őszi, és a 2005/2006. tavaszi félévben személyiséglélektani 
műhelymunkát végző hallgatók (Tarafás Laura, Dósa Krisztina, Mindák Cecília, Miskolczi Nóra, Szél Dávid és 
Prohobics Erika) vettek részt. 
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Cattell-féle intelligenciateszt használatával történt (Test of „g”: Culture Fair, Scale, Form B10. 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.11 A kutatásban alkalmazott skálák leíró statisztikáinak 
ismertetéséhez átlagokat, szórásokat és Pearson-féle korrelációkat számoltunk. A csoportok 
összehasonlítása kétmintás t-próbák alkalmazásával történt. 

Eredmények és értelmezés 

A 6-8 éves mintában az érzelmi intelligencia teszt (EIT 6-8) 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 (lásd 15. táblázat). 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). Ez az eredmény támogatja azt a 
feltételezést, mely szerint a képességként mért érzelmi intelligencia elkülönül az intelligenciától. 
Az eredmény egybecseng a korábbi kutatások tapasztalataival, amelyek azt jelezték, hogy az 
érzelmi intelligencia csupán gyenge összefüggést mutat a kristályos intelligenciával, a fluid 
intelligenciától pedig független (Ciarrorchi és mtsai, 2000; Mayer és mtsai, 2001; Zeidner és 
mtsai, 2008). 

 

Skálák Cronbach-alfa 

(Tételek száma) 

Fiú 

(N=48) 

átlag 

(szórás) 

Lány 

(N=54) 

átlag 

(szórás) 

t-érték 

(p) 

Cohen-d 

Érzelmi intelligencia 
(EIT 6-8) 

0,67 
(19) 

10,1 
(3,48) 

11,1 
(2,75) 

1,56 
(0,122) 

0,32 

Langer-féle intelligenciateszt 0,75 
(55) 

26,4 
(5,25) 

27,5 
(4,94) 

1,02 
(0,306) 

0,22 

               *<0,05;**p<0,001 

15. táblázat: A kutatásban alkalmazott mérőeszközök leíró statisztikái, és a megbízhatóságukat jelző 
Cronbach-alfa mutatók a 6-8 évesek mintáján 

                                                 
10 A teszt kidolgozója: Institute for Personality and Ability Testing, Coronado Drive, Champaign, IL, USA 
11 A tesztfelvételben Tene Katalin, Balogh Enikő és Gál Zsófia voltak segítségemre. 
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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) megfelelnek az 
általánosan alkalmazott 0,7-es kritériumnak (lásd 16. táblázat). Az alacsony konzisztencia mutató 
lehetséges hatásait a vizsgálat eredményeinek interpretációjánál figyelembe fogjuk venni. A 
nemek közötti összehasonlítás során a lányok az alábbi skálákon szignifikánsan magasabb 
pontszámot értek el, mint a fiúk: 

- EIT 10-15 (p=0,035) 
- BFQ Barátságosság skála (p=0,002) 
- BFQ Érzelmi stabilitás skála (p=0,008). 

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, amelyeket már bemutattunk a disszertáció „Az érzelmi intelligencia konstruktum 
validitása” című fejezetében. 
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Skálák Cronbach-alfa 

(Tételek száma) 

Fiú 

(N=81) 

átlag 

(szórás) 

Lány 

(N=62) 

átlag 

(szórás) 

t-érték 

(p) 

Cohen-d 

Érzelmi intelligencia 

(EIT 10-15) 

0,55 

(29) 

18,5 

(3, 63) 

19,8 

(3,46) 

2,11 

(0,036) 

0,37 

 

Cattell-féle intelligenciateszt 0,84 

(46) 

31,1 

(5,51) 

30,4 

(7,46) 

0,69 

(0,489) 

0,11 

 

BFQ Kérdőív      

- Energia 0,71 

(24) 

77,9 

(9,69) 

79,5 

(10,54) 

0,94 

(0,346) 

0,16 

- Barátságosság 0,75 

(24) 

77,5 

(9,98) 

82,72 

(8,97) 

3,19 

(0,002) 

0,51 

 

- Lelkiismeretesség 0,73 

(24) 

76,5 

(9,93) 

78,6 

(10,12) 

1,21 

(0,227) 

0,22 

- Érzelmi stabilitás 0,81 

(24) 

73,0 

(11,96) 

78,6 

(12,68) 

2,70 

(0,008) 

0,50 

 

- Nyitottság 0,71 

(24) 

74,0 

(10,51) 

77,8 

(10,12) 

2,20 

(0,029) 

0,33 

 

- Szociális kívánatosság 0,61 

(12) 

33,7 

(5,38) 

33,8 

(6,04) 

0,102 

(0,919) 

0,02 

 

16. táblázat: A kutatásban alkalmazott mérőeszközök leíró statisztikái, és a megbízhatóságukat 
jelző Cronbach-alfa mutatók a 10-15 évesek mintáján 

Az EIT 10-15-el mért érzelmi intelligencia és a big five faktorok, illetve az IQ közötti 
korrelációs számítások eredményeit a 17. táblázat foglalja össze. A korrelációs számítások azt 
jelzik, hogy az érzelmi intelligencia feladatokban 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 (extraverzió) 
személyiségfaktor, 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 
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található meg, ugyanakkor az ő esetükben a magasabb érzelmi intelligencia teljesítmény a 
lelkiismeretesség személyiség faktorral mutat gyenge pozitív összefüggést (r=0,22; p=0,048).  

 Érzelmi intelligencia 
(EIT 10-15) 
lány 
(N=62) 

Érzelmi intelligencia 
(EIT 10-15) 
fiú 
(N=81) 

Érzelmi intelligencia 
(EIT 10-15) 
teljes minta 
(N=143) 

Cattell-féle intelligenciateszt 0,00 0,09 0,03 
BFQ Kérdőív    

- Energia 0,30* -0,04 0,12 

- Barátságosság 0,11 0,05 0,12 

- Lelkiismeretesség 0,00 0,22* 0,14 

- Érzelmi stabilitás 0,00 0,03 0,14 

- Szociális kívánatosság -0,01 -0,04 -0,30 

      *<0,05;**p<0,001 
 

17. táblázat: Az érzelmi intelligencia tesztben nyújtott teljesítmény, valamint az intelligencia és a 
big five faktorok közötti Pearson-féle korrelációs együtthatók a 10-15 évesek mintáján 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A második vizsgálat az érzelmi információfeldolgozás területén teljesítményként mért egyéni 
különbségek személyiségtől és intelligenciától való függetlenségét támogatja. Az érzelmi 
intelligencia és az IQ összefüggéseit a 6-8 éves, és a 14-15 éves tanulók mintáin is vizsgáltuk. A 
6-8 éves mintán az érzelmi intelligencia feladatokban nyújtott teljesítmény és az 
intelligenciatesztben nyújtott teljesítmény gyenge pozitív irányú összefüggést mutatott, a 14-15 
évesek mintáján pedig az érzelmi intelligencia függetlennek bizonyult az intelligenciától. Az 
érzelmi intelligencia és személyiség kapcsolatát csak a 14-15 évesek mintáján teszteltük, és azt 
találtuk, hogy a teljes mintát figyelembe véve nem fedezhető fel szignifikáns összefüggés az 
érzelmi intelligencia és a big five faktorai között, a lányok almintája esetén azonban gyenge 
pozitív együttjárás volt felfedezhető az energia személyiségfaktor és az érzelmi intelligencia 
tesztben nyújtott teljesítmény között, a fiúk almintáján pedig a magasabb teljesítmény a 
lelkiismeretesség faktorral mutatott gyenge pozitív összefüggést. Az energia, és a 
lelkiismeretesség személyiségvonások a teljesítménytesztben nyújtott eredményeket 
befolyásolhatják, 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 és mtsai, 2000; 
Mayer és mtsai, 2001; Zeidner és mtsai, 2008) egybehangzóan támogatják a korrelációs 
kritériumot hozzájárulva ezzel a képesség-érzelmi intelligencia fogalom érvényességének 
igazolásához. 
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3. VIZSGÁLAT: 

Az SSREI (Schutte Self-Report Emotional Intelligence Scale, Schutte-
féle Önbeszámolós Érzelmi Intelligencia Skála) adaptálása 

A kérdőív bemutatása 

Az érzelmi intelligencia mérésére összeállított kérdőívet Schutte és mtsai 1998-ban dolgozták ki. 
A teszt szerkesztése során − Salovey és Mayer (1990) eredeti képesség-alapú 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 kérdőív a dolgozat 
4. számú mellékletében tekinthető meg. Schutte és mtsai (1998) a 33 tételes skála kapcsán kiváló 
megbízhatósági mutatókról számoltak be (Cronbach-alfa=0,9, a két hetes időperiódusra 
vonatkozó teszt-retesz korreláció: r=0,78). A kérdőív validálására irányuló vizsgálatok 
eredményei azt mutatják, hogy a SSREI összpontszám az elmélettel kapcsolatba hozható 
konstruktumok közül az alábbiakkal az elvárásoknak megfelelő együttjárást mutat (1) alexithímia 
(Toronto Alexithímia Scale-el mérve), (2) érzelmekre figyelés (Trait Meta Mood Scale, Figyelem 
skálája-val mérve), (3) világos érzések (Trait Meta Mood Scale, Világosság alskálája-val mérve), 
(4) hangulatjavítás (Trait Meta Mood Scale, Hangulatjavítás alskálája-val mérve), (5) optimizmus 
(Life Orientation Test-el mérve), (6) impulzuskontroll (Barratt Impulsiveness Scale-el mérve), és 
(7) depresszió (Zung Depression Scale-el mérve). A skála egyedüli kivételként az érzelmek non-
verbális kifejezésével (Affective Communication Test-el mérve) nem mutat az elvárásoknak 
megfelelő kapcsolatot. További adatok azt mutatják, hogy a skála segítségével megbízhatóan 
lehet előrejelezni az első év végén szerzett főiskolai érdemjegyeket, a terapeuták magasabb 
pontszámokat érnek el a skálán, mint a pácienseik vagy a rabok, a skálán elért pontszám nem áll 
kapcsolatban a kognitív képességekkel (SAT pontok átlaga), valamint, hogy a big five dimenziók 
(NEO Personality Inventory-vel mérve) közül csak az élményekre való nyitottsággal mutat 
összefüggést (Schutte és mtsai, 1998). 

A publikálás óta számos tanulmányban használták a SSREI-t (lásd pl. Ciarrochi, Chan és 
Bajgar, 2001; Petrides és Furnham, 2000; Saklofske és mtsai, 2003; Schutte és mtsai, 2001). A 
kérdőívre vonatkozó adatok többsége támogatja a skála megbízhatóságát és érvényességét 
(Ciarrochi, Chan és Bajgar, 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 
megkeresték a kérdőíven belül az elméleti modell (Salovey és Mayer, 1990) által leírt hat 
kategóriát (az érzelmek értékelése önmagunknál, az érzelmek értékelése másoknál, az érzelmek 
szabályozása önmagunknál, az érzelmek szabályozása másoknál, az érzelmek kifejezése, és az 
érzelmek felhasználása) majd e struktúra tesztelésére megerősítő faktorelemzést végeztek12. 

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

AZ SSREI-HU KONSTRUKTUM VALIDITÁSÁNAK TESZTELÉSE  

Az SSREI-HU struktúrájának elemzése  

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. 

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 így 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 (lásd 5. számú melléklet).  

Eredmények és értelmezés 

Az elemzés az AMOS 4. programcsomaggal készült, egyrészt a Gignac és munkatársai által 
javasolt hatfaktoros megoldást, másrészt a Schutte és munkatársai által javasolt egyfaktoros 
megoldást teszteltük. A különböző modellek illeszkedési mutatóit a 18. táblázat foglalja össze. 
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 Khi-négyzet df sign. CMIN/df NFI IFI CFI RMSEA RMSE A 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  

18. . táblázat: Az SSREI-HU 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 (lásd 18. táblázat). Az egyes faktorokhoz tartozó 
tételek standardizált regressziós súlyait a 15.ábra foglalja össze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

85 

 
 

Megjegyzés: AES: Az érzelmek értékelése önmagunknál; AEO: Az érzelmek értékelése másoknál; EE: Az érzelmek 
kifejezése; ERS: Az érzelmek szabályozása önmagunknál; ERO: Az érzelmek szabályozása másoknál; UEPS: Az 

érzelmek felhasználása a problémamegoldásban 
15.ábra: A hatfaktoros modell bemutatása. A 16. tétel standardizált együtthatója nem  

szignifikáns (p=0,293). A többi faktorsúly esetében p<0,01 
 

9. tétel 

22. tétel 

5. tétel 

15. tétel 

18. tétel 

25. tétel 

29. tétel 

32. tétel 

33. tétel 

1. tétel 

11. tétel 

2. tétel 

3. tétel 

10. tétel 

12. tétel 

14. tétel 

23. tétel 

28. tétel 

31. tétel 

4. tétel 

13. tétel 

16. tétel 

24. tétel 

30. tétel 

7. tétel 

17. tétel 

20. tétel 

27. tétel 

UEPS 

ERO 

ERS 

EE 

AEO 

AES 

EIG 

0,71 

0,79 

0,71 

0,49 

0,63 

0,78 

0,45 

0,58 

0,50 

0,74 

0,69 

0,96 

0,77 

0,87 

0,60 

0,60 

0,37 

0,54 

0,42 

0,67 

0,60 

0,30 

0,28 

0,44 

0,49 

0,47 

0,53 

0,10 

0,52 

0,59 

0,29 

0,57 

0,76 

0,54 
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A 19. táblázat összefoglalja az SSREI-HU skáláinak megbízhatósági mutatóit és leíró 
jellemzőit. Az eredmények azt jelzik, hogy két skála esetében (az érzelmek kifejezése: EE, az 
érzelmek szabályozása másoknál: ERO) a Cronbach-alfa értékek nem megfelelő belső 
konzisztenciát jeleznek (EE: 0,359; ERO: 0,497), 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 (1990) - féle 
érzelmi intelligencia modell hat dimenziójából éppen ez a 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=2,582, 
p=0,011), a Cohen-d (0,52) értéket 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.  
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Skálák Cronbach-alfa 

(Tételek 
száma) 

Fiú 

(N=56) 

átlag 

(szórás) 

Lány 

(N=109) 

átlag 

(szórás) 

t-érték 

(p) 

Cohen-
d 

Az érzelmek értékelése másoknál (AEO) 0,775 

(7) 

3,7 

(0,54) 

3,9 

(0,57) 

2,782 

(0,006) 

0,36 

 

 

Az érzelmek értékelése önmagunknál (AES) 0,721 

(2) 

4,0 

(0,67) 

4,1 

(0,69) 

1,026 

(0,306) 

0,15 

 

Az érzelmek kifejezése (EE) 0,359 

(2) 

3,8 

(0,67) 

4,0 

(0,71) 

1,636 

(0,104) 

0,29 

Az érzelmek felhasználása a problémamegoldásban 
(UEPS) 

0,617 

(4) 

3,6 

(0,73) 

3,8 

(0,55) 

1,423 

(0,157) 

0,33 

 

Az érzelmek szabályozása önmagunknál (ERS) 0,689 

(8) 

3,7 

(0,52) 

3,8 

(0,53) 

1,156 

(0,250) 

0,19 

Az érzelmek szabályozása másoknál (ERO) 0,497 

(5) 

3,9 

(0,52) 

4,0 

(0,46) 

1,412 

(0,160) 

0,21 

Vonás-érzelmi intelligencia pontszám 

 

0,844 

(28) 

3,7 

(0,39) 

3,9 

(0,38) 

2,582 

(0,011) 

0,52 

 
19. táblázat: Az SSREI-HU skáláinak leíró statisztikái, és a megbízhatóságokat jelző Cronbach-

alfa mutatók 

A skálák együttjárására vonatkozó elemzések eredményét a 20. táblázat foglalja össze. Az 
adatok 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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 AES UEPS ERS SSREI 

Total 

SSREI: AEO 

Az érzelmek értékelése másoknál 

0,54** 0,16* 0,28** 0,73** 

SSREI: AES 

Az érzelmek értékelése önmagunknál 

 0,15* 0,45** 0,64** 

SSREI: UEPS 

Az érzelmek felhasználása a problémamegoldásban 

  0,35** 0,53** 

SSREI: ERS 

Az érzelmek szabályozása önmagunknál 

   0,76** 

               *<0,05;**p<0,001 

megjegyzés: AEO: Az érzelmek értékelése másoknál, AES: Az érzelmek értékelése önmagunknál, UEPS: Az érzelmek 
felhasználása a problémamegoldásban, ERS: Az érzelmek szabályozása önmagunknál. 

20. táblázat: Az SSREI-HU skálái közötti korrelációs együtthatók 

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 (lásd a disszertáció „Az érzelmi intelligencia konstruktum validitása” című fejezetét) 
alapján azt várjuk, hogy az SSREI-HU skálával mért vonás-érzelmi intelligencia független az 
intelligenciától, és mérsékelt összefüggést mutat a big five vonásokkal. 

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 fő 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 
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percet vett igénybe.13 A statisztikai eljárásokat az SPSS 16.00 program segítségével végeztük el, 
a skálákon reliabilitás vizsgálatokat hajtottunk végre, majd korrelációkat számoltunk a kutatásban 
alkalmazott alskálák között. 

Mérőeszközök 

A vonás-érzelmi intelligencia mérésére a Schutte-féle Önbeszámolós Érzelmi Intelligencia Skálát 
(SSREI-HU, lásd 5. számú melléklet) alkalmaztuk. A személyiség mérése a korábban 14 már 
ismertetett Big Five Kérdőív (BFQ, lásd 3. számú melléklet) használatával történt, amely a 
személyiség területén jelenlévő egyéni különbségek öt nagy dimenzióját (extraverzió, 
barátságosság, lelkiismeretesség, érzelmi stabilitás, nyitottság) méri. A kérdőívben az első faktor 
energia faktorként jelenik meg, amely bizonyos értelemben tágabb, mint a hagyományosan leírt 
extraverzió faktor, mivel olyan vonások tartoznak ide, mint például a kognitív gyorsaság, 
versengés, aktivitás, magabiztosság. Az ötödik, nyitottság dimenzió pedig tartalmazza mind a 
tapasztalatok iránti, mind a kultúrák iránti nyitottságot, ezzel ötvözve az eddig csak külön-külön 
létező dimenziókat. 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. 

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 (lásd 21. táblázat).  

A nemek közötti összehasonlítás során a nők az alábbi skálákon szignifikánsan magasabb 
pontszámot értek el, mint a férfiak: 

- SSREI-HU összpontszám: (p=0,043) 
- BFQ Érzelmi stabilitás: (p<0,001). 

 
A férfiak pedig az alábbi skálákon értek el szignifikánsan magasabb pontszámot, mint a 

nők:  
-VNT IQ A: (p<0,001). 
 
A vonás-érzelmi intelligencia esetében a nem közepes mértékű hatást gyakorolt (Cohen-

d=0,58), a VNT IQ A esetében, valamint a BFQ érzelmi stabilitás skálák esetében pedig a nem 
hatása erősnek bizonyult (IQ: Cohen-d=0,92; 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 

                                                 
13 A vizsgálatvezetésben rajtam kívül Kiss Judit, és Román Nóra vettek részt. 
14 Lásd a disszertáció második vizsgálatának mérőeszközöket bemutató fejezete. 



 
 

90 

Bajgar 2001; Saklofske és mtsai, 2003). A BFQ skálái kapcsán Rózsa, Kő és Oláh (2006) arról 
számoltak be, hogy a barátságosság skálán a nők, az érzelmi stabilitás skálán pedig a férfiak 
érnek el magasabb értékeket, az extraverzió, lelkiismeretesség és nyitottság skálákon pedig nem 
jelentkeznek nemi különbségek. Az eredményeink részben ellentmondanak Rózsa és mtsai 
eredményeinek, mivel a mi mintánkban éppen a nők számoltak be magasabb érzelmi stabilitás 
értékekről, a barátságosság skála esetében pedig ugyan a nők magasabb értékekről számoltak be, 
mint a férfiak, de a különbség nem bizonyult szignifikánsnak. Az energia, lelkiismeretesség és 
nyitottság skálákon Rózsa és mtsai (2006) adataival egybehangzóan mi sem tapasztaltunk nemi 
különbségeket (21. táblázat). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

91 

Skálák Cronbach-
alfa 

(Tételek 
száma) 

Fiú 

(N=63) 

átlag 

(szórás) 

Lány 

(N=61) 

átlag 

(szórás) 

t-érték 

(p) 

Cohen-d 

SSREI: AEO 0,806 

(7) 

3,1  

(0,47) 

3,1 

(0,34) 

0,055  

(0,957) 

0,00 

 

SSREI: AES 0,642 

(2) 

3,6 

(0,89) 

3,8 

(0,62) 

1,099 

(0,274) 

0,26 

SSREI: UEPS 0,658 

(4) 

3,4 

(0,77) 

3,6 

(0,62) 

1,724 

(0,087) 

0,29 

SSREI: ERS 0,661 

(8) 

3,2 

(0,52) 

3,3 

(0,50) 

1,299 

(0,196) 

0,20 

SSREI: Vonás-érzelmi intelligencia 

 

0,822 

(28) 

3,3 

(0,35) 

3,5 

(0,35) 

2,047 

(0,043) 

0,58 

 

VNT IQ A 0,75 

(40) 

20,4 

(5,36) 

16,1 

(3,91) 

5,026 

(<0,001) 

0,92 

 

BFQ : Energia 0,803 

(24) 

78,3 

(11,60) 

81,1 

(11,41) 

1,346 

(0,181) 

0,25 

BFQ: Barátságosság 0,750 

(24) 

80,7 

(10,71) 

82,8 

(8,64) 

1,146 

(0,254) 

0,22 

BFQ: Lelkiismeretesség 0,820 

(24) 

80,5 

(10,35) 

83,5 

(12,54) 

1,447 

(0,150) 

0,26 

BFQ: Érzelmi stabilitás 0,899 

(24) 

67,1 

(13,62) 

80,9 

(14,53) 

5,441 

(<0,001) 

0,99 

BFQ: Nyitottság 0,719 

(24) 

81,8 

(9,93) 

80,2 

(10,40) 

0,891 

(0,375) 

0,13 

BFQ: Szociális kívánatosság 0,665 

(12) 

35,0 

(5,63) 

33,8 

(6,29) 

1,055 

(0,294) 

0,2 

21. táblázat: A kutatásban alkalmazott skálák leíró statisztikái, és a megbízhatóságokat jelző 
Cronbach-alfa mutatók  
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Eredményeink szerint (lásd 22. táblázat) az intelligencia egyedül az érzelmek 
szabályozása önmagunknál (ERS) skálával mutatott gyenge pozitív együttjárást (r=0,189, 
p<0,05), a többi alskála és a vonás-érzelmi intelligencia totál pontszám függetlennek bizonyult az 
IQ-tól. Az idevonatkozó korábbi kutatási eredmények szintén nem találtak kapcsolatot a vonás-
érzelmi intelligencia skálák értékei és a kognitív képességek között (Schutte és mtsai, 1998).  

A vonás-érzelmi intelligencia és a big five vonások között ugyanakkor számos pozitív 
irányú összefüggést fedeztünk fel (lásd 22. táblázat). A vonás-érzelmi intelligencia totál 
pontszám a legszorosabb együttjárást (r=0,452, p<0,001) az energia faktorral mutatta. A magas 
energiával jellemezhető egyének szeretik a társaságot, beszédesek, közvetlenek, dominánsak, 
keresik az élményeket, aktívak és energikusak, valamint jellemző rájuk a pozitív érzelmek 
gyakori átélése (Watson és Clark, 1997). A skálákat figyelembe véve egyedül az érzelmek 
felhasználása a problémamegoldásban (UEPS) skála bizonyult függetlennek az energia faktortól, 
a többi alskála gyenge-mérsékelt erősségű összefüggést jelzett az energia faktorral (ERS: 
r=0,355, p<0,001; AEO: r=0,349, p<0,001; AES: r=0,241, p<0,001). Ez az eredmény egybecseng 
a nemzetközi tapasztalatokkal, amelyek mérsékelt erősségű, pozitív összefüggésről számolnak be 
a vonás-érzelmi intelligencia és az extraverzió személyiségdimenzió között (Saklofske és mtsai, 
2003; Petrides és mtsai, 2007; Vernon és mtsai, 2008).  

A barátságos személyek kedvesek, előzékenyek, segítőkészek és együttműködőek 
(Graziano és Eisenberg, 1997). A barátságosság gyenge pozitív összefüggést mutatott a vonás-
érzelmi intelligencia totál-pontszámmal (r=0,225, p<0,005). A skálákat figyelembe véve egyedül 
az érzelmek szabályozása önmagunknál (ERS) skála mutatott gyenge pozitív együttjárást a 
barátságosság faktorral (r=0,231, p<0,005), a többi skála függetlennek bizonyult a 
barátságosságtól. A legtöbb korábbi kutatás nem fedezett fel összefüggést a két jellemző között 
(Schutte és mtsai, 1998; Petrides és mtsai, 2007; Vernon és mtsai, 2008), Saklofske és mtsai 
2003-ban pedig pozitív irányú mérsékelt összefüggésről számoltak be. 

A lelkiismeretesség egyfajta szociális komformitást és impulzuskontrollt jelent (Hogen és 
Ones, 1997). Eredményeink szerint a vonás-érzelmi intelligencia gyenge erősségű, pozitív irányú 
összefüggést mutatott a vonás-érzelmi intelligencia totál pontszámmal (r=0,307, p<0,001). A 
skálákat figyelembe véve egyedül az érzelmek szabályozása önmagunknál (ERS) skála jelzett 
mérsékelt nagyságú pozitív öszefüggést a lelkiismeretességgel (r=0,309, p<0,001), a többi skála 
függetlennek bizonyult ettől a személyiségfaktortól. Saklofske és mtsai (2003) szintén pozitív 
korrelációt jeleztek a vonás-érzelmi intelligencia és a lelkiismeretesség között, néhány kutatás 
pedig a két konstruktum függetlenségéről számolt be (Schutte és mtsai, 1998; Petrides és mtsai, 
2007; Vernon és mtsai, 2008). 

Az érzelmi stabilitás pozitív pólusát a nyugodtság, negatív oldalát pedig a neurotikusság 
és a könnyű felzaklathatóság jellemzi (John és Srivastava, 1999). Mintánkban a vonás-érzelmi 
intelligencia összevont mutatója nem mutatott összefüggést az érzelmi stabilitással, az egyes 
skálákat figyelembe véve azonban pozitív korreláció volt feldezhető az érzelmek felhasználása a 
problémamegoldásban (UEPS) skála és az érzelmi stabilitás között (r=0,283, p<0,001), a többi 
skála független volt ettől a személyiségdimenziótól. A nemzetközi kutatások többsége pozitív 
összefüggésről számolt be (Petrides és mtsai, 2007; Vernon és mtsai, 2008; Saklofske és mtsai, 
2003), Shutte és mtsai (1998) pedig nem találtak kapcsolatot az érzelmi stabilitás és a vonás-
érzelmi intelligencia között. 

Mintánkban a nyitottság és a vonás-érzelmi intelligencia között nem mutatkozott 
együttjárás. Ez az eredmény támogatja Petrides és mtsai (2007), illetve Vernon és mtsai (2008) 
adatait, amelyek szintén nem jeleznek kapcsolatot a két mért jellemző között, ugyanakkor 
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ellentmond Schutte és mtsai (1998) valamint Saklokske és mtsai (2003) eredményeinek, akik 
mérsékelt pozitív kapcsolatot fedeztek fel a két konstruktum között.  

Kiemelést érdemel a vonás-érzelmi intelligencia és a BFQ szociális kívánatosság skálája 
között felfedezett összefüggés (r=0,300; p<0,001), amely kapcsolódik az érzelmi intelligencia 
kérdőíves méréseivel szemben megfogalmazott kritikához, mely szerint az ilyen módszerrel 
történő mérések kapcsán megfelelési torzítások léphetnek fel. Az SSREI-HU alskáláit tekintve az 
érzelmek értékelése önmagunknál (r=0,298; p<0,001), illetve az érzelmek szabályozása 
önmagunknál (r=0,268, p<0,001) területeken nyilvánult meg ez a hatás. A korrelációs 
együtthatók nagyságait figyelembe véve azonban azt mondhatjuk, hogy ezek az összefüggések 
nem jelentősek. 

 
 Az 

érzelmek 
értékelése 
másoknál 

(AEO) 

Az érzelmek 
értékelése 
önmagunknál 

(AES) 

Az érzelmek  

felhasználása a 
problémamegoldásban 

(UEPS) 

Az érzelmek 
szabályozása 
önmagunknál 

(ERS) 

SSREI  

összpontszám 

IQ -0,14 0,07 

 

0,00 0,18* 0,06 

 

BFQ: Energia 0,34** 0,24** 0,12 0,35** 0,45** 

BFQ: 

Barátságosság 

-0,11 0,18* 0,10 

 

0,23* 0,22* 

BFQ: 

Lelkiismeretesség 

0,12 0,17 0,16 0,30** 0,30** 

BFQ: 

Érzelmi stabilitás 

0,17 -0,08 0,28** -0,00 0,18* 

BFQ: 

Érzelmi nyitottság 

0,03 0,09 0,04 0,11 0,07 

BFQ: 

Szociális 
kívánatosság 

0,188* 0,298** -0,008 0,268** 0,300** 

*<0,05;**p<0,001 

22. táblázat: A vonás-érzelmi intelligencia skálák összefüggései az intelligenciával és a big five 
faktorokkal  

Összességében azt mondhatjuk, hogy a vonás-érzelmi intelligencia a nyitottság 
kivételével minden big five faktorral pozitív kapcsolatot mutat, a korrelációk nagysága azonban 
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alacsonytól-mérsékeltig terjed, vagyis két megkülönböztethető konstruktumról van szó. A 
mérsékelt nagyságú együttjárások rámutatnak arra, hogy az SSREI-HU alkalmazásával mért 
érzelmi intelligencia nem azonos a big five faktorokkal. Egy további, publikálás előtt álló 
kutatásunkban, amelyben 186 fő egyetemista személy vett részt azt találtuk, hogy a vonás-
érzelmi intelligencia negatív kapcsolatban (r=-0,566, p<0,001) áll az alexithímiával és a 
depresszióval (r=-0,508; p<0,001), amely eredmények szintén az SSREI-HU érvényességét 
támogatják. 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A Shutte-féle Önbeszámolós Érzelmi Intelligencia Skála hazai adaptálására irányuló vizsgálatunk 
alátámasztotta, hogy az SSREI-HU alkalmas mérőeszköz az érzelmi intelligencia négy alapvető 
komponensének (az érzelmek értékelése másoknál, az érzelmek értékelése önmagunknál, az 
érzelmek felhasználása a problémamegoldásban és az érzelmek szabályozása önmagunknál) 
mérésére. Megtettük a skála validálásának első lépéseit. Eredményeink támogatják a SSREI-HU 
érvényességét, mivel a skála alkalmazásával mért vonás-érzelmi függetlennek bizonyult az 
intelligenciától és mérsékelt együttjárást mutatott négy big five faktorral (extraverzió, 
barátságosság, lelkiismeretesség és érzelmi stabilitás), továbbá a skála alkalmazásával mért 
vonás-érzelmi intelligencia közepes erősségű negatív összefüggést mutatott az alexithímiával és a 
depresszióval. 

Eredményeink arra is felhívják a figyelmet, hogy a Salovey és Mayer (1990) - féle érzelmi 
intelligencia modell hat dimenziójából kettő nem azonosítható egyértelműen (ezek az érzelmi 
kifejezés, és az érzelmek szabályozása másoknáll) a kérdőívben. A jövőben szükség lesz e skálák 
további kimunkálására a teljes vonás-érzelmi intelligencia konstruktum megbízható mérése 
érdekében. Továbbá, a kapott eredmények általánosíthatóságát korlátozza, hogy a kutatásban 
kizárólag egyetemisták vettek részt, a jövőben más minták bevonásával is bővíteni kell a 
validálási munkálatokat. 
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4. VIZSGÁLAT: 

A manipulált hangulat teljesítményre gyakorolt hatásai az érzelmi 
intelligencia függvényében15 

A KUTATÁS CÉLKITŰZÉSEI 

A doktori munka negyedik kutatása laboratóriumi helyzetben teszteli az érzelmi intelligencia 
alkalmazkodási hatékonyságot előmozdító szerepét. A disszertáció korábbi fejezetében (lásd „Az 
érzelmi intelligencia érvényességének tesztelése kísérleti helyzetben” című fejezet) már 
bemutattuk azt a néhány korábbi vizsgálatot, amely laboratóriumi helyzetben tesztelte az érzelmi 
intelligencia érvényességét. Az idevonatkozó eredmények (Matthews és mtsai, 2006; Lam és 
Kirby, 2002; Day és Carroll, 2004; Lyons és Schneider, 2005) nagyon ellentmondásosak, 
ugyanakkor azt gondoljuk, hogy a kísérleti pszichológia módszereivel történő bizonyítás 
folytatása kulcsfontosságú az érzelmi intelligencia fogalmi érvényességének tisztázásához. 

Már korábban szó volt róla, hogy 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. 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 (szertelenné válunk) 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. 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 a negatív hatások romboló 
következményeit el tudja-e kerülni, ezért 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 pozitív érzelmek gondolat 
és cselekvésrepertoárt tágító (asszociációt gazdagító) támogatását eredményesen felhasználni. 

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 

                                                 
15 A kutatás a PK HF 99-77/2008. iktatószámú  stratégiai alap pályázat támogatásával valósult meg. 
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jellemezhető személyek esetében azt feltételezzük, hogy náluk a pozitív hangulatindukció a 
figyelmi folyamatok pontosságát 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 problémafelvetéseket, 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. 

a. Az érzelmi intelligencia teljesítmény-alapú és önbeszámolós mérései közötti összefüggés 

• Az irodalmi adatok (pl. Brackett és mtsai, 2006; Brackett és Salovey, 2006; Goldenberg 
és mtsai, 2006; Rooy és mtsai, 2005) alapján azt feltételezzük, hogy a teljesítmény-alapú 
érzelmi intelligencia teszt pontszámai gyenge együttjárást mutatnak az önbeszámolós 
érzelmi intelligencia kérdőív pontszámával. 

b. Nemi különbségek a képesség és vonás-érzelmi intelligencia területén 

• Az irodalmi adatok (Brackett és mtsai, 2004; Day és Carroll, 2004; Extremera és mtsai, 
2006; Mayer és mtsai, 1999) alapján azt feltételezzük, hogy a nők a teljesítmény-alapú 
érzelmi intelligencia tesztben magasabb pontszámot érnek el, mint a férfiak. 

• Az irodalmi adatok alapján (Saklofske és mtsai, 2003; Schutte és mtsai, 2001; Ciarrochi, 
Chan és Bajgar, 2001; Schutte és mtsai, 1998) azt feltételezzük, hogy a nők az 
önbeszámolós érzelmi intelligencia kérdőíven magasabb pontszámot érnek el, mint a 
férfiak. 

c. A szakmai specializáció összefüggése a képesség és vonás-érzelmi intelligenciával 

• Az irodalmi adatok (pl. Caruso és mtsai, 2002) alapján azt feltételezzük, hogy a 
pszichológia szakos hallgatók a teljesítmény-alapú érzelmi intelligencia tesztben 
magasabb pontszámot érnek el, mint a nem pszichológia szakos hallgatók. 

• Azt feltételezzük, hogy a pszichológia szakos hallgatók az önbeszámolós érzelmi 
intelligencia kérdőíven magasabb pontszámot érnek el, mint a nem pszichológia szakos 
hallgatók. 

d. A képesség és vonás-érzelmi intelligencia, valamint a hangulati mutatók változásait a 
pozitív hangulati indukció hatására, illetve a negatív hangulati indukció hatására exploratív 
szándékkal elemezzük. 
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Módszer 

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 hangulatindukciós 
csoportba: 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 pozitív csoportban a legfiatalabb 
résztvevő 19, a legidősebb 43 éves volt, átlagéletkor: 22,3 év (szórás: 4,40).  

Eljárás 

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.16 Az adatok 
elemzését a ROPstat 17 és az SPSS 16.00 statisztikai programcsomagok alkalmazásával végeztük 
el. A leíró statisztikák kapcsán átlagokat és szórásokat számoltunk. A változók közötti 
kapcsolatok elemzését Pearson-féle lineáris korrelációs együtthatók és Wilcox-féle robusztus 
korrelációs együtthatók számításával, a a független csoportok összehasonlítását t-próbák és 
Mann−Whitney U-próbák, az összetartozó minták összehasonlítását pedig Wilcoxon-próbák, 
illetve Kruskal-Wallis-próbák alkalmazásával teszteltük. A hangulatindukció (pozitív, negatív) és 
a különböző érzelmi intelligencia (magas és alacsony csoport) mutatók együttes hatását a 
teljesítménymutatók változására (a filmvetítés utáni és a filmvetítés előtti teljesítmények 
különbsége) kétszempontos független mintás varianciaanalízissel teszteltük. Az érzelmi 
intelligencia mutatók kapcsán az alacsony és magas csoportokat a medián érték 
figyelembevételével alakítottuk ki. Elvégeztük a feltételes csoportok (pozitív, negatív) 

                                                 
16 A vizsgálat lebonyolításában laboratóriumi asszisztensként Héger Nóra Zsuzsanna, pszichológushallgató volt a 
segítségemre. 
17 A ROPstat szerzői Prof. Dr. Vargha András és Bánsági Péter. 
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korrelációs mátrixainak (teljesítményváltozások és érzelmi intelligencia mutatók közötti 
korrelációk) páronkénti összehasonlítását is, valamint nemlineáris regresszióelemzésekkel 
teszteltük az érzelmi intelligencia mutatók teljesítményváltozásokra gyakorolt hatásait. 

Eszközök 

Hangulatindukció 

A pozitív hangulatindukció céljából a Jégkorszak című film egyik vidám 10 perces jelenetét 
vetítettük le, a negatív hangulatindukció kiváltására 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 együttjáró szenvedéseiről, fájdalmairól, 
kétségbeeséséről, helyzetének reménytelenségéről beszél. A film utolsó kockája a fiú halálhíréről 
tájékoztat. A kontrollfeltételbe sorolt személyek egy a londoni metró építéséről szóló 10 perces 
dokumentumfilm részletet néztek meg. A filmvetítés ideje alatt a résztvevő személyeket lassú 
szobakerékpározásra kértük, ezt a körülményt két szempont 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 számítottunk – 
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.18 Teljesítményként az összegyűjtött (és 
a megfogalmazott kritériumoknak eleget tevő) szavak számát vesszük figyelembe (verbális 
fluencia mutató). 

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 
                                                 
18 Az elővizsgálat során 34 egyetemistát arra kértünk, hogy 3 percig rövid „ö” betűt tartalmazó szavakat, másik 34 
hallgatót pedig arra, hogy 3 percig rövid „ü” betűs szavakat gyűjtsenek. A kétmintás t-próba eredménye szerint a két 
csoport teljesítménye nem különbözött (t=1,109; p=0,276). 



 
 

99 

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 mutató meghatározásakor azt vettük figyelembe, hogy a személy hány karakterig 
jutott el a három perc alatt, az utolsó megjelölt betűt figyelembe véve. 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 figyelmi-pontosság mutatót a kihagyások és a téves riasztások 
összegeként határoztuk meg.  

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. A teljesítményként a váratlan ingerre adott 
reakcióidők átlagát vesszük figyelembe. 

Az érzelmi intelligencia mérése 

Az érzelmi intelligencia mérése a felújított Szemből Olvasás Teszt (SOT, Baron-Cohen és mtsai, 
1997, lásd a dolgozat 6. számú mellékletében, a módszer bemutatását pedig lásd a disszertáció „A 
kutatóműhelyünkben kidolgozott szociális és érzelmi intelligenciát mérő tesztek” című 
fejezetében), valamint a Schutte-féle Önbeszámolós Érzelmi Intelligencia Skála (SSREI-HU lásd 
5. számú melléklet) alkalmazásával történt (az SSREI-HU részletes leírását lásd a disszertáció 
harmadik vizsgálatánál). 

Hangulatmérő kérdőívek 

Az aktuális hangulat mérésére többféle eszközt alkalmaztunk. Az első az Arcok Skála (Faces 
Scale, Andrews és Withey, 1976) volt, amely 7 sematikus arcot tartalmaz. A baloldali arc a 
legvidámabb, ettől jobbra egyre szomorúbb arcok kapnak helyet: középen semleges, jobb oldalon 
a legszomorúbb (lásd 16. ábra). Az Arcok Skála a hangulati állapot általános szintjét tükrözi 
(általános hangulati mutató). A másik eszköz egy Rövid Hangulatintrospekciós Kérdőív volt, 
amelyet szintén az aktuális hangulat mérésére állítottunk össze, és amely fele-fele arányban 
tartalmaz pozitív és negatív állapotokra vonatkozó kijelentéseket. A kitöltőnek egy 1-4-ig terjedő 
skálán kell értékelni az egyes állításokat (lásd 7. számú melléklet). Jelen vizsgálatban mi 
elsősorban a pozitív és negatív hangulat összehasonlítására voltunk kíváncsiak, ezért az 
eredmények értelmezésénél külön-külön összeadtuk a pozitív itemeket és a negatív itemeket, így 
kaptuk a pozitív érzelem és negatív érzelem skálákat. 
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16. ábra: Arcok Skála (Instrukció: „Kérlek, karikázd be azt az arcot, amelyik legjobban kifejezi, 
hogy a jelen pillanatban hogyan érzed magad?) 

Eljárás 

(1) A résztvevők előre megbeszélt időpontban érkeztek a laboratóriumba. Elsőként rövid 
tájékoztatást kaptak a kutatásról, majd amennyiben egyetértettek a feltételekkel aláírtak 
egy hozzájárulási nyilatkozatot. A csoportba sorolás véletlenszerűségét úgy biztosítottuk, 
hogy a vizsgálat elején minden résztvevő egy közepes méretű borítékot húzott, amelyen 
elrejtve a három vizsgálati csoport megjelölése szerepelt (a továbbiakban, ebben a 
borítékban gyűjtöttük a hozzátartozó adatokat). A vizsgálati instrukcióként a következő 
szöveget alkalmaztuk: „A kutatás során a fizikai aktivitás hatását vizsgáljuk az érzelmek 
függvényében. 10 perc kerékpározásra, egy rövid filmrészlet megtekintésére és néhány 
kérdőív kitöltésére fogunk kérni. A vizsgálat körülbelül 50 percig fog tartani. A kutatáshoz 
hozzátartozik még néhány online teszt kitöltése is, a teszteket a vizsgálatot követő napon 
e-mail útján fogjuk elküldeni”. A tájékoztatás során kiemeltük még az alábbiakat: az 
adatokat kizárólag tudományos célra fogjuk felhasználni, az adatok felhasználása anonim 
módon a személy beazonosíthatósága nélkül fog történni, az adatokat egyéni módon nem 
dolgozzuk fel, a vizsgálat során bármikor jogában áll elállni a további részvételtől és 
bárminek a kitöltését megtagadhatja. A résztvevők ekkor tehették fel a vizsgálat menetére 
vagy az adatkezelés módjára vonatkozó esetleges kérdéseiket. 

(2) A résztvevők kitöltötték a két hangulati kérdőívet. 
 

(3) A résztvevők két 3 perces papír-ceruza feladatot oldottak meg: verbális fluencia teszt, 
majd figyelmi próba. A vizsgálatvezető stopperóra alkalmazásával mérte az időt. 
 

(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, 
majd figyelmi próba. A vizsgálatvezető stopperóra alkalmazásával mérte az időt. 
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(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. 

Eredmények és értelmezés 

Az érzelmi intelligencia skálák leíró jellemzőinek vizsgálata, a nemi különbségek és a 
szakmai specializáló hatásai az érzelmi intelligencia területén  

Elsőként az érzelmi intelligencia tesztek leíró statisztikáit, megbízhatósági mutatóit (23. táblázat) 
és egymással való összefüggéseit (24. táblázat) vizsgáltuk meg. A mutatók a képesség-alapú 
érzelmi intelligencia tesztek esetében az előző vizsgálatokhoz hasonlóan nem érik el az 
általánosan alkalmazott 0,7-es kritériumot (Cronbach-alfa: 0,57), az SSREI három alskálájának 
megbízhatósága mutatója kis mértékben ugyan de elmaradt a 0,7-es elvárástól. A vonás-érzelmi 
intelligencia skála kiváló belső konzisztencia mutatóval volt jellemezhető (Cronbach-alfa: 0,84). 
Ez az eredmény, ahogyan már korábban idéztük megegyezik a szakirodalomban közölt 
adatokkal, amelyek szintén mérsékelt megbízhatóságról számolnak be az érzelmi intelligencia 
képesség-alapú mérései kapcsán. A kérdőívvel történő mérés kapcsán azonban − az elvárásoknak 
megfelelően − jó megbízhatósági mutatókat kaptunk. A szakirodalom a vonás-érzelmi 
intelligencia mérése kapcsán kivétel nélkül kiváló belső konzisztencia mutatókról számol be, 
konkrétan az SSREI esetében a különböző kutatások (Ciarrochi, Chan és Bajgar 2001; Saklofske 
és mtsai, 2003; Schutte és mtsai, 2001) 0,84 és 0,9 közötti Cronbach-alfákat publikáltak.  
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Skálák Cronbach-
alfa 

(Tételek 
száma) 

Férfi 

(N=23) 

átlag 

(szórás) 

 

Nő 

(N=65) 

átlag 

(szórás) 

t-érték 

(p) 

Cohen-
d 

Szemből Olvasás Teszt 

(SOT) 

0,57 

(17) 

11,6 

(3,23) 

12,6 

(2,62) 

1,47 

(0,145) 

0,36 

SSREI: Az érzelmek értékelése másoknál (AEO) 0,77 

(7) 

3,8 

(0,53) 

4,0 

(0,52) 

1,62 

(0,107) 

0,39 

SSREI: Az érzelmek értékelése önmagunknál (AES) 0,68 

(2) 

4,0 

(0,62) 

4,2 

(0,61) 

1,38 

(0,170) 

0,34 

SSREI: Az érzelmek felhasználása a 
problémamegoldásban (UEPS) 

0,57 

(4) 

4,0 

(0,60) 

3,9 

(0,47) 

1,19 

(0,234) 

0,2 

SSREI: Az érzelmek szabályozása önmagunknál (ERS) 0,66 

(8) 

3,9 

(0,42) 

3,8 

(0,53) 

0,79 

(0,430) 

0,2 

SSREI: Vonás- érzelmi intelligencia pontszám 0,84 

(28) 

3,9 

(0,35) 

4,0 

(0,35) 

0,43 

(0,663) 

0,04 

 
23.táblázat: Az érzelmi intelligencia tesztek leíró statisztikái és megbízhatósági mutatói 
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 AEO AES UEPS ERS SSREI 

Total 

SOT 

  

 

SSREI: AEO 

Az érzelmek értékelése másoknál 

- 0,56** 0,04 0,29** 0,75** 0,24* 

SSREI: AES 

Az érzelmek értékelése önmagunknál 

0,56** - 0,12 0,41** 0,21* 0,21* 

SSREI: UEPS 

Az érzelmek felhasználása a problémamegoldásban 

0,04 0,12 - 0,17 0,12 0,29** 

SSREI: ERS 

Az érzelmek szabályozása önmagunknál 

0,29** 0,41** 0,17 - 0,73** 0,17 

SSREI: 

Vonás-érzelmi intelligencia 

0,75** 0,64** 0,37** 0,73** - 0,34** 

 
24. táblázat:Az érzelmi intelligencia skálák közötti korrelációs együtthatók 

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) mérsékelt nagyságú együttjárás (r=0,345) 
mutatkozott. Az érzelmek értékelése másoknál vonás (AEO), az érzelmek értékelése 
önmagunknál vonás (AES) és az érzelmek felhasználása a problémamegoldásban vonás (UEPS) 
mindegyike gyenge (r=0,2) megbízható összefüggést jelzett a képesség-érzelmi intelligenciával. 
Egyedüli kivételként az érzelmek szabályozása önmagunknál vonás (ERS) nem mutatott a 
statisztikailag megbízható korrelációt a teljesítményhelyzetben mért képesség-érzelmi 
intelligenciával (lásd 24. táblázat). Ez az eredmény megegyezik a nemzetközi adatokkal, 
amelyek csupán mérsékelt összefüggést jeleztek a kétféle mérési eljárás között (pl. Brackett és 
mtsai, 2006; Brackett és Salovey, 2006; Goldenberg és mtsai, 2006; Rooy és mtsai, 2005).  

Az érzelmi intelligencia területén megnyilvánuló nemi különbségek kapcsán azt vártuk, 
hogy a nők mindhárom érzelmi intelligencia tesztben magasabb pontszámot érnek el, mint a 
férfiak. A nemek közötti összehasonlítást kétmintás t-próbák alkalmazásával végeztük és sem a 
vonás-érzelmi intelligencia, sem a képesség-érzelmi intelligencia területén nem találtunk 
statisztikailag szignifikáns nemi különbséget. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a nők mindkét 
mérés esetén magasabb átlagértékeket értek el, mint a férfiak. 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 a nem szempontjából (csupán 23 férfi vesz benne részt) (lásd 23. táblázat).  
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A szakmai specializáció hatása kapcsán azt feltételeztük, hogy a pszichológia szakos 
hallgatók mindkét érzelmi intelligencia mérés során magasabb pontszámot érnek el, mint a nem 
pszichológia szakos hallgatók. A hipotézist kétmintás t-próbák alkalmazásával teszteltük, 
melynek eredményeit a 25. táblázat foglalja össze. A képesség-érzelmi intelligenciát mérő SOT 
nem mutatott statisztikailag megbízható különbséget a két csoport között, bár a 
pszichológushallgatók teljesítményének átlagértéke magasabb volt. A vonás-érzelmi intelligencia 
területén azonban megbízható (p=0,025) különbséget találtunk a két csoport között: a 
pszichológushallgatók fejlettebb érzelmi képességekről számoltak be, mint a nem 
pszichológushallgatók. A szakmai specializáció hatása a vonás-érzelmi intelligenciára közepes 
mértékűnek bizonyult (Cohen-d: 0,59). A két csoport között a legnagyobb különbség az érzelmek 
értékelése önmagunknál (AES) skálán jelentkezett (nem pszichológushallgató: M=3,8; SD=0,54; 
pszichológushallgató: M=4,1; SD=0,51). Egyedüli kivételként az érzelmek felhasználása a 
problémamegoldásban (UEPS) területén nem jelentkezett szignifikáns eltérés a 
pszichológushallgatók és a nem pszichológushallgatók csoportjai között. Korábban, egy hasonló 
kutatásban Caruso és mtsai (2002) rámutattak arra, hogy az érzelmi intelligencia és a segítő 
karrier preferálása között összefüggés mutatkozik. 
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 Nem 
pszichológushallgató 

átlag 

(szórás) 

N=29 

Pszichológushallgató 

átlag 

(szórás) 

N=59 

t-érték 

(p) 

Cohen-
d 

Szemből Olvasás Teszt 
(SOT) 

11,9 

(2,87) 

12,6 

(2,77) 

733,50 

(0,274) 

0,25 

SSREI: AEO 

Az érzelmek értékelése 
másoknál 

3,8 

(0,54) 

4,1 

(0,51) 

1,911 

(0,059) 

0,58 

 

SSREI: AES 

Az érzelmek értékelése 
önmagunknál 

3,8 

(0,71) 

4,2 

(0,52) 

3,031 

(0,003) 

0,69 

 

SSREI: UEPS 

Az érzelmek felhasználása a 
problémamegoldásban 

4,0 

(0,51) 

3,9 

(0,51) 

0,544 

(0,588) 

0,20 

SSREI: ERS 

Az érzelmek szabályozása 
önmagunknál 

3,7 

(0,56) 

3,9 

(0,46) 

1,937 

(0,056) 

0,41 

SSREI: 

Vonás-érzelmi intelligencia 

3,8 

(0,38) 

4,0 

(0,32) 

2,28 

(0,025) 

0,59 

 
25. táblázat: A pszichológushallgatók és nem pszichológushallgatók érzelmi intelligenciájá 

nak összehasonlítása 

A pozitív és negatív hangulatindukció hatásai a hangulati és teljesítménymutatókra 

Elsőként a hangulatindukció hatásait (pozitív, negatív) vizsgáltuk a különböző hangulati 
mutatókban bekövetkező változásokra (második mérés és első mérés különbsége). Az 
eredmények azt mutatják, hogy a pozitív hangulati feltételbe sorolt személyek (N=33) a kontroll 
feltételhez (N=28) képest a filmvetítés hatására az általános hangulati mutató mentén nagyobb 
mértékű emelkedést mutatnak, mint a kontrollcsoportba sorolt személyek, ez a különbség 
azonban csupán tendencia szintű (Z=-1,854; p=0,064). A másik két hangulati mutatók területén 
nem jelentkezett szignifikáns különbség a pozitív és a kontroll feltétel között. A negatív 
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hangulatindukció hatása a hangulati mutatókra jelentősebbnek bizonyult a pozitív hangulati 
indukció hatásainál. A negatív csoportba sorolt személyek a kontroll feltételhez képest a 
filmvetítés hatására az általános hangulati mutató mentén nagyobb mértékű csökkenést jeleztek 
(Z=3,068; p=0,002), illetve kevesebb pozitív érzelemről számoltak be (Z=-3,360; p=0,001). A 
negatív érzelmekről szóló beszámolók tendencia szinten különböztek a két csoportban (Z=1,760; 
p=0,078): a negatív csoport számolt be több negatív érzelemről. A 26. táblázat összegzi a 
különböző hangulati feltételek mellett mért hangulati változások leíró statisztikáit. 

Pozitív csoport Negatív csoport Kontroll csoport  

Pre 

átlag 

(szórás) 

Post 

átlag 

(szórás) 

Pre 

átlag 

(szórás) 

Post 

átlag 

(szórás) 

Pre 

átlag 

(szórás) 

Post 

átlag 

(szórás) 

Általános hangulati mutató 5,3 

(0,95) 

5,8 

(1,02) 

5,4 

(0,84) 

4,4 

(1,31) 

5,5 

(1,38) 

5,7 

(0,93) 

Pozitív érzelmek 27,5 

(5,35) 

30,2 

(5,19) 

27,8 

(5,89) 

25,5 

(6,03) 

26,8 

(5,86) 

28,5 

(6,23) 

Negatív érzelmek 15,4 

(4,90) 

12,9 

(4,11) 

15,5 

(6,09) 

16,5 

(6,43) 

14,5 

(5,04) 

13,2 

(4,60) 

 
26. táblázat: A hangulati indukciók hatásai a különböző hangulatmutatókra 

A 27. táblázat összegzi a különböző feltételek mellett mért teljesítménymutatók leíró 
statisztikáit. Az első mérés alkalmával a három csoport teljesítménye a Kruskal−Wallis-próbák 
eredménye szerint nem különbözött egyik teljesítménymutató vonatkozásában sem. A pozitív 
film megtekintését követően a résztvevők teljesítménye az összes mért teljesítménymutatóban 
javulást mutatott a verbális fluencia feladat kivételével (Wilcoxon-próba: Z=-0,598; p=0,550): 
figyelem-terjedelem (Wilcoxon-próba: Z=-2,871; p=0,004); figyelmi-pontosság (Wilcoxon-
próba: Z=-3,081; p=0,002), váratlan ingerre adott reakcióidő (Wilcoxon-próba: Z=-3,422; 
p=0,001). A negatív csoportban a film megtekintése után két teljesítménymutatóban jelentkezett 
javulás: figyelmi-pontosság (Wilcoxon-próba: Z=-1,933; p=0,053), váratlan ingerre adott 
reakcióidő (Wilcoxon-próba: Z=-4,132; p<0,001), a verbális fluencia mutatóban 
teljesítményromlás mutatkozott (Wilcoxon-próba: Z=-1,935; p=0,053), a figyelem-terjedelem 
mutatóban pedig nem jelentkezett szignifikáns különbség az első és második mérés teljesítményei 
között. A kontroll feltétel esetében két mutató esetén teljesítményjavulást találtunk: figyelem-
terjedelem (Wilcoxon-próba: Z=-3,760; p<0,001), váratlan ingerre adott reakcióidő (Wilcoxon-
próba: Z=3,188; p=0,001), a verbális fluencia próba esetében teljesítményromlás volt 
felfedezhető (Wilcoxon-próba: Z=-3,188; p=0,001), a figyelmi-pontosságban pedig nem 
jelentkezett szignifikáns eltérés a két mérési időpont teljesítménye között. 
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Pozitív csoport Negatív csoport Kontroll csoport  

Pre 

átlag 

(szórás) 

Post 

átlag 

(szórás) 

Pre 

átlag 

(szórás) 

Post 

átlag 

(szórás) 

Pre 

átlag 

(szórás) 

Post 

átlag 

(szórás) 

Verbális fluencia 22,8 

(5,28) 

23,5 

(7,01) 

23,0 

(5,77) 

21,0 

(7,45) 

22,9 

(5,61) 

20,1 

(5,97) 

Figyelem-terjedelem 542,3 

(110,60) 

579,2 

(118,29) 

551,9 

(93,25) 

569,8 

(117,51) 

533,0 

(99,50) 

594,2 

(126,63) 

Figyelmi-pontosság 15,6 

(10,51) 

11,8 

(9,05) 

13,1 

(8,60) 

10,7 

(7,42) 

15,0 

(3,95) 

14,9 

(4,33) 

Váratlan ingerre adott RI 468,8 

(144,94) 

369,9 

(91,35) 

562,8 

(328,08) 

365,8 

(69,75) 

514,6 

(162,27) 

421,0 

(120,99) 

 

27. táblázat: A hangulati indukciók hatásai a különböző teljesítménymutatókra 

Láttuk, hogy a pozitív hangulat az összes mutató vonatkozásában jobb teljesítménnyel járt 
együtt, a pozitív feltétel esetében jelentkező teljesítményváltozásokat a kontroll feltételnél 
tapasztalt teljesítményváltozásokhoz hasonlítva azonban csak két mutató: a verbális fluencia 
változás (Mann−Whitney U-próba: Z=-2,089; p=0,037), és a figyelmi-pontosság változás 
(Mann−Whitney U-próba: Z=-2,218; p=0,027) jelez megbízható eltérést. Az összetartozó mintás 
Wilcoxon-próbák eredményei a negatív csoport esetében azt jelezték, hogy a negatív feltétel a 
figyelmi-pontosság és a váratlan ingerekre adott reakcióidő javulását eredményezte, ugyanakkor 
a verbális fluencia romlásával járt együtt, a figyelem-terjedelem esetében pedig nem találtunk 
szignifikáns szintű különbséget a változások mértéke között. A negatív feltételnél jelentkező 
teljesítményváltozásokat a kontroll feltételnél tapasztalat teljesítményváltozásokhoz hasonlítva 
két mutató jelzett szignifikáns eltérést: a figyelem-terjedelem (Mann−Whitney U-próba: Z=-
2,476; p=0,013), és a figyelmi-pontosság (Mann−Whitney U-próba: Z=-1,670; p=0,095). 

A legfontosabb eredményeket az alábbi pontokban foglaljuk össze:  
(1) a verbális fluencia a pozitív feltételnél javul (ez a változás szignifikáns szinten 

különbözik a kontroll feltételnél tapasztalt változástól), a negatív feltételnél 
romlik (ez a változás nem különbözik szignifikáns szinten a kontroll 
feltételnél tapasztalt változástól) 

(2) a figyelem-terjedelem a pozitív feltételnél javul (ez a változás nem különbözik 
szignifikáns szinten a kontroll feltételnél tapasztalt változástól), a negatív 
feltételnél nem változik (ez a változás szignifikáns szinten különbözik a 
kontroll feltételnél tapasztalt változástól) 
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(3) a figyelmi-pontosság a pozitív feltételnél javul (ez a változás szignifikáns szinten 
különbözik a kontroll feltételnél tapasztalt változástól), a negatív feltételnél 
szintén javul (ez a változás szignifikáns szinten különbözik a kontroll 
feltételnél tapasztalt változástól). 

(4) a váratlan ingerre adott reakcióidő a pozitív feltételnél javul (ez a változás nem 
különbözik szignifikáns szinten a kontroll feltételnél tapasztalt változástól), a 
negatív feltétel esetében javul (ez a változás nem különbözik szignifikáns 
szinten a kontroll feltételnél tapasztalt változástól). 

A képesség és vonás-érzelmi intelligencia, valamint a pozitív hangulatindukció hatására 
bekövetkező hangulati változások 

A pozitív hangulatindukció hatására bekövetkező hangulati változások összefüggéseit a képesség-
érzelmi intelligenciában megmutatkozó egyéni különbségekkel Mann−Whitney U-próbák 
alkalmazásával teszteltük. 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 változásokban. 

A pozitív hangulatindukció hatására bekövetkező hangulati változások összefüggéseit a 
vonás-érzelmi intelligencia területén megfigyelhető egyéni különbségekkel szintén 
Mann−Whitney U-próbák alkalmazásával teszteltük, és azt találtuk, hogy az általános hangulati 
mutató változása, a pozitív érzelmek és a negatív érzelmek változása sem különbözött a magas és 
alacsony vonás-érzelmi intelligencia csoportokban.  

A pozitív hangulatindukció hatására bekövetkező hangulati változások vonás-érzelmi 
intelligenciával való összefüggéseit az SSREI-HU alskálái kapcsán külön-külön is 
megvizsgáltuk. Egyedül a magas (N=14) és alacsony (N=19) érzelmek szabályozása 
önmagunknál csoportok között találtunk szignifikáns eltérést (Z=-2,202; p=0,028): a negatív 
érzelmek változása területén: a magas csoport esetében jelentősebb mértékű csökkenés volt 
megfigyelhető a negatív érzelmekről szóló önbeszámolóban a pozitív hangulatindukció 
következményeként.  

A képesség és vonás-érzelmi intelligencia, valamint a negatív hangulat-indukció hatására 
bekövetkező hangulati változások 

A negatív film megtekintésének hatására előálló hangulatváltozások különbségeit a képesség-
érzelmi intelligencia alapján kialakított alacsony (N=15) és magas (N=12) csoportok között 
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. Az általános hangulati mutató változása, valamint a negatív érzelmek változása 
kapcsán nem volt különbség a csoportok között. 

A negatív film megtekintésének hatására előálló hangulatváltozások különbségeit a 
vonás-érzelmi intelligencia teljes pontszám alapján kialakított alacsony (N=11) és magas (N=16) 
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csoportok között szintén Mann−Whitney U-próbák alkalmazásával teszteltük. Egyik hangulati 
mutató kapcsán sem találtunk szignifikáns különbséget a két csoport között.  

A negatív hangulatindukció hatására bekövetkező hangulati változások vonás-érzelmi 
intelligenciával való összefüggéseit az SSREI-HU alskálái kapcsán külön-külön is 
megvizsgáltuk. 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 pozitív érzelmek 
változásában, valamint a negatív érzelmek változásában nem jelentkezett szignifikáns különbség 
a csoportok között.  

A képesség-érzelmi intelligencia, valamint a verbális fluencia változása a különböző 
hangulati feltételek esetén 

A legfontosabb eredmények az alábbi pontokban összegezhetők: 

Leíró statisztikák: 

(1) A 17. ábra azt mutatja, hogy a magas képesség-érzelmi intelligenciával rendelkező 
személyek a pozitív feltétel esetén teljesítményjavulást (M=2,1; SD=6,42), a kontroll 
(M=-2,2; SD=3,85) és a negatív (M=-2,1; SD=4,80) feltételek esetén pedig 
teljesítményromlást mutattak a verbális fluencia feladatban. Az alacsony képesség-
érzelmi intelligenciával rendelkezők esetében a pozitív (M=-0,5; SD=5,87), a negatív 
(M=-0,5; SD=4,86) és a kontroll feltétel esetén is (M=-2,5; SD=5,71) teljesítményromlást 
tapasztaltunk.  

Mann–Whitney U-próbák: 
(2) A kontroll és a negatív feltétel esetén nem jelentkezett szignifikáns különbség a magas és 

alacsony képesség-érzelmi intelligenciával rendelkezők teljesítményváltozása között. A 
pozitív feltételnél az alacsony képesség-érzelmi intelligenciával rendelkezőknél 
teljesítményromlást, a magas képesség-érzelmi intelligenciával rendelkezőknél pedig 
teljesítményjavulást tapasztaltunk, azonban a két csoport esetében megfigyelt 
teljesítményváltozás nem különbözött szignifikáns szinten egymástól. 

Kétszempontos független mintás varianciaanalízis: 
(3) A szóráshomogenitás feltétele teljesült (F=1,406; p=0,232). Az interakciós hatás nem érte 

el a statisztikailag szignifikáns szintet. A hangulati feltétel kapcsán tendencia szintű 
főhatást találtunk (F=2,767; p=0,069), a hatásméret azonban alacsony volt (partial eta 
squared=0,063). A csoportok közötti post hoc elemzések (Tukey HSD Test) azt mutatták, 
hogy a pozitív feltételnél jelentkező átlag (M=0,7; SD=6,19) tendencia szinten 
különbözött (p=0,066) a kontroll feltételnél mért átlagtól (M=-2,3; SD=4,85). A képesség-
érzelmi intelligencia nem jelzett szignifikáns főhatást, vagyis a magas és alacsony 
csoportok nem különböztek a verbális fluencia területén mutatott teljesítményváltozást 
illetően. 
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A feltételes csoportok korrelációs mátrixainak páronkénti összehasonlítása: 
(4) A csoportok korrelációs mátrixainak páronkénti összehasonlítása nem jelzett eltérést a 

képesség-érzelmi intelligencia és a verbális fluenciaváltozás kapcsolatában a különböző 
feltételek esetén.  

Nemlineáris regresszióelemzés: 
(5) A nemlineáris regresszióelemzés nem jelezte a képesség-érzelmi intelligencia hatását a 

figyelem-terjedelemváltozásra nézve egyik feltétel esetében sem. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17. ábra: A hangulatindukció és a képesség-érzelmi intelligencia együttes hatása a verbális 

fluencia teljesítményváltozásra 
(Az elemzésbe bevont 15 semleges filmrészletet néző alacsony képesség-érzelmi intelligenciával jellemezhető 

személy: M=-2,5; SD=5,71 ;13 semleges filmrészletet néző magas képesség-érzelmi intelligenciával jellemezhető 
személy: M=-2,2; SD=3,85, 15 negatív filmrészletet néző alacsony képesség-érzelmi intelligenciával jellemezhető 
személy: M=-0,5; SD=4,86; 12 negatív filmrészletet néző magas képesség-érzelmi intelligenciával jellemezhető 

személy: M=-2,1; SD=4,80; 17 pozitív filmrészletet néző alacsony érzelmi intelligenciával jellemezhető személy: 
M=-0,5; SD=5,87, valamint 16 pozitív filmrészletet néző magas érzelmi intelligenciával jellemezhető személy: 

M=2,1; SD=6,42 teljesítménye alapján) 

A vonás-érzelmi intelligencia, valamint a verbális fluencia változása a különböző hangulati 
feltételek esetén 

A legfontosabb eredmények az alábbi pontokban összegezhetők: 

Leíró statisztikák: 
(1) A 18. ábra azt mutatja, hogy a magas vonás-érzelmi intelligenciával jellemezhető 

személyek a pozitív feltétel esetén teljesítményjavulást (M=1,8; SD=4,68), a negatív 
(M=-0,9; SD=5,61) és a kontroll (M=-3,7; SD=4,96) feltételeknél pedig 
teljesítményromlást mutattak. Az alacsony vonás-érzelmi intelligenciával jellemezhető 
személyek esetében a pozitív (M=-0,6; SD=7,58), a negatív (M=-1,7; SD=3,55) és a 
kontroll feltétel esetén is (M=-1,7; SD=4,79) teljesítményromlást tapasztaltunk. 
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Mann–Whitney U-próbák: 
(2) A kontroll és a negatív feltétel esetén nem jelentkezett szignifikáns különbség a magas és 

alacsony vonás-érzelmi intelligenciával rendelkezők teljesítményváltozása között. A 
pozitív feltételnél az alacsony vonás-érzelmi intelligenciával jellemezhető személyeknél 
teljesítményromlást, a magas vonás-érzelmi intelligenciával jellemezhetőknél pedig 
teljesítményjavulást tapasztaltunk, azonban a két csoport esetében megfigyelt 
teljesítményváltozás nem különbözött szignifikáns szinten egymástól. 

Kétszempontos független mintás varianciaanalízis: 
(3) A szóráshomogenitás feltétele nem teljesült (F=3,467; p=0,007), mivel a szórások 

különböznek az értelmezésnél csak a legalább 1%-os szinten szignifikáns eredményeket 
vehetjük majd figyelembe. Az interakciós hatás nem érte el a statisztikailag szignifikáns 
szintet. A hangulati feltétel kapcsán tendencia szintű főhatást találtunk (F=2,861; 
p=0,063), a hatásméret azonban alacsony volt (partial eta squared=0,065). A csoportok 
közötti post hoc elemzések (Tukey HSD Test) azt mutatták, hogy a pozitív feltételnél 
jelentkező átlag (M=0,7; SD=6,19) tendencia szinten különbözött (p=0,066) a kontroll 
feltételnél mért átlagtól (M=-2,3; SD=4,85). A vonás-érzelmi intelligencia nem jelzett 
szignifikáns főhatást, vagyis a magas és alacsony vonás-érzelmi intelligenciával 
jellemezhető személyek nem különböztek a verbális fluencia területén mutatott 
teljesítményváltozásukat illetően.  

A feltételes csoportok korrelációs mátrixainak páronkénti összehasonlítása: 
(4) A csoportok korrelációs mátrixainak páronkénti összehasonlítása nem jelzett eltérést a 

vonás-érzelmi intelligencia és a verbális fluenciaváltozás kapcsolatában a különböző 
feltételek esetén.  

Nemlineáris regresszióelemzés: 
(1) A vonás-érzelmi intelligencia a pozitív hangulatindukciós csoportban a verbális fluencia- 

változásra 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.  
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18. ábra: A hangulatindukció és a vonás-érzelmi intelligencia együttes hatása a verbális fluencia 

teljesítményváltozásra  
(Az elemzésbe bevont 19 semleges filmrészletet néző alacsony vonás-érzelmi intelligenciával jellemezhető személy: 
M=-1,7; SD=4,79; 9 semleges filmrészletet néző magas vonás-érzelmi intelligenciával jellemezhető személy: M=-
3,7; SD=4,96; 11 negatív filmrészletet néző alacsony vonás-érzelmi intelligenciával jellemezhető személy: M=-1,7; 

SD=3,55; 16 negatív filmrészletet néző magas vonás-érzelmi intelligenciával jellemezhető személy: M=-0,9; 
SD=5,61; 15 pozitív filmrészletet néző alacsony vonás-érzelmi intelligenciával jellemezhető személy: M=-0,6; 

SD=7,58; valamint 18 pozitív filmrészletet néző magas vonás-érzelmi intelligenciával jellemezhető személy: M=1,8; 
SD=4,68 teljesítménye alapján) 

A vonás-érzelmi intelligencia és a hangulatindukció együttes hatását a verbális fluencia 
változására az SSREI-HU alskálái kapcsán külön-külön is megvizsgáltuk. Ezek közül az 
elemzések közül csak azokat a legfontosabb eredményeket emeljük ki, amelyeket az érzelmek 
értékelése önmagunknál vonás, illetve az érzelmek szabályozása önmagunknál vonás kapcsán 
kaptunk.  

Az érzelmek értékelése önmagunknál (AES) 

Leíró statisztikák: 

(1) Ahogy a 19. ábra mutatja a magas AES vonással jellemezhető személyek a pozitív 
feltétel esetén teljesítményjavulást (M=2,8; SD=3,21), a negatív (M=-1,2; SD=4,36) 
és a kontroll (M=-2,5; SD=4,68) feltételeknél pedig teljesítményromlást mutattak. Az 
alacsony AES vonással jellemezhető személyeknél pedig a pozitív (M=-0,9; 
SD=7,55), a negatív (M=-1,2; SD=5,24) és a kontroll feltétel esetén is (M=-2,3; 
SD=5,13) teljesítményromlást tapasztaltunk.  

Mann–Whitney U-próbák: 
(2) A Mann–Whitney U-próbák szerint sem a kontroll, sem a negatív feltétel esetén nem 

jelentkezett szignifikáns különbség a magas és alacsony AES vonással rendelkezők 
teljesítményváltozása között. A pozitív feltételnél az alacsony AES vonással 
rendelkezők teljesítményromlást, a magas AES vonással rendelkezők pedig 
teljesítményjavulást mutattak és a két csoport esetében megfigyelt 
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teljesítményváltozás tendencia szinten különbözött egymástól (Mann–Whitney U-
próba: Z=-1,904; p=0,057). 

Kétszempontos független mintás varianciaanalízis: 
(3) A szóráshomogenitás feltétele nem teljesült (F=3,473; p=0,007), mivel a szórások 

különböznek csak a legalább 1%-os szinten szignifikáns eredményeket vehetjük 
figyelembe. Az interakciós hatás nem érte el a statisztikailag szignifikáns szintet. A 
hangulati feltétel kapcsán tendencia szintű főhatást találtunk (F=3,030; p=0,054), a 
hatásméret azonban alacsony volt (partial eta squared=0,069). A csoportok közötti 
post hoc elemzések (Tukey HSD Test) azt mutatták, hogy a pozitív feltételnél 
jelentkező átlag (M=0,7; SD=6,19) tendencia szinten különbözik (p=0,063) a kontroll 
feltételnél mért átlagtól (M=-2,3; SD=4,85). Az AES vonás nem jelzett szignifikáns 
főhatást (F=1,032; p=0,313), vagyis a vonás magas és alacsony szintjével 
jellemezhető személyek nem különböztek a verbális fluencia területén mutatott 
teljesítményváltozásukat illetően. 

A feltételes csoportok korrelációs mátrixainak páronkénti összehasonlítása 
(4) A csoportok korrelációs mátrixainak páronkénti összehasonlítása azt jelezte, hogy a 

negatív és a pozitív feltételek között az AES vonás és a verbális fluenciaváltozás 
kapcsolata tendencia szinten eltért (p<0,10), az együttjárások a pozitív csoportban: 
r=0,22; a negatív csoportban: r=-0,26.  

Nemlineáris regresszióelemzés: 
(5) A negatív hangulatindukció feltételnél az AES 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.  
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19. ábra: A hangulatindukció és az érzelmek értékelése önmagunknál vonás együttes hatása a verbális 

fluencia teljesítményváltozásra 
(Az elemzésbe bevont 16 semleges filmrészletet néző alacsony AES vonással jellemezhető személy: M=-2,3; 

SD=5,13; 12 semleges filmrészletet néző magas AES vonással jellemezhető személy: M=-2,5; SD=4,68; 16 negatív 
filmrészletet néző alacsony AES vonással jellemezhető személy: M=-1,2; SD=5,24; 11 negatív filmrészletet néző 

magas AES vonással jellemezhető személy: M=-1,2; SD=4,36; 18 pozitív filmrészletet néző alacsony AES vonással 
jellemezhető személy: M=-0,9; SD=7,55; valamint 15 pozitív filmrészletet néző magas AES vonással jellemezhető 

személy: M=2,8; SD=3,21 teljesítménye alapján) 

Az érzelmek szabályozása önmagunknál (ERS) 
 
Leíró statisztikák:  
(1) A 20. ábra azt mutatja, hogy a magas ERS vonással jellemezhető személyek a pozitív 

feltétel esetén teljesítményjavulást (M=0,9; SD=4,92), a negatív (M=-0,8; SD=5,61) 
és kontroll (M=-2,5; SD=4,50) feltételeknél pedig teljesítményromlást mutattak. Az 
alacsony ERS vonással jellemezhető személyek esetében a pozitív feltétel esetén 
teljesítményjavulást (M=0,6; SD=7,12), a negatív (M=-1,8; SD=3,51) és a kontroll 
feltétel esetén pedig (M=-2,3; SD=5,10) teljesítményromlást tapasztaltunk. 

Mann–Whitney U-próbák: 
(2) A kontroll, a negatív és a pozitív feltétel esetén sem találtunk szignifikáns különbséget 

a magas és alacsony ERS vonással rendelkezők teljesítményváltozása között. 
Kétszempontos független mintás varianciaanalízis:  
(3) A szóráshomogenitás feltétele teljesült (F=1,813; p=0,119). Az interakciós hatás nem 

érte el a statisztikailag szignifikáns szintet. A hangulati feltétel kapcsán tendencia 
szintű főhatást találtunk (F=2,474; p=0,091), a hatásméret azonban alacsony volt 
(partial eta squared=0,057). A csoportok közötti post hoc elemzések (Tukey HSD 
Test) azt mutatták, hogy a pozitív feltételnél jelentkező átlag (M=0,7; SD=6,19) 
tendencia szinten különbözött (p=0,071) a kontroll feltételnél mért átlagtól (M=-2,3; 
SD=4,85). Az ERS nem jelzett szignifikáns főhatást, vagyis a vonás magas és 
alacsony szintjével jellemezhető személyek nem különböztek a verbális fluencia 
területén mutatott teljesítményváltozásukat illetően. 
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A feltételes csoportok korrelációs mátrixainak páronkénti összehasonlítása 
(4) A csoportok korrelációs mátrixainak páronkénti összehasonlítása nem jelzett eltérést 

az ERS vonás és a verbális fluenciaváltozás kapcsolatában a különböző feltételek 
esetén.  

Nemlineáris regresszióelemzés: 
(6) A negatív hangulatindukció feltételnél az ERS szignifikáns szintű hatást gyakorolt a 

verbális fluenciaváltozásra: a simított nemlineáris regresszióhoz tartozó nemlineáris 
korrelációs együttható: 0,526; p=0,008; a regresszióval megmagyarázott variancia 
arány 0,277.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
20. ábra: A hangulatindukció és az ERS vonás együttes hatása a verbális fluencia teljesítményváltozásra  

(Az elemzésbe bevont 20 semleges filmrészletet néző alacsony ERS vonással jellemezhető személy: M=-2,3; 
SD=5,10; 8 semleges filmrészletet néző magas ERS vonással jellemezhető személy: M=-2,5; SD=4,50; 11 negatív 
filmrészletet néző alacsony ERS vonással jellemezhető személy: M=-1,8; SD=3,51; 16 negatív filmrészletet néző 

magas ERS vonással jellemezhető személy: M=-0,8; SD=5,61; 19 pozitív filmrészletet néző alacsony ERS vonással 
jellemezhető személy: M=0,6; SD=7,12; valamint 14 pozitív filmrészletet néző magas ERS vonással jellemezhető 

személy: M=0,9; SD=4,92 teljesítménye alapján) 

A képesség-érzelmi intelligencia, valamint a figyelem-terjedelem változása a különböző 
hangulati feltételek esetén 

A legfontosabb eredmények az alábbi pontokban összegezhetők: 

Leíró statisztikák: 
(1) A 21. ábra azt mutatja, hogy a magas képesség-érzelmi intelligenciával rendelkező 

személyek a pozitív (M=47,5; SD=70,11), a negatív (M=36,7; SD=34,29) és a kontroll 
feltétel esetén is (M=50,9; SD=64,52) teljesítményjavulást mutattak a figyelem-
terjedelem mutatóban. Az alacsony képesség-érzelmi intelligenciával rendelkezők 
esetében szintén mind a pozitív (M=31,7; SD=60,23) mind a negatív (M=2,93; 
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SD=64,82) mind a kontroll feltételnél (M=70,2; SD=70,32) teljesítményjavulást 
tapasztaltunk.  

Mann–Whitney U-próbák: 
(2) A kontroll feltétel és a pozitív feltétel esetén nem jelentkezett szignifikáns különbség a 

magas és alacsony képesség-érzelmi intelligenciával rendelkezők teljesítményváltozása 
között. A negatív feltételnél azonban a két csoport teljesítményváltozása tendencia szinten 
különbözött egymástól (Z=-1,856; p=0,063): a magas képesség-érzelmi intelligenciával 
rendelkezők teljesítménye nagyobb mértékben javult. 

Kétszempontos független mintás varianciaanalízis: 
(3) A szóráshomogenitás feltétele teljesült (F=1,184; p=0,324). Az interakciós hatás nem érte 

el a statisztikailag szignifikáns szintet. A hangulati feltétel kapcsán tendencia szintű 
főhatást találtunk (F=2,872; p=0,062), a hatásméret azonban alacsony volt (partial eta 
squared=0,065). A csoportok közötti post hoc elemzések (Tukey HSD Test) azt mutatták, 
hogy a negatív feltételnél jelentkező átlag (M=17,9; SD=55,25) szignifikáns szinten 
különbözik (p=0,033) a kontroll feltételnél mért átlagtól (M=61,2; SD=67,16). A 
képesség-érzelmi intelligencia nem jelzett szignifikáns főhatást, vagyis a magas és 
alacsony csoport nem különbözött a figyelem-terjedelem területén mutatott 
teljesítményváltozást illetően. 

A feltételes csoportok korrelációs mátrixainak páronkénti összehasonlítása: 
(4) A csoportok korrelációs mátrixainak páronkénti összehasonlítása nem jelzett eltérést a 

képesség-érzelmi intelligencia és a figyelem-terjedelemváltozás kapcsolatában a 
különböző feltételek esetén.  

Nemlineáris regresszióelemzés: 
(5) A nemlineáris regresszióelemzés nem jelezte a képesség-érzelmi intelligencia hatását a 

figyelem-terjedelem változásra nézve egyik feltétel esetében sem. 
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21. ábra: A hangulatindukció és a képesség-érzelmi intelligencia együttes hatása a figyelem-
terjedelemváltozásra 

(Az elemzésbe bevont 15 semleges filmrészletet néző alacsony képesség-érzelmi intelligenciával rendelkező 
személy: M=70,2; SD=70,32; 13 semleges filmrészletet néző magas képesség-érzelmi intelligenciával rendelkező 
személy: M=50,9; SD=64,52; 15 negatív filmrészletet néző alacsony képesség-érzelmi intelligenciával rendelkező 
személy: M=2,93; SD=64,82; 12 negatív filmrészletet néző magas képesség-érzelmi intelligenciával rendelkező 

személy: M=36,7; SD=34,29; 17 pozitív filmrészletet néző alacsony képesség-érzelmi intelligenciával rendelkező 
személy: M=31,7; SD=60,23; valamint 16 pozitív filmrészletet néző magas képesség-érzelmi intelligenciával 

rendelkező személy: M=47,5; SD=70,11 teljesítménye alapján) 

A vonás-érzelmi intelligencia, valamint a figyelem-terjedelem változása a különböző 
hangulati feltételek esetén 

A legfontosabb eredmények az alábbi pontokban összegezhetők: 

Leíró statisztikák: 
(1) A 22. ábra azt mutatja, hogy, hogy a magas vonás-érzelmi intelligenciával jellemezhető 

személyek a pozitív (M=28,6; SD=69,79), a negatív (M=26,6; SD=60,15) és a kontroll 
feltétel esetén is (M=71,2; SD=88,16) teljesítményjavulást mutattak. Az alacsony vonás-
érzelmi intelligenciával jellemezhetők esetében szintén mind a pozitív (M=52,3; 
SD=57,60) mind a negatív (M=5,2; SD=47,03) mind a kontroll feltétel (M=56,5; 
SD=56,90) teljesítményjavulással járt együtt. 

Mann–Whitney U-próbák: 
(2) A Mann–Whitney U-próbák eredménye szerint egyik feltétel esetén sem jelentkezett 

szignifikáns szintű különbség a magas és alacsony vonás-érzelmi intelligenciával 
jellemezhető személyek teljesítményváltozása között. 

Kétszempontos független mintás varianciaanalízis: 
(3) A szóráshomogenitás feltétele teljesült (F=0,649; p=0,663). Statisztikailag szignifikáns 

interakciós hatást nem találtunk. A hangulati feltétel kapcsán szignifikáns szintű főhatás 
volt felfedezhető (F=3,642; p=0,031), a hatásméret azonban alacsony volt (partial eta 
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squared=0,082). A csoportok közötti post hoc elemzések (Tukey HSD Test) azt mutatták, 
hogy a negatív feltételnél jelentkező átlag (M=17,9; SD=55,25) szignifikáns szinten 
különbözött (p=0,034) a kontroll feltételnél mért átlagtól (M=61,2; SD=67,16). A vonás- 
érzelmi intelligencia nem jelzett szignifikáns főhatást, vagyis a magas és alacsony vonás 
érzelmi intelligenciával jellemezhető személyek nem különböztek a figyelem-terjedelem 
mutatóban jelentkező teljesítményváltozásukat illetően.  

A feltételes csoportok korrelációs mátrixainak páronkénti összehasonlítása: 
(4) A csoportok korrelációs mátrixainak páronkénti összehasonlítása 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. 

Nemlineáris regresszióelemzés: 
(5) A nemlineáris regresszióelemzés nem jelezte a vonás-érzelmi intelligencia hatását a 

figyelem-terjedelemváltozásra nézve egyik feltétel esetében sem. 
 

 

 

22. ábra: A hangulatindukció és a vonás-érzelmi intelligencia együttes hatása a figyelem-
terjedelemváltozásra 

(Az elemzésbe bevont 19 semleges filmrészletet néző alacsony vonás-érzelmi intelligenciával jellemezhető személy: 
M=56,5; SD=56,90; 9 semleges filmrészletet néző magas vonás-érzelmi intelligenciával jellemezhető személy: 

M=71,2; SD=88,16; 11 negatív filmrészletet néző alacsony vonás-érzelmi intelligenciával jellemezhető személy: 
M=5,2; SD=47,03; 16 negatív filmrészletet néző magas vonás-érzelmi intelligenciával jellemezhető személy: 

M=26,6; SD=60,15; 15 pozitív filmrészletet néző alacsony vonás-érzelmi intelligenciával jellemezhető személy: 
M=52,3; SD=57,60; valamint 18 pozitív filmrészletet néző magas vonás-érzelmi intelligenciával jellemezhető 

személy: M=28,6; SD=69,79 teljesítménye alapján) 

A vonás-érzelmi intelligencia és a hangulatindukció együttes hatását a figyelem-
terjedelem változására az SSREI-HU alskálái kapcsán külön-külön is megvizsgáltuk. Most csak a 
legfontosabb eredményt emeljük ki, amelyet az érzelmek értékelése önmagunknál vonás kapcsán 
találtunk.  
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Érzelmek értékelése önmagunknál (AES) 
 
Leíró statisztikák: 

(1) A 23. ábra azt mutatja, hogy a magas AES vonással jellemezhető személyek a pozitív 
(M=29,2; SD=57,25), a negatív (M=33,7; SD=56,12) és a kontroll feltétel esetén is 
(M=36,0; SD=56,12) teljesítményjavulást mutattak. Az alacsony AES vonással 
jellemezhetők esetében szintén mind a pozitív (M=47,9; SD=70,74) mind a negatív 
(M=7,1; SD=53,71) mind a kontroll feltétel (M=80,1; SD=73,67) teljesítményjavulással 
járt együtt 

Mann–Whitney U-próbák: 
(2) A kontroll feltétel esetén tendencia szintű különbség jelentkezett a magas és alacsony 

csoport teljesítményváltozása között: az alacsony AES csoport mutatott nagyobb mértékű 
teljesítményváltozást. A pozitív és negatív feltétel esetén azonban nem jelentkezett 
szignifikáns különbség a magas és alacsony AES vonással rendelkezők 
teljesítményváltozása között.  

Kétszempontos független mintás varianciaanalízis: 
(3) A szóráshomogenitás feltétele teljesült (F=0,427; p=0,829). Nem találtunk statisztikailag 

szignifikáns szintű interakciós hatást. A hangulati feltétel kapcsán tendencia szintű 
főhatás jelentkezett (F=2,480; p=0,090), a hatásméret azonban alacsony volt (partial eta 
squared=0,057). A csoportok közötti post hoc elemzések (Tukey HSD Test) azt mutatták, 
hogy a negatív feltételnél jelentkező átlag (M=17,9; SD=55,25) szignifikáns szinten 
különbözött (p=0,03) a kontroll feltételnél mért átlagtól (M=61,2; SD=67,16). Az AES 
vonás nem jelzett szignifikáns főhatást, vagyis a magas és alacsony vonással jellemezhető 
személyek nem különböztek a figyelem-terjedelem területén mutatott 
teljesítményváltozásukat illetően. 

A feltételes csoportok korrelációs mátrixainak páronkénti összehasonlítása: 
(4) A csoportok korrelációs mátrixainak páronkénti összehasonlítása azt jelezte, hogy a 

negatív és a pozitív csoportok között az AES vonás és a figyelem-terjedelemváltozás 
kapcsolata tendencia szinten eltért (p<0,10), az együttjárások a negatív csoportban r=0,09 
a pozitív csoportban r=-0,12. 

Nemlineáris regresszióelemzés: 
(5) A nemlineáris regresszióelemzés eredménye szerint a pozitív hangulatindukciós 

csoportban a figyelem-terjedelem változására szignifikáns szintű hatást gyakorol az AES 
vonás: a simított nemlineáris regresszióhoz tartozó nemlineáris korrelációs együttható: 
0,525; p=0,003, a regresszióval megmagyarázott variancia aránya 0,275.  
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23. ábra: A hangulatindukció és az AES vonás együttes hatása a figyelem-terjedelemváltozásra 

(Az elemzésbe bevont 16 semleges filmrészletet néző alacsony AES vonással jellemezhető személy: M=80,1; 
SD=73,67; 12 semleges filmrészletet néző magas AES vonással jellemezhető személy: M=36,0; SD=49,59; 16 

negatív filmrészletet néző alacsony AES vonással jellemezhető személy: M=7,1; SD=53,71; 11 negatív filmrészletet 
néző magas AES vonással jellemezhető személy: M=33,7; SD=56,12; 18 pozitív filmrészletet néző alacsony AES 
vonással jellemezhető személy: M=47,9; SD=70,74; valamint 15 pozitív filmrészletet néző magas AES vonással 

jellemezhető személy: M=29,2; SD=57,25 teljesítménye alapján) 

A képesség-érzelmi intelligencia, valamint a figyelmi-pontosság változása a különböző 
hangulati feltételek esetén 

A legfontosabb eredmények az alábbi pontokban összegezhetők: 

Leíró statisztikák: 
(1) A 24. ábra azt mutatja, hogy a magas képesség-érzelmi intelligenciával rendelkező 

személyek a pozitív (M=-3,1; SD=6,25), a negatív (M=-3,0; SD=7,85) és a kontroll 
feltétel esetén is (M=-2,0; SD=4,38) teljesítményjavulást (csökkent a hibázások száma) 
mutattak. Az alacsony képesség-érzelmi intelligenciával rendelkezők esetében a pozitív 
(M=-3,7; SD=6,83) és a negatív feltétel esetén (M=-2,0; SD=7,64) teljesítményjavulást, a 
kontroll feltétel esetén pedig (M=1,5; SD=5,19) teljesítményromlást tapasztaltunk. 

Mann–Whitney U-próbák: 
(2) A Mann−Whitney U−próbák eredménye szerint a kontroll feltétel esetén (Z=-1,758; 

p=0,079) tendencia szintű különbség mutatkozott az alacsony és magas csoportok között. 
A pozitív és a negatív feltétel esetén pedig nem jelentkezett szignifikáns különbség a 
magas és alacsony képesség-érzelmi intelligenciával rendelkezők teljesítményváltozása 
között.  

Kétszempontos független mintás varianciaanalízis: 
(3) A szóráshomogenitás feltétele teljesült (F=0,895; p=0,488). Nem találtunk szignifikáns 

interakciós hatást. Sem a hangulati feltétel, sem a képesség-érzelmi intelligencia kapcsán 
nem találtunk szignifikáns főhatást sem. 
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A feltételes csoportok korrelációs mátrixainak páronkénti összehasonlítása: 
(4) A csoportok korrelációs mátrixainak páronkénti összehasonlítása azt jelezte, hogy a 

kontroll és a pozitív csoportok között a képesség-érzelmi intelligencia és a figyelem-
pontosságváltozás kapcsolata tendencia szinten eltér (p<0,10), az együttjárások a pozitív 
csoportban r=0,13; a kontrollcsoportban r=-0,30. 

Nemlineáris regresszióelemzés: 
(5) A nemlineáris regresszióelemzés nem jelezte a képesség-érzelmi intelligencia hatását a 

figyelem-pontosságváltozásra nézve egyik feltétel esetében sem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
24.ábra: A hangulatindukció és a képesség-érzelmi intelligencia együttes hatása a figyelmi-

pontosságváltozásra 
(Az elemzésbe bevont 15 semleges filmrészletet néző alacsony képesség-érzelmi intelligenciával rendelkező 

személy: M=1,5; SD=5,19; 13 semleges filmrészletet néző magas képesség-érzelmi intelligenciával rendelkező 
személy: M=-2,0; SD=4,38; 15 negatív filmrészletet néző alacsony képesség-érzelmi intelligenciával rendelkező 
személy: M=-2,0; SD=7,64; 12 negatív filmrészletet néző magas képesség-érzelmi intelligenciával rendelkező 

személy: M=-3,0; SD=7,85; 17 pozitív filmrészletet néző alacsony képesség-érzelmi intelligenciával rendelkező 
személy: M=-3,7; SD=6,83; valamint 16 pozitív filmrészletet néző magas képesség-érzelmi intelligenciával 

rendelkező személy: M=-3,1; SD=6,25 teljesítménye alapján) 

A vonás-érzelmi intelligencia, valamint a figyelmi-pontosság változása a különböző 
hangulati feltételek esetén 

A legfontosabb eredmények az alábbi pontokban összegezhetők: 

Leíró statisztikák: 
(1) A 25. ábra azt mutatja, hogy, hogy a magas vonás-érzelmi intelligenciával 

jellemezhető személyek a pozitív (M=-5,8; SD=5,12) és a negatív feltétel esetén (M=-
4,4; SD=5,99) teljesítményjavulást, a kontroll feltétel esetén pedig (M=0,8; SD=4,70) 
teljesítményromlást mutattak. Az alacsony vonás-érzelmi intelligenciával 
jellemezhetők esetében a pozitív (M=-0,5; SD=6,85) és a kontroll feltétel esetén (M=-
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0,6; SD=5,31) teljesítményjavulást, a negatív feltétel esetén pedig (M=0,2; SD=9,05) 
teljesítményromlást tapasztaltunk. 

Mann–Whitney U-próbák: 
(2) A Mann–Whitney U-próbák szerint a kontroll és a negatív feltétel esetén nem 

mutatkozott szignifikáns különbség az alacsony és magas csoportok között. A pozitív 
feltétel esetén (Z=-2,174; p=0,030) azonban szignifikáns különbség volt felfedezhető 
a magas és alacsony vonás-érzelmi intelligenciával jellemezhetők 
teljesítményváltozása között. A magas csoport esetében a figyelmi-pontosság javulása 
nagyobb mértékű volt.  

Kétszempontos független mintás varianciaanalízis: 
(3) A szóráshomogenitás feltétele teljesült (F=1,669; p=0,151). A hangulati feltétel és a 

vonás-érzelmi intelligencia között tendencia szintű interakciós hatás fedeztünk fel 
(F=2,459; p=0,092) a figyelmi-pontosság területén jelentkező változásra nézve, ami 
azt jelenti, hogy különbség van a hangulati feltétel és a figyelmi-pontosság 
kapcsolatában a magas és alacsony vonás-érzelmi intelligenciával jellemezhető 
csoportok között, a hatásméret ugyan alacsony (partial eta squared=0,057). 

A feltételes csoportok korrelációs mátrixainak páronkénti összehasonlítása: 
(4) A csoportok korrelációs mátrixainak páronkénti összehasonlítása nem jelzett eltérést a 

vonás-érzelmi intelligencia és a figyelmi-pontosságváltozás kapcsolatában a 
különböző feltételek esetén.  

Nemlineáris regresszióelemzés: 
(5) A pozitív hangulatindukciós csoportban a figyelmi-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 a vonás-érzelmi intelligencia 
tendencia szintű hatást gyakorol a figyelmi-pontosság változásra: 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 negatív irányú kapcsolat fedezhető fel 
(Rpb=-0,133).  
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25.ábra: A hangulatindukció és a vonás-érzelmi intelligencia együttes hatása a figyelmi-

pontosságváltozásra 
(Az elemzésbe bevont 19 semleges filmrészletet néző alacsony vonás-érzelmi intelligenciával jellemezhető 

személy: M=-0,6; SD=5,31; 9 semleges filmrészletet néző magas vonás-érzelmi intelligenciával jellemezhető 
személy: M=0,8; SD=4,70; 11 negatív filmrészletet néző alacsony vonás-érzelmi intelligenciával jellemezhető 
személy: M=0,2; SD=9,05; 11 negatív filmrészletet néző magas vonás-érzelmi intelligenciával jellemezhető 

személy: M=-4,4; SD=5,99; 15 pozitív filmrészletet néző alacsony vonás-érzelmi intelligenciával jellemezhető 
személy: M=-0,5; SD=6,85; valamint 18 pozitív filmrészletet néző magas vonás-érzelmi intelligenciával 

jellemezhető személy: M=-5,8; SD=5,12 teljesítménye alapján) 

A vonás-érzelmi intelligencia és a hangulatindukció együttes hatását a figyelmi-pontosság 
változására az SSREI-HU skálái kapcsán külön-külön is megvizsgáltuk. Most csak a 
legfontosabb eredményeket emeljük ki. 

Az érzelmek értékelése másoknál (AEO) 

Leíró statisztikák: 
(1) A 26. ábra azt mutatja, hogy, a magas AEO vonással jellemezhető személyek a 

pozitív (M=-5,7; SD=4,71), a negatív (M=-1,6; SD=7,89) és a kontroll feltétel esetén 
is (M=-0,8; SD=4,72) teljesítményjavulást mutattak. Az alacsony AEO vonással 
jellemezhetők esetében a pozitív (M=-1,9; SD=7,09) és a negatív feltétel esetén (M=-
3,4; SD=7,47) teljesítményjavulást, a kontroll feltétel esetén pedig (M=0,3; SD=5,43) 
teljesítményromlást tapasztaltunk. 

Mann–Whitney U-próbák: 
(2) A Mann–Whitney U-próbák szerint a kontroll feltétel esetén és a negatív feltétel 

esetén sem mutatkozott szignifikáns különbség az alacsony és magas csoportok 
között. A pozitív feltétel esetén (Z=-1,773, p=0,076) azonban tendencia szintű 
különbség volt felfedezhető a magas és alacsony AEO vonással jellemezhetők 
teljesítményváltozása között, a magas csoport teljesítményjavulása nagyobb mértékű 
volt.  
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Kétszempontos független mintás varianciaanalízis: 
(3) A szóráshomogenitás feltétele teljesült (F=1,025; p=0,409). Szignifikáns interakciós 

hatást nem találtunk. Sem a hangulati feltétel, sem az AEO vonás kapcsán nem 
találtunk szignifikáns főhatást. 

A feltételes csoportok korrelációs mátrixainak páronkénti összehasonlítása: 
(4)  A csoportok korrelációs mátrixainak páronkénti összehasonlítása nem jelzett eltérést 

a vonás-érzelmi intelligencia és a figyelem-pontosságváltozás kapcsolatában a 
különböző feltételek esetén.  

Nemlineáris regresszióelemzés: 
(5)  A nemlineáris regresszióelemzés nem jelezte az AEO vonás hatását a figyelem-

pontosságváltozásra nézve egyik feltétel esetében sem. 
 

 
26. ábra: A hangulatindukció és az AEO vonás együttes hatása a figyelmi-pontosságváltozásra 

(Az elemzésbe bevont 16 semleges filmrészletet néző alacsony AEO vonással jellemezhető személy: 
M=0,3; SD=5,43; 12 semleges filmrészletet néző magas AEO vonással jellemezhető személy: M=-0,8; 

SD=4,72; 13 negatív filmrészletet néző alacsony AEO vonással jellemezhető személy: M=-3,4; SD=7,47; 
14 negatív filmrészletet néző magas AEO vonással jellemezhető személy: M=-1,6; SD=7,89; 20 pozitív 
filmrészletet néző alacsony AEO vonással jellemezhető személy: M=-1,9; SD=7,09; valamint 13 pozitív 
filmrészletet néző magas AEO vonással jellemezhető személy: M=-5,7; SD=4,71 teljesítménye alapján) 

Az érzelmek értékelése önmagunknál (AES) 

Leíró statisztikák: 
(1) A 27. ábra azt mutatja, hogy, hogy a magas AES vonással jellemezhető személyek a 

pozitív (M=-5,7; SD=5,36), a negatív (M=-2,6; SD=6,40) és a kontroll feltétel esetén is 
(M=-1,0; SD=3,50) teljesítményjavulást mutattak. Az alacsony AES vonással 
jellemezhetők esetében a pozitív (M=-1,5; SD=6,82) és a negatív feltétel esetén (M=-2,4; 
SD=8,53) teljesítményjavulást, a kontroll feltétel esetén pedig (M=0,5; SD=6,03) 
teljesítményromlást tapasztaltunk. 
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Mann–Whitney U-próbák: 
(2) A Mann–Whitney-próbák eredménye szerint a kontroll és a negatív feltétel esetén nem 

jelentkezett szignifikáns különbség az alacsony és magas csoportok között. A pozitív 
feltétel esetén (Z=-1,649; p=0,099) azonban tendencia szintű különbség volt felfedezhető 
a magas és alacsony AES vonással jellemezhetők teljesítményváltozása között, a nagyobb 
mértékű javulás a magas csoportnál jelentkezett.  

Kétszempontos független mintás varianciaanalízis: 
(3)  A szóráshomogenitás feltétele teljesült (F=0,940; p=0,460). Szignifikáns interakciós 

hatást nem fedeztünk fel. Sem a hangulati feltétel, sem az érzelmek értékelése 
önmagunknál vonás kapcsán nem találtunk szignifikáns főhatást. 

A feltételes csoportok korrelációs mátrixainak páronkénti összehasonlítása: 
(4) A csoportok korrelációs mátrixainak páronkénti összehasonlítása szignifikáns szintű 

eltérést jelzett az AES 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. 

Nemlineáris regresszióelemzés: 
(5) A nemlineáris regresszióelemzés nem jelezte az AES vonás hatását a figyelmi-

pontosságváltozásra nézve egyik feltétel esetében sem. 
 

 
 

27. ábra: A hangulatindukció és az AES vonás együttes hatása a figyelmi-pontosságváltozásra 
(Az elemzésbe bevont 16 semleges filmrészletet néző alacsony AES vonással jellemezhető személy: M=0,5; 

SD=6,03; 12 semleges filmrészletet néző magas AES vonással jellemezhető személy: M=-1,0; SD=3,50; 16 negatív 
filmrészletet néző alacsony AES vonással jellemezhető személy: M=-2,4; SD=8,53; 11 negatív filmrészletet néző 

magas AES vonással jellemezhető személy: M=-2,6; SD=6,40; 18 pozitív filmrészletet néző alacsony AES vonással 
jellemezhető személy: M=-1,55; SD=6,82; valamint 15 pozitív filmrészletet néző magas AES vonással jellemezhető 

személy: M=-5,7; SD=5,36 teljesítménye alapján) 
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Az érzelmek szabályozása önmagunknál (ERS) 

Leíró statisztikák: 
(1) A 28. ábra azt mutatja, hogy, hogy a magas ERS vonással jellemezhető személyek a 

pozitív (M=-2,2; SD=6,50) és a negatív feltétel esetén (M=-4,5; SD=6,01) 
teljesítményjavulást, a kontroll feltétel esetén pedig teljesítményromlást (M=2,5; 
SD=4,37) mutattak. Az alacsony ERS vonással jellemezhetők esetében a pozitív feltétel 
esetén (M=-4,3; SD=6,12) teljesítményjavulást, a negatív (M=0,3; SD=8,99) és a kontroll 
feltétel esetén (M=2,5; SD=5,06) pedig teljesítményromlást tapasztaltunk. 

Mann–Whitney U-próbák: 
(2) A Mann–Whitney U-próba a kontroll feltétel esetén (Z=-1,966; p=0,049) szignifikáns 

szintű különbséget jelzett az alacsony és a magas csoportok között, a negatív és a pozitív 
feltétel esetében pedig nem jelentkezett szignifikáns különbség az alacsony és magas 
csoportok között.  

Kétszempontos független mintás varianciaanalízis: 
(3) A szóráshomogenitás feltétele teljesült (F=1,434; p=0,221). Szignifikáns szintű 

interakciós hatást fedeztünk fel (F=3,303; p=0,042).: vagyis a figyelmi-pontosság 
területén megjelenő teljesítményváltozást a hangulati feltétel és az érzelmek szabályozása 
önmagunknál vonás együttesen határozták meg. 

A feltételes csoportok korrelációs mátrixainak páronkénti összehasonlítása: 
(6) A csoportok korrelációs mátrixainak páronkénti összehasonlítása a kontroll és a negatív 

csoportok között tendencia szinten eltérést jelzett (p<0,10), az együttjárások a kontroll 
csoportban: r=0,10; a negatív csoportban: r=-0,36. 

Nemlineáris regresszióelemzés: 
(1) A nemlineáris regresszióelemzés nem jelezte az érzelmek szabályozása önmagunknál 

vonás hatását a figyelmi-pontosságváltozásra nézve egyik feltétel esetében sem. 
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28. ábra: A hangulatindukció és az ERS vonás együttes hatása a figyelmi-pontosságváltozásra 
(Az elemzésbe bevont 20 semleges filmrészletet néző alacsony ERS vonással jellemezhető személy: M=2,5; 

SD=5,06; 8 semleges filmrészletet néző magas ERS vonással jellemezhető személy: M=2,5; SD=4,37; 11 negatív 
filmrészletet néző alacsony ERS vonással jellemezhető személy: M=0,3; SD=8,99; 16 negatív filmrészletet néző 

magas ERS vonással jellemezhető személy: M=-4,5; SD=6,01; 19 pozitív filmrészletet néző alacsony ERS vonással 
jellemezhető személy: M=-4,3; SD=6,12; valamint 14 pozitív filmrészletet néző magas ERS vonással jellemezhető 

személy: M=-2,2; SD=6,50 teljesítménye alapján) 

A képesség-érzelmi intelligencia, valamint a váratlan ingerre adott reakcióidő változása a 
különböző hangulati feltételek esetén 

A legfontosabb eredmények az alábbi pontokban összegezhetők: 

Leíró statisztikák: 
(1) A 29. ábra azt mutatja, hogy, hogy a magas képesség-érzelmi intelligenciával rendelkező 

személyek a pozitív (M=-133,3; SD=172,06), a negatív (M=-101,7; SD=158,84) és a 
kontroll feltétel esetén is (M=-52,6; SD=120,17) teljesítményjavulást mutattak. Az 
alacsony képesség-érzelmi intelligenciával rendelkezők esetében szintén a pozitív (M=-
53,6; SD=122,28), a negatív (M=-252,4; SD=354,89) és kontroll feltétel esetén (M=-
107,2; SD=-161,14) is teljesítményjavulást tapasztaltunk. 

Mann–Whitney U-próbák: 
(2) A Mann–Whitney U-próbák szerint a kontroll, a negatív és a pozitív feltétel esetén sem 

mutatkozott szignifikáns szintű különbség az alacsony és magas csoport között.  
Kétszempontos független mintás varianciaanalízis: 

(3) A szóráshomogenitás feltétele nem teljesült (F=4,543; p=0,001). Az interakciós hatás 
tendencia szintű megbízhatósággal volt kimutatható (F=2,550; p=0,084), ezt az eredményt 
a szórások különbözése miatt azonban nem értelmezhetjük. 
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A feltételes csoportok korrelációs mátrixainak páronkénti összehasonlítása 
(4) A csoportok korrelációs mátrixainak páronkénti összehasonlítása nem jelzett eltérést a 

képesség-érzelmi intelligecia és a váratlan ingerre adott reakcióidőváltozás kapcsolatában 
a különböző feltételek esetén.  

Nemlineáris regresszióelemzés: 
(5) A nemlineáris regresszióelemzés nem jelezte a képesség-érzelmi intelligencia hatását a 

váratlan ingerre adott reakcióidőváltozásra nézve egyik feltétel esetében sem. 

 
 

29. ábra:A hangulatindukció és a képesség-érzelmi intelligencia együttes hatása a váratlan ingerre adott 
reakcióidőváltozásra 

(Az elemzésbe bevont 15 semleges filmrészletet néző alacsony képesség-érzelmi intelligenciával rendelkező 
személy: M=-107,1; SD=161,14; 13 semleges filmrészletet néző magas képesség-érzelmi intelligenciával rendelkező 
személy: M=-52,6; SD=120,17; 15 negatív filmrészletet néző alacsony képesség-érzelmi intelligenciával rendelkező 
személy: M=-254,2; SD=354,89; 12 negatív filmrészletet néző magas képesség-érzelmi intelligenciával rendelkező 

személy: M=-101,7; SD=158,84 17; pozitív filmrészletet néző alacsony képesség-érzelmi intelligenciával rendelkező 
személy: M=-53,6; SD=122,28; valamint 16 pozitív filmrészletet néző magas képesség-érzelmi intelligenciával 

rendelkező személy: M=-133,3; SD=172,06 teljesítménye alapján) 

A vonás-érzelmi intelligencia, valamint a váratlan ingerre adott reakcióidő változása a 
különböző hangulati feltételek esetén 

A legfontosabb eredmények az alábbi pontokban összegezhetők: 

Leíró statisztikák: 
(1) A 30. ábra azt mutatja, hogy, hogy a magas vonás-érzelmi intelligenciával jellemezhető 

személyek a pozitív (M=-119,8; SD=161,26), a negatív (M=-181,5; SD=340,03) és a 
kontroll feltétel esetén is (M=-9,6; SD=103,61) teljesítményjavulást mutattak. Az 
alacsony vonás-érzelmi intelligenciával jellemezhetők esetében hasonlóképpen a pozitív 
(M=-59,1; SD=137,15), a negatív (M=-193,7; SD=215,43) és a kontroll feltétel esetén 
(M=-116,0; SD=149,52) is teljesítményjavulást tapasztaltunk. 
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Mann–Whitney U-próbák: 
(2) A Mann–Whitney U-próbák szerint a kontroll feltétel esetén (Z=-1,992; p=0,046) 

tendencia szintű különbség mutatkozott az alacsony és magas csoportok között. A pozitív 
és a negatív feltétel esetén azonban nem jelentkezett szignifikáns különbség a magas és 
alacsony vonás-érzelmi intelligenciával jellemezhetők teljesítményváltozása között.  

Kétszempontos független mintás varianciaanalízis: 
(3) A szóráshomogenitás feltétele nem teljesült (F=2,508; p=0,036). A hangulati feltétel és a 

vonás-érzelmi intelligencia között tendencia szintű interakciós hatás fedeztünk fel 
(F=2,715; p=0,072), a szórások különbözése miatt azonban ezt az eredményt nem 
értelmezhetjük. 

A feltételes csoportok korrelációs mátrixainak páronkénti összehasonlítása: 
(1) A csoportok korrelációs mátrixainak páronkénti összehasonlítása nem jelzett eltérést a 

vonás-érzelmi intelligencia és a váratlan ingerre adott reakcióidőváltozás kapcsolatában a 
különböző feltételek esetén.  

Nemlineáris regresszióelemzés: 
(2) A nemlineáris regresszióelemzés nem jelezte a vonás-érzelmi intelligencia hatását a 

váratlan ingerre adott reakcióidőváltozásra nézve egyik feltétel esetében sem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30. ábra: A hangulatindukció és a vonás-érzelmi intelligencia együttes hatása a váratlan ingerre adott 

reakcióidőváltozásra  
(Az elemzésbe bevont 19 semleges filmrészletet néző alacsony vonás-érzelmi intelligenciával jellemezhető személy: 
M=-116,0; SD=149,52; 9 semleges filmrészletet néző magas vonás-érzelmi intelligenciával jellemezhető személy: 
M=-9,6; SD=103,61; 11 negatív filmrészletet néző alacsony vonás-érzelmi intelligenciával jellemezhető személy: 
M=-193,7; SD=215,43; 16 negatív filmrészletet néző magas vonás-érzelmi intelligenciával jellemezhető személy: 
M=-181,5; SD=340,03 15 pozitív filmrészletet néző alacsony vonás-érzelmi intelligenciával jellemezhető személy: 

M=-59,1; SD=137,15; valamint 18 pozitív filmrészletet néző magas vonás-érzelmi intelligenciával jellemezhető 
személy: M=-119,8; SD=161,26 teljesítménye alapján) 
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A vonás-érzelmi intelligencia és a hangulatindukció együttes hatását a figyelmi-pontosság 
változására az SSREI-HU skálái kapcsán külön-külön is megvizsgáltuk. Most csak a 
legfontosabb eredményeket emeljük ki, amelyek az érzelmek értékelése önmagunknál, illetve az 
érzelmek felhasználása a problémamegoldásban skálák kapcsán jelentkeztek. 

 Az érzelmek értékelése önmagunknál (AES) 
Leíró statisztikák: 

(1) A 31. ábra azt mutatja, hogy, hogy a magas AES vonással jellemezhető személyek a 
pozitív (M=-89,2; SD=137,61), a negatív (M=-65,2; SD=119,07) és a kontroll feltétel 
esetén is (M=-91,0; SD=180,44) teljesítményjavulást mutattak. Az alacsony AES 
vonással jellemezhetők esetében szintén a pozitív (M=-94,8; SD=166,32), a negatív (M=-
269,8; SD=344,96) és a kontroll feltétel esetén (M=-75,0; SD=114,76) is 
teljesítményjavulás volt kimutatható 

Mann–Whitney U-próbák: 
(2) A Mann–Whitney U-próbák szerint a kontroll, a pozitív és a negatív feltétel esetén sem 

mutatkozott szignifikáns különbség a csoportok között.  
Kétszempontos független mintás varianciaanalízis: 

(3) A szóráshomogenitás feltétele nem teljesült (F=5,309; p<0,001). Tendencia szintű 
interakciós hatás volt felfedezhető (F=2,548; p=0,084), amelyet azonban a szórások 
különbözősége miatt nem értelmezhetünk. 

A feltételes csoportok korrelációs mátrixainak páronkénti összehasonlítása 
(4) A csoportok korrelációs mátrixainak páronkénti összehasonlítása nem jelzett eltérést az 

AES vonás és a váratlan ingerre adott reakcióidőváltozás kapcsolatában a különböző 
feltételek esetén.  

Nemlineáris regresszióelemzés: 
(5) A nemlineáris regresszióelemzés nem jelezte az AES vonás hatását a váratlan ingerre 

adott reakcióidőváltozásra nézve egyik feltétel esetében sem. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

131 

 
 

31. ábra: A hangulatindukció és az AES vonás együttes hatása a váratlan ingerre adott 
reakcióidőváltozásra 

(Az elemzésbe bevont 16 semleges filmrészletet néző alacsony AES vonással jellemezhető személy: M=-75,0; 
SD=114,76; 12 semleges filmrészletet néző magas AES vonással jellemezhető személy: M=-91,0; SD=180,44; 16 

negatív filmrészletet néző alacsony AES vonással jellemezhető személy: M=-269,8; SD=344,96; negatív 
filmrészletet néző magas AES vonással jellemezhető személy: M=-65,2; SD=119,07; 18 pozitív filmrészletet néző 
alacsony AES vonással jellemezhető személy: M=-94,8; SD=166,32; valamint 15 pozitív filmrészletet néző magas 

AES vonással jellemezhető személy: M=-89,2; SD=137,61 teljesítménye alapján) 

Az érzelmek felhasználása a problémamegoldásban (UEPS) 

Leíró statisztikák: 
(1) A 32. ábra azt mutatja, hogy, hogy a magas UEPS vonással jellemezhető személyek a 

pozitív (M=-149,3; SD=154,16), a negatív (M=-207,5; SD=311,67) és a kontroll feltétel 
esetén is (M=-58,8; SD=93,37) teljesítményjavulást mutattak. Az alacsony UEPS 
vonással jellemezhetők esetében szintén a pozitív (M=-14,7; SD=111,59), a negatív (M=-
172,1; SD=285,16) és a kontroll feltétel esetén (M=-104,8; SD=181,72) is 
teljesítményjavulás volt kimutatható 

Mann–Whitney U-próbák: 
(2) A Mann–Whitney-próba szerint a kontroll és a negatív feltétel esetén nem mutatkozott 

szignifikáns különbség a csoportok között. A pozitív feltétel esetén (Z=-2,550; p=0,011) 
azonban szignifikáns eltérést találtunk a magas és alacsony UEPS vonással jellemezhetők 
teljesítményváltozása között: a magas csoport teljesítményváltozása nagyobb volt. 

Kétszempontos független mintás varianciaanalízis: 
(3) A szóráshomogenitás feltétele nem teljesült (F=2,490; p=0,038). Interakciós hatás nem 

volt felfedezhető. A hangulati feltétel tendencia szintű főhatást mutatott (F=2,609; 
p=0,080), a negatív feltétel és a kontroll feltétel között jelentkezett tendencia szintű 
különbség (p=0,138): negatív csoport (M=-186,4; SD=290,85), kontroll csoport (M=-
81,8; SD=143,68). Az UEPS vonás kapcsán nem találtunk szignifikáns főhatást. 
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A feltételes csoportok korrelációs mátrixainak páronkénti összehasonlítása 
(1) A csoportok korrelációs mátrixainak páronkénti összehasonlítása nem jelzett eltérést az 

UEPS vonás és a váratlan ingerre adott reakcióidőváltozás kapcsolatában a különböző 
feltételek esetén.  

Nemlineáris regresszióelemzés: 
(2) A nemlineáris regresszióelemzés nem jelezte az UEPS vonás hatását a váratlan ingerre 

adott reakcióidőváltozásra nézve egyik feltétel esetében sem. 
 

 
 

32.ábra: A hangulatindukció és az UEPS vonás együttes hatása a váratlan ingerre adott 
reakcióidőváltozásra 

(Az elemzésbe bevont 14 semleges filmrészletet néző alacsony UEPS vonással jellemezhető személy: M=-104,8; 
SD=181,72; 14 semleges filmrészletet néző magas UEPS vonással jellemezhető személy: M=-58,8; SD=93,37; 16 

negatív filmrészletet néző alacsony UEPS vonással jellemezhető személy: M=-172,1; SD=285,16; 11 negatív 
filmrészletet néző magas UEPS vonással jellemezhető személy: M=-207,5; SD=311,67; 14 pozitív filmrészletet néző 
alacsony AES vonással jellemezhető személy: M=-14,7; SD=111,59; valamint 19 pozitív filmrészletet néző magas 

UEPS vonással jellemezhető személy: M=-149,3; SD=154,16 teljesítménye alapján) 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Az érzelmi intelligencia képesség-alapú mérése kapcsán alacsony, a kérdőívvel történő mérés 
kapcsán megfelelő megbízhatósági mutatókat kaptunk. Mindkét eredmény egybecseng a korábbi 
kutatások tapasztalatával, amelyek a képesség-alapú mérések kapcsán mérsékelt (pl. Mayer és 
Geher, 1996; Mayer és mtsai, 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).  

Mintánkban a képesség-érzelmi intelligencia és a vonás-érzelmi intelligencia között 
statisztikailag megbízható mérsékelt nagyságú együttjárás mutatkozott. Ez az eredmény 
megegyezik a nemzetközi adatokkal, amelyek szintén mérsékelt összefüggést jeleztek a kétféle 
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mérési eljárás között (pl. Brackett és mtsai, 2006; Bracket és Salovey, 2006; Goldenberg és 
mtsai, 2006; Rooy és mtsai, 2005).  

Az érzelmi intelligencia területén megnyilvánuló nemi különbségek kapcsán nem 
találtunk szignifikáns eltéréseket, ez az eredmény nem egyezik meg a korábbi adatainkkal és a 
már korábban idézett irodalmi adatokkal sem. Az értelmezésnél azonban fontos szem előtt 
tartanunk, hogy a mintánk összetétele nagyon kiegyenlítetlen volt a nem 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 
ellen a korábbi adatoknak. 

A szakmai specializáció 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 találtunk a két csoport között: a 
pszichológushallgatók fejlettebb érzelmi képességekről számoltak be. Ez az eredmény 
egybecseng Caruso és mtsai (2002) kutatási eredményével, akik a vonás-érzelmi intelligencia és a 
segítő karrier preferálása között találtak összefüggést. 

A hangulatindukciók sikerességére vonatkozó eredményeink azt mutatják, hogy a pozitív 
hangulati feltételbe sorolt személyek a kontroll feltételhez képest a filmvetítés hatására az 
általános hangulati mutató területén nagyobb mértékű emelkedést mutattak, mint a semleges 
filmrészletet néző személyek, ez a különbség azonban csupán tendencia szintű volt. A másik két 
hangulati mutató területén nem jelentkezett szignifikáns különbség a pozitív és a kontroll feltétel 
között. A pozitív hangulatindukció sikeressége tehát nem volt egyértelműen igazolható. A 
negatív hangulatindukció hatása a hangulati mutatókra jelentősebbnek bizonyult a pozitív 
hangulati indukció hatásainál. A negatív csoportba sorolt személyek a kontroll feltételhez képest 
a filmvetítés hatására az általános hangulati mutató területén szignifikáns szinten nagyobb 
mértékű csökkenést jeleztek, illetve kevesebb pozitív érzelemről számoltak be. A két csoport 
negatív érzelmekről szóló beszámolója pedig tendencia szinten különbözött: a negatív csoport 
számolt be több negatív érzelemről.  

A pozitív és negatív hangulatindukció hangulati és teljesítménymutatókra gyakorolt 
hatásai kapcsán azt mondhatjuk, hogy a pozitív film egyrészt a kreativitást tükröző verbális 
fluencia, másrészt a figyelmi-pontosság javulását eredményezte. A verbális fluenciára vonatkozó 
eredmény egybecseng azokkal a korábbi kutatási eredményekkel, melyek szerint a pozitív 
érzelmek kitágítják a személy pillanatnyi gondolat és cselekvésrepertoárját (pl. Fredrickson és 
Branigan, 2005; Isen és mtsai, 1987; Bless és mtsai, 1996). A negatív hangulati indukció 
eredményeink szerint leginkább a figyelem-terjedelemre hatott és annak csökkenését 
eredményezte. Ez az eredmény megerősíti azt a nézetet, mely szerint a negatív 
érzelmek/hangulatok a figyelmi folyamatok beszűkülésével járhatnak együtt (pl. Isen és mtsai, 
1987). 

Az érzelmi intelligencia, valamint a pozitív hangulatindukció hatására bekövetkező 
hangulati változások kapcsán egy szignifikáns különbséget fedeztünk fel a magas és alacsony 
ERS (az érzelmek szabályozása önmagunknál) csoportok között a pozitív hangulatindukció 
hatására bekövetkező negatív érzelem változás kapcsán: azok a személyek, akik arról számoltak 
be, hogy fejlett a saját érzelem szabályozási képességük jelentősebb mértékű csökkenést mutattak 
a negatív érzelmek területén a pozitív film megtekintésének következményeként. Ez az eredmény 
nem egyezik meg Ciarrorchi és mtsai (2001) tapasztalatával, akik a pozitív hangulati indukció 
hatását vizsgálva az érzelmi intelligencia függvényében azt tapasztalták, hogy a magas érzelmi 
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intelligenciával jellemezhető személyek jobban reagálnak (azaz nagyobb, pozitív irányú változást 
mutatnak) a pozitív hangulati indukcióra, mint az alacsony érzelmi intelligenciával jellemezhetők 
(az ő hangulatuk nem változott jelentősen a pozitív hangulati indukció hatására), ebben a 
kutatásban a negatív hangulat kiválthatóságában nem különbözött a két csoport. Az eredmény 
értelmezésekor azonban figyelembe kell vennünk, hogy a pozitív hangulatindukció sikeressége 
jelen kutatásban nem egyértelműen igazolható. 

Összefoglalva a negatív hangulatindukció hatására bekövetkező hangulati változások 
érzelmi intelligenciával való összefüggéseit két tendencia szintű különbséget fedeztünk fel: (1) a 
magas képesség-érzelmi intelligenciával rendelkező csoport esetében a negatív hangulatindukció 
következményeként a pozitív érzelmek nagyobb mértékű csökkenése volt megfigyelhető, illetve 
(2) azok akik, arról számoltak be, hogy fejlett a saját érzelem szabályozási képességük nagyobb 
mértékű csökkenést mutattak az általános hangulati mutató területén a negatív film 
megtekintésének hatására. A magas vonás-érzelmi intelligencia és a magas képesség-érzelmi 
intelligencia csoportnál is sikeresebb volt a negatív hangulatindukció kiváltása, mint az alacsony 
érzelmi intelligencia csoportoknál. Ciarrorchi és mtsai (2001) szintén a negatív hangulati 
indukció hatásait vizsgálták az érzelmi intelligencia függvényében, de ők nem tapasztaltak 
különbséget a magas és alacsony csoport reakciója között.  

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; Isen és mtsai, 1987; Bless és mtsai, 1996). 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 értékelése önmagunknál (AES) vonás 
kapcsán találtunk szignifikáns szintű különbséget 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. A magas vonás-érzelmi intelligenciával 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 negatív hangulati feltételnél a vonás-érzelmi intelligencia tendencia szinten 
gyakorolt hatást a teljesítményváltozásra. Az SSREI-HU skáláit figyelembe véve a negatív 
hangulatindukció feltételnél az érzelmek értékelése önmagunknál vonás szignifikáns szintű hatást 
gyakorolt a verbális fluenciaváltozásra. A csoportok korrelációs mátrixainak páronkénti 
összehasonlítása azt jelezte, hogy a negatív és a pozitív feltételek között az érzelmek értékelése 
önmagunknál vonás és a verbális fluenciaváltozás kapcsolata tendencia szinten eltér, amíg a 
pozitív csoportban pozitív irányú; addig a negatív csoportban negatív irányú korreláció figyelhető 
meg a két változó között. Ezek az adatok arra engednek következtetni, hogy az érzelmek 
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értékelése önmagunknál vonásnak szerep jut a pozitív hangulat kreativitást fokozó hatásának 
hatékony kiaknázásában.  

A figyelem-terjedelemváltozás területén a kétszempontos varianciaanalízis 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. 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. 
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 nemlineáris regresszióelemzés eredménye szerint a pozitív hangulatindukciós csoportban a 
figyelem-terjedelem változására szignifikáns szintű hatást gyakorol az érzelmek értékelése 
önmagunknál vonás. A csoportok korrelációs mátrixainak páronkénti összehasonlítása azt 
mutatta, hogy a negatív és a pozitív csoportok között a vonás-érzelmi intelligencia és a figyelem-
terjedelemváltozás kapcsolata tendencia szinten eltér, a két változó között a negatív csoportban 
pozitív irányú együttjárás; a pozitív csoportban pedig negatív irányú együttjárás figyelhető meg. 
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, 
az együttjárások a negatív csoportban pozitív, a pozitív csoportban negatív irányúak. 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 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 eredménye szerint a 
pozitív hangulatindukciós csoportban a figyelmi-pontosságváltozásra szignifikáns szintű hatást 
gyakorolt a vonás-érzelmi intelligencia. A vonás-érzelmi intelligencia szintje és a figyelmi-
pontosság változás között negatív irányú kapcsolat fedezhető fel. A negatív hangulatindukció 
esetén pedig a vonás-érzelmi intelligencia tendencia szintű hatást gyakorol a figyelmi-pontosság 
változásra. A vonás-érzelmi intelligencia szintje és a figyelmi-pontosság változás között ez 
esetben is negatív irányú kapcsolat fedezhető fel. A csoportok korrelációs mátrixainak páronkénti 
összehasonlítása szignifikáns szintű eltérést jelzett az érzelmek értékelése önmagunknál vonás és 
a figyelmi-pontosság kapcsolatában a negatív és a pozitív hangulatindukciós feltételek között, az 
együttjárások a negatív csoportban pozitív; a pozitív csoportban negatív irányúak, illetve 
tendencia szinten jelentkezett eltérés az érzelmek szabályozása önmagunknál vonás és a figyelmi-
pontosságváltozás kapcsolatában a kontroll és a negatív csoportok között, az együttjárások a 
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kontroll csoportban pozitív; a negatív csoportban negatív irányúak. 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. 

MEGBESZÉLÉS 

A doktori disszertáció első vizsgálata azt demonstrálta, hogy az érzelmekkel kapcsolatos 
képességek meghatározhatók teljesítményként. A vizsgálat további fontos célkitűzése a fejlődési 
kritérium vizsgálata volt. Magyar iskoláskorúak nagy mintáján teszteltük, hogy az érzelmi 
intelligencia feladatokban nyújtott teljesítmény javul-e az életkor előrehaladásával. A 6-8 éves és 
a 10-15 éves tanulók mintáján is szignifikáns életkori különbségeket találtunk: a második 
évfolyamba járó diákok jobb teljesítményeket értek el, mint az első évfolyamosok, illetve a 
kilencedik évfolyamba járó tanulók jobb teljesítményt mutattak, mint az ötödikes és hetedikes 
tanulók. Az érzelmi képességeket mérő feladatok vonatkozásában a lányok minden életkori 
csoportban jobb teljesítményt értek el, mint a fiúk. 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. 

Ezen a ponton fontos utalnunk az elmeteóriára, amely az érzelmeket mentális 
állapotokként értelmezi csakúgy, mint például a szándékot vagy a gondolatot. Ebben a 
megközelítésben a fejlődési szempontokat régebbre visszanyúló vizsgálatok demonstrálják. 
Selman (1980) kutatásai például igazolták, hogy mások mentális állapotának észlelése fejlődést 
mutat az életkor előrehaladásával, valamint számos tanulmány demonstrálta, hogy a nők 
fejlettebb empátiás képességekkel rendelkeznek, mint a férfiak (pl. Baron-Cohen és mtsai, 2001; 
Baron-Cohen és mtsai, 1997). Az elmeteória fejlődésre és nemi különbségekre vonatkozó 
megállapításai megegyeznek jelen kutatás eredményeivel.  
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Az első kutatáshoz tartozó második vizsgálat az érzelmi információfeldolgozás területén 
teljesítményként mért egyéni különbségek személyiségtől és intelligenciától való függetlenségét 
támogatja. Az érzelmi intelligencia és az IQ összefüggéseit a 6-8 éves és a 10-15 éves tanulók 
mintáin is vizsgáltuk. A 6-8 éves mintán az érzelmi intelligencia feladatokban nyújtott 
teljesítmény és az intelligenciatesztben nyújtott teljesítmény gyenge pozitív irányú összefüggést 
mutatott, a 10-15 évesek mintáján pedig az érzelmi intelligencia függetlennek bizonyult az 
intelligenciától. Az érzelmi intelligencia és személyiség kapcsolatát csak a 10-15 évesek mintáján 
teszteltük, és azt találtuk, hogy a teljes mintát figyelembe véve nem fedezhető fel szignifikáns 
összefüggés az érzelmi intelligencia és a big five faktorai között, a lányok almintája esetén 
azonban mérsékelt nagyságú pozitív együttjárás volt felfedezhető az energia személyiségfaktor 
és az érzelmi intelligencia tesztben nyújtott teljesítmény között, a fiúk almintáján pedig a 
magasabb teljesítmény a lelkiismeretesség faktorral mutatott gyenge pozitív összefüggést. 

A Schutte Önbeszámolós Érzelmi Intelligencia Skála (SSREI) hazai adaptálására irányuló 
vizsgálatunk alátámasztotta, hogy az SSREI alkalmas mérőeszköz az érzelmi intelligencia négy 
alapvető komponensének (az érzelmek értékelése másoknál, az érzelmek értékelése 
önmagunknál, az érzelmek felhasználása a problémamegoldásban és az érzelmek szabályozása 
önmagunknál) mérésére. Megtettük a skála validálásának első lépéseit. Eredményeink támogatják 
az SSREI-HU érvényességét, mivel az így mért vonás-érzelmi intelligencia közepes erősségű 
negatív összefüggést mutatott az alexithímiával, és a depresszióval, ugyanakkor függetlennek 
bizonyult az intelligenciától és mérsékelt együttjárást mutatott négy big five faktorral 
(extraverzió, barátságosság, lelkiismeretesség és érzelmi stabilitás). Eredményeik azt is mutatják, 
hogy a Salovey és Mayer (1990) - féle érzelmi intelligencia modell hat dimenziójából kettő nem 
azonosítható egyértelműen (ezek az érzelmi kifejezés, és az érzelmek szabályozása másoknál) a 
kérdőívben. A jövőben szükség lesz e skálák további kimunkálására a teljes vonás-érzelmi 
intelligencia konstruktum megbízható mérése érdekében. 

A manipulált hangulat teljesítményre gyakorolt hatásait elemző kutatásunk során egy 
pozitív és egy negatív hangulatot indukáló, illetve egy semleges filmrészlet különböző 
teljesítménymutatókra (verbális fluencia, figyelem-terjedelem, figyelmi-pontosság, reakcióidő 
váratlan ingerekre) gyakorolt hatását vizsgáltuk, az egyéni különbségek kiemelésével. Arra 
kerestük a választ, hogy az érzelmi intelligencia területén jelentkező egyéni különbségek 
befolyásolják-e a pozitív/negatív hangulatindukció teljesítményre gyakorolt hatásait. 

A verbális fluenciára vonatkozó eredmények 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; Isen és mtsai, 1987; Bless és mtsai, 1996). 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 értékelése önmagunknál vonás (AES) 
esetében találtunk szignifikáns szintű különbségeket a csoportok között: a pozitív feltétel esetén 
az alacsony AES vonással rendelkezőknél tapasztalt teljesítményromlás és a magas AES vonással 
rendelkezőknél mért teljesítményjavulás különbsége szignifikánsnak bizonyult. A magas vonás-
érzelmi intelligenciával (érzelmek értékelése másoknál) jellemezhető személyek voltak azok, 
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akik eredményesen felhasználták a pozitív hangulat lehetséges pozitív hatását. Ezek az adatok 
arra engednek következtetni, hogy az érzelmek értékelése önmagunknál vonásnak szerep jut a 
pozitív hangulat kreativitást fokozó hatásának hatékony kiaknázásában. Ez az eredmény 
támogatja a vonás-érzelmi intelligencia fogalmi érvényességét. 

A figyelem-terjedelem területén jelentkező változások kapcsán kutatásaink szintén a 
hangulati feltétel főhatását igazolták: 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. Isen és mtsai, 1987). 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. Vagyis a magas képesség-érzelmi intelligenciával rendelkezők voltak 
azok, akik a negatív hangulat lehetséges romboló hatását sikeresen kivédték. 

A figyelmi-pontosság területén jelentkező változások kapcsán szignifikáns interakciós 
hatást fedeztünk fel az érzelmek 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 teljesítményjavulást, az alacsony vonás-érzelmi 
intelligenciával jellemezhetők pedig teljesítményromlás mutattak. A pozitív és a kontroll 
feltételnél tapasztalt teljesítményváltozásban azonban nem különbözött a két csoport. Vagyis, 
amíg a magas az 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.  

 

KÖVETKEZTETÉS 

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 összefüggést 
mutatnak némely személyiségvonással, (3) a mérési eljárások nem fedik le az érzelmi 
intelligencia konstruktum teljes tartományát. Az érzelmi intelligencia megbízható mérése 
érdekében ezért 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 disszertáció továbbá demonstrálta, hogy 
összeállíthatók olyan feladatok az érzelmi információk feldolgozásában megnyilvánuló egyéni 
különbségek regisztrálására, amelyek a fejlődési kritérium vonatkozásában a kognitív 
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képességeket mérő feladatokhoz hasonló módon mérnek, és az ilyen típusú feladatokban nyújtott 
teljesítmény független az intelligenciától és a személyiségtől is. 
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1. számú melléklet: KÉPES ÉRZELMI INTELLIGENCIA TESZT 6-8 ÉVES KOROSZTÁLY 
RÉSZÉRE (EIT 6-8) 

Kedves Gyerekek! 

Ebben a füzetben arra kérünk Benneteket, hogy képek nézegetése kapcsán mondjátok el, hogyan 
éreztek, hogyan gondolkodtok magatokról és másokról. A kérdésekre az első megérzéseitek 
alapján válaszoljatok, mert ezek az első gondolatok a legfontosabbak. Ebben a játékban Tanítótok 
segít nektek, az ő útmutatása szerint haladjatok feladatról feladatra.  
Fontos tudnotok, hogy ez a feladatsor nem felmérő dolgozat. Nincsenek jó vagy rossz válaszok! 
Kérünk Benneteket, hogy legyetek őszinték! 
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1. Milyen érzést vált ki benned ez a kép?  
 

 

Melyik arckifejezés tükrözi legjobban azt, amit te érzel?  
A kiválasztott kép alá tegyél egy X-et! 
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2. Milyen érzést vált ki benned ez a kép?  
 

 

Melyik arckifejezés tükrözi legjobban azt, amit érzel?  

A kép alá tegyél egy X-et! 
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3. Mit érzel, amikor ezt a fiút nézed?  

 

 

Melyik arckifejezés tükrözi legjobban azt, amit érzel?  

A kiválasztott kép alá tegyél egy X-et! 
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4. Milyen érzést vált ki Benned ez a kép? 

 

Melyik arckifejezés tükrözi legjobban azt, amit érzel?  

A kép alá tegyél egy X-et! 
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5. Milyen érzést vált ki Benned ez a kép? 

 

Melyik arckifejezés tükrözi legjobban azt, amit érzel?  

A kiválasztott kép alá tegyél egy X-et! 
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6-10. Melyik gyerek és felnőtt arcokon látsz hasonló érzelmet? Kösd össze a párokat! 
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11-15. Melyik gyerek és felnőtt arcokon látsz hasonló érzelmet? Kösd össze a párokat! 
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16. Nézd meg ezt a fiút! Szerinted melyik gyerek ül vele szemben? A kép alá tegyél egy X-et! 
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17. Melyik gyerek érez együtt ezzel a kislánnyal? 
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18. Melyik gyerek nézi a papagáj-etetést? A kiválasztott kép alá tegyél egy X-et! 
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19. Nézd meg ezt a jelenetet! Melyik gyerek osztozik a többiek érzésében? A kiválasztott kép alá 
tegyél egy X-et! 
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2. számú melléklet: KÉPES ÉRZELMI INTELLIGENCIA TESZT 10-15 ÉVES 
KOROSZTÁLY RÉSZÉRE (EIT 10-15) 

Instrukció 

Ebben a füzetben arra kérünk Benneteket, hogy képek és rövid történetek kapcsán arra adjatok 

választ hogyan éreztek, hogyan gondolkodtok magatokról és másokról. A kérdésekre az első 

megérzéseitek alapján válaszoljatok, mert ezek az első gondolatok a legfontosabbak.  

A válaszaitokat kiosztott tesztlapon kapjunk meg. A feladatokban ’A’, ’B’, ’C’, ’D’, és ’E’ 

betűkkel jelölt lehetőségek közül választhattok. Választásotokat a megfelelő betűre rajzolt X-el 

jelöljétek! Figyeljetek arra, hogy a válaszlapon pontosan kövessétek a feladatok számozását! 

Fontos tudnotok, hogy ez a feladatsor nem felmérő dolgozat. Nincsenek jó vagy rossz válaszok! 

Kérünk Benneteket, hogy legyetek őszinték! 

gondolkodtok magatokról és másokról. A kérdésekre az első megérzéseitek alapján válaszoljatok, mert 
számunkra az első gondolataitok a hogyan éreztek, hogyan gondolkodtok magatokról és másokról. A 
kérdésekre az első megérzéseitek alapján válaszoljatok, mert számunkra az első gondolataitok a 
legértékesebbekA következő diákon arra kérünk Benneteket, hogy képek és rövid történetek kapcsán arra 
adjatok választ, hogyan éreztek, hogyan gondolkodtok magatokról és másokról. A kérdésekre az első 
megérzéseitek alapján válaszoljatok, mert számunkra az első gondolataitok a legértékesebbek.  
Válaszaitokat a kiosztott tesztlapon kapjuk meg. A feladatokban ‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘D’, ‘E’ betűkkel jelölt 
lehetőségek közül választhattok. Választásotokat a megfelelő betűre rajzolt! Figyeljetek arra, hogy a 
válaszlapon pontosan kövessétek a feladatok számozását! 
A feladatok elvégzésére 45 perc áll a rendelkezésetekre. 
Fontos tudnotok, hogy ez a feladatsor nem felmérő dolgozat! Nincsenek jó vagy rossz válaszok – csak 
őszinte válaszok! Kérünk Benneteket, hogy aszerint válaszoljatok, ahogy igazából éreztek, ahogyan 
valójában gondolkodtok! 
Legyetek őszinték! 
 
A következő diákon arra kérünk Benneteket, hogy képek és rövid történetek kapcsán arra adjatok választ, 
hogyan éreztek, hogyan gondolkodtok magatokról és másokról. A kérdésekre az első megérzéseitek 
alapján válaszoljatok, mert számunkra az első gondolataitok a legértékesebbek.  
Válaszaitokat A következő diákon arra kérünk Benneteket, hogy képek és rövid történetek kapcsán arra 
adjatok választ, hogyan éreztek, hogyan gondolkodtok magatokról és másokról. A kérdésekre az első 
megérzéseitek alapján válaszoljatok, mert számunkra az első gondolataitok a legértékesebbek a kiosztott 
tesztlapon kapjuk meg. A feladatokban ‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘D’, ‘E’ betűkkel jelölt lehetőségek közül választhattok. 
Választásotokat a megfelelő betűre A feladatok elvégzésére 45 perc áll a rendelkezésetekre. 
Fontos tudnotok, hogy ez a feladatsor nem felmérő dolgozat! Nincsenek jó vagy rossz válaszok – csak 
őszinte válaszok! Kérünk Benneteket, hogy aszerint válaszoljatok, ahogy igazából éreztek, ahogyan 
valójában gondolkodtok! 
Legyetek őszinték! 
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1.Ki száll szembe ezzel a lánnyal?  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A kiválasztott kép betűjelére tegyél egy X-et a válaszlapon! 
 
 

 

 

 

 

 

 

         A                                         B                                        C 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                     D                                       E 
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2.Képzeld el, hogy Bori egy jóképű fiúval beszélget. Melyik mosolya árulja el azt, hogy tetszeni 
akar a fiúnak?  
A kiválasztott kép betűjelére tegyél egy X-et a válaszlapon! 
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3.Ki áll szemben ezzel a lánnyal? A kiválasztott kép betűjelére tegyél egy X-et a válazlapon! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            A                                              B                                           C 
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4.Ki tartozik a csoporthoz? A kiválasztott kép betűjelére tegyél egy X-et a válaszlapon! 
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5. Gyuri melyik arca fejez ki egyetértést a fekete hajú lánnyal? A kiválasztott kép betűjelére 

tegyél egy X-et a válaszlapon! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melyik arckifejezés tükrözi legjobban azt, amit érzel?  
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6.Ki próbálja meg felvidítani a szomorkodó kistestvérét? A kiválasztott kép betűjelére tegyél egy 

X-et a válaszlapon! 
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7. Ki tartozik a képen látható csoporthoz? A kiválasztott kép betűjelére tegyél egy X-et a 

válaszlapon! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           A                                          B                                         C 
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8. Melyik kislány van bajban? A kiválasztott kép betűjelére tegyél egy X-et a válaszlapon!  
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9. Melyik gyerek van bajban? A kiválasztott kép betűjelére tegyél egy X-et a válaszlapon!  
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A következő diákon olyan képeket fogsz látni, amelyek különféle érzelmi állapotokat jelenítenek 

meg. Egy dián hat fotót látsz, amelyek mind egy feladathoz tartoznak. A képeket úgy 

csoportosítottuk, hogy a vörös alapra helyezett fotók azonos érzelmeket kifejező arcmimikát, 

kézmozdulatot, lábtartást vagy testhelyzetet ábrázolnak. Ezek az összetartozó képek mindig 

ugyanazt az érzést vagy lelkiállapotot fejezik ki – természetesen különböző módon. A 

feladatotok az, hogy a sárga keretbe foglalt ’A’ ’B’ vagy ’C’ betűvel jelölt képek közül 

kiválasszátok azt az egy képet, amely ugyanazt az érzelmi állapotot fejezi ki, mint a vörös alapon 

található három kép. 

Lássunk egy példát! 

Az ’A’, ’B’ vagy ’C’ bet űvel jelölt kép fejezi-e ki ugyanazt az érzelmi állapotot, mint a vörös 
alapon összegyűjtött képek? 
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A A A AA                                                                                       A 

 

                                                                                                                               

 

 

                                                                                                                                                   B 

 

  

 

                                                                                                       C 

A vörös alapon látható képek közös vonása, hogy mindegyik szomorúságot ábrázol, ezért a 

feladat helyes megoldása a ’B’ kép választása. Az ’A’ képen a lány álmosság miatt dörzsöli a 

szemét, a ’C’ kép pedig egy elutasító kézmozdulatot ábrázol. Egyedül a ’B’ kép fejezi ki 

ugyanazt az érzelmi állapotot, amelyet az összetartozó képek jelenítenek meg.  

10. Az ’A’, ’B’ vagy ’C’ betűvel jelölt kép fejezi-e ki ugyanazt az érzelmi állapotot, mint a vörös 

alapon összegyűjtött képek? A kiválasztott kép betűjelére tegyél egy X-et a válaszlapon! 
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11. Az ’A’, ’B’ vagy ’C’ betűvel jelölt kép fejezi-e ki ugyanazt az érzelmi állapotot, mint a vörös 
alapon összegyűjtött képek? 
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12. Az ’A’, ’B’ vagy ’C’ betűvel jelölt kép fejezi-e ki ugyanazt az érzelmi állapotot, mint a vörös 
alapon összegyűjtött képek?                                                                                                                                                                          
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13. Az ’A’, ’B’ vagy ’C’ betűvel jelölt kép fejezi-e ki ugyanazt az érzelmi állapotot, mint a vörös 
alapon összegyűjtött képek? A kiválasztott kép betűjelére tegyél egy X-et! 
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14. Az ’A’, ’B’ vagy ’C’ betűvel jelölt kép fejezi-e ki ugyanazt az érzelmi állapotot, mint a vörös 
alapon összegyűjtött képek? A kiválasztott kép betűjelére tegyél egy X-et! 
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15.Az ’A’, ’B’ vagy ’C’ betűvel jelölt kép fejezi-e ki ugyanazt az érzelmi állapotot, mint a vörös 
alapon összegyűjtött képek? A kiválasztott kép betűjelére tegyél egy X-et! 
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16.Az ’A’, ’B’ vagy ’C’ betűvel jelölt kép fejezi-e ki ugyanazt az érzelmi állapotot, mint a vörös 
alapon összegyűjtött képek? A kiválasztott kép betűjelére tegyél egy X-et! 
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17. Az ’A’, ’B’ vagy ’C’ betűvel jelölt kép fejezi-e ki ugyanazt az érzelmi állapotot, mint a vörös 
alapon összegyűjtött képek? A kiválasztott kép betűjelére tegyél egy X-et a válaszlapon!                                            
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18. Az ’A’, ’B’ vagy ’C’ betűvel jelölt kép fejezi-e ki ugyanazt az érzelmi állapotot, mint a vörös 
alapon összegyűjtött képek? A kiválasztott kép betűjelére tegyél egy X-et a válaszlapon!                                              
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19. A szüleid először engedtek el egyedül a városba. Örülsz, hogy szabadon oda mehetsz ahova 
te szeretnéd. Egy kicsit elkalandoztál ismeretlen utcák felé és most hirtelen nem találod a 
hazafelé vezető utat. Körülnézel és a képeken látható felnőttek jönnek veled szembe. Kitől kérnél 
útbaigazítást? A kiválasztott kép betűjelére tegyél egy X-et!                                       
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            A                                                                                         B    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                C                                                                                       D                                        
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20. Melyik arckifejezés tükrözi legjobban azt, amit a kép láttán érzel? A kiválasztott kép 

betűjelére tegyél egy X-et a válaszlapon! 

 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
                 A                                               B                                            C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          D                                            E 
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21. A legjobb barátod háza előtt látod ezt a jelenetet. Milyen érzelmet élsz át? A kiválasztott kép 
betűjelére tegyél egy X-et a válaszlapon! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                A                                        B                                       C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     D                                     E 
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22. Melyik arckifejezés tükrözi leginkább azt, amit te is érzel? A kiválasztott kép betűjelére 
tegyél egy X-et a válaszlapon! 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  A                                             B                                         C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        D                                         E 
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23. Mit érzel akkor, ha egy ilyen arc ül veled szemben? A válaszlapon jelöld meg X-el a 
kiválasztott képet! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             A                                       B                                      C 
 
                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   D                                     E 
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24. Mit érzel, ha reggel így fogadnak társaid az iskolában? Melyik arckifejezés tükrözi leginkább 
azt, amit te is érzel? A kiválasztott kép betűjelére tegyél egy X-et a válaszlapon! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                A                                       B                                       C 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     D                                       E 
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25. Mit érzel, ha reggel a kapun kilépve ezt látod? Melyik arckifejezés tükrözi leginkább azt, amit 
te is érzel? A kiválasztott kép betűjelére tegyél egy X-et a válaszlapon! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               A                                           B                                     C 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                      D                                          E 
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26. Képzeld el, hogy a szüleid indulatosan veszekednek egymással. Mit éreznél a viselkedés 
láttán? Melyik arckifejezés tükrözi legjobban azt, amit te érzel? A kiválasztott kép betűjelére 
tegyél egy X-et a válaszlapon! 
 
                                             
                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 A                                                        B                                                     C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               D                                                                  E   
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27. Milyen érzést vált ki benned ez a kép? Melyik arckifejezés tükrözi leginkább azt, amit te is 
érzel? A kiválasztott kép betűjelére tegyél egy X-et a válaszlapon! 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                A                                            B                                         C                              
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
                                        D                                             E  
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28. Mit érzel azok iránt, akik a kiskutyával szemben ezt a gazságot elkövették? Melyik 
arckifejezés tükrözi leginkább azt, amit te érzel? A kiválasztott kép betűjelére tegyél egy X-et a 
válaszlapon! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                A                                      B                                       C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     D                                       E 
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29. Képzeld el, hogy egy kávéház előtt elsétálva ezt a jelenetet látod! Te hogyan néznél a 
táncosokra? A kiválasztott kép betűjelére tegyél egy X-et a válaszlapon! 
 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                A                                       B                                        C                              
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     D                                        E 
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3. számú melléklet: BIG FIVE KÉRDŐÍV 
  

ÚÚTTMM UUTTAATTÓÓ  

Az alábbi kérdőív állításai arra szolgálnak, hogy bizonyos személyiségvonások mentén minden 
ember jellemezhesse magát. Mivel nincs "jó" vagy "rossz" válasz, így a kérdőívben nem lehet 
"jó" vagy "rossz" eredményt elérni. A teszt célja az, hogy minél pontosabban írja le az Ön 
személyiségét. 

 
Kérjük, hogy minden állításnál a következőképpen járjon el: 
 
1. Olvassa el az állítást. 
2. Jelölje be, hogy az állítás mennyire pontosan jellemzi az Ön személyiségét. Használja a 
következő jelölést: 

 5 - Teljesen egyetértek 
 4 - Inkább egyetértek 
 3 - Igaz is, nem is 
 2 - Inkább nem értek egyet 
 1 - Egyáltalán nem értek egyet 

 
3. Karikázza be a véleményét tükröző válasz számát. 
4. Győződjön meg arról, hogy minden kérdésre válaszolt-e valamilyen 1-től 5-ig terjedő 
számmal, attól függően, hogy mennyire pontosan jellemzi az Ön személyiségét. 
 
 

1. Aktív, élénk személy vagyok. 1 2 3 4 5 

2. Nem gondolkodom túl sokat azon, amit csinálok. 1 2 3 4 5 

3. Hajlamos vagyok arra, hogy túlságosan átérezzem mások problémáit. 1 2 3 4 5 
4. Nem foglalkoztat különösebben, hogy tetteim milyen hatással vannak 

másokra. 
1 2 3 4 5 

5. Mindig tudomásom van arról, hogy mi történik a világban. 1 2 3 4 5 

6. Soha nem szoktam hazudni.  1 2 3 4 5 
7. Nem szeretem az olyan tevékenységeket, amikor mindent bele kell adni 

az embernek. 
1 2 3 4 5 

8. Rendszerint igen körültekintő vagyok. 1 2 3 4 5 

9. Elég ritkán vagyok feszült. 1 2 3 4 5 

10. Megértem, amikor az embereknek szükségük van a segítségemre. 1 2 3 4 5 

11. Nem egykönnyen jegyzem meg a hosszú telefonszámokat. 1 2 3 4 5 

12. Mindig jól kijöttem másokkal. 1 2 3 4 5 

13. Inkább hajlok arra, hogy kiálljak jogaimért, minthogy lemondjak róluk. 1 2 3 4 5 

14. Túl nagy akadályokba ütközve nem érdemes saját céljainkért küzdeni. 1 2 3 4 5 

15. Meglehetősen érzékeny vagyok. 1 2 3 4 5 
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16. Nincs arra szükség, hogy mindenkivel szívélyesek legyünk. 1 2 3 4 5 

17. Nem nagyon vonzanak az új és váratlan helyzetek. 1 2 3 4 5 

18. A felmerülő problémákat mindig azonnal megoldom. 1 2 3 4 5 

19. Nem szeretem az olyan munkahelyi környezetet, ahol nagy a versengés. 1 2 3 4 5 

20. Ha egyszer eldöntöttem valamit, azt véghez is viszem. 1 2 3 4 5 

21. Nem egykönnyen vesztem el a türelmem. 1 2 3 4 5 

22. Szeretek elvegyülni az emberek között. 1 2 3 4 5 

23. Az újdonságok magukkal ragadnak. 1 2 3 4 5 

24. Komoly veszélytől sem riadtam soha vissza. 1 2 3 4 5 

25. Hajlamos vagyok a gyors döntésre. 1 2 3 4 5 
26. Mielőtt bárminek nekifognék, nem sajnálom az időt arra, hogy felmérjem 

az összes lehetséges következményt. 
1 2 3 4 5 

27. Nem tartom magam szorongó embernek. 1 2 3 4 5 

28. Ha barátaim bajba kerülnek, sokszor fogalmam sincs, hogy mit csináljak. 1 2 3 4 5 

29. Nagyon jó az emlékezőtehetségem. 1 2 3 4 5 

30. Mindig biztos voltam a dolgomban. 1 2 3 4 5 
31. A munkában nem tartom különösen fontosnak, hogy jobb legyek, mint 

mások. 
1 2 3 4 5 

32. Nem szeretem a túlzott módszerességet vagy rendszerességet. 1 2 3 4 5 

33. Sebezhetőnek érzem magam mások bírálataival szemben. 1 2 3 4 5 

34. Nem vonakodom, ha idegennek kell segíteni. 1 2 3 4 5 

35. Az állandóan változó helyzetek nem vonzanak. 1 2 3 4 5 

36. Soha sem szegtem meg a szabályokat, még gyermekkoromban sem. 1 2 3 4 5 
37. Nem szeretem az olyan tevékenységeket, amikor minden változik, és 

mozgásban van. 
1 2 3 4 5 

38. Nem hiszem, hogy érdemes erőnkön felül teljesíteni, még akkor sem, ha a 
határidő sürget. 

1 2 3 4 5 

39. Mindent megtennék, csakhogy kitűnjek. 1 2 3 4 5 

40. Nem tartózkodom mások bírálatától, különösen akkor, ha megérdemlik. 1 2 3 4 5 
41. Úgy gondolom, hogy nincsenek általánosan érvényes értékek vagy 

magatartási szabályok. 
1 2 3 4 5 

42. Egy probléma megoldásánál nem hatékony, ha sok különböző szempontot 
fontolgatunk. 

1 2 3 4 5 

43. Általában nem leszek dühös még olyankor sem, amikor pedig jó okom 
lenne rá. 

1 2 3 4 5 

44. Bármikor könnyen elismerem az általam elkövetett hibákat. 1 2 3 4 5 

45. Ha bosszús vagyok, gúnyolódni kezdek. 1 2 3 4 5 
46. Amit elhatároztam, még akkor is véghez viszem, ha ez előre nem látható 

következményekkel jár. 
1 2 3 4 5 
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47. Nem vesztegetem az időt olyan ismeretek megszerzésére, melyek nem 
igazán tartoznak az érdeklődési körömhöz. 

1 2 3 4 5 

48. Majdnem mindig tudom, hogyan feleljek meg mások igényeinek. 1 2 3 4 5 
49. Amibe belekezdek, azt folytatom, még akkor is, ha a várt sikerek 

elmaradnak. 
1 2 3 4 5 

50. Ritkán érzem magam magányosnak vagy szomorúnak. 1 2 3 4 5 

51. Nem szeretek egyszerre több dolgot csinálni. 1 2 3 4 5 

52. Általában barátságos vagyok, még azokkal is, akiket nem szeretek. 1 2 3 4 5 

53. Gyakran minden időmet lefoglalják munkáim és kötelezettségeim. 1 2 3 4 5 
54. Ha valami áthúzza a számításomat, nem ragaszkodom eredeti tervemhez 

minden áron, hanem máshoz látok. 
1 2 3 4 5 

55. Nem érdekelnek a túlságosan komoly Tv műsorok. 1 2 3 4 5 

56. Olyan ember vagyok, aki mindig új és új élményeket keres. 1 2 3 4 5 

57. A rendetlenség nagyon bosszant. 1 2 3 4 5 

58. Általában nem reagálok gyorsan. 1 2 3 4 5 

59. Mindig találok alkalmas érvet, hogy fenntartsam nézeteimet és 
meggyőzzek másokat igazamról. 

1 2 3 4 5 

60. Szeretek folyamatosan tájékozódni még olyan témákban is, melyek 
érdeklődési körömön kívül esnek. 

1 2 3 4 5 

61. Nem tartom túlságosan fontosnak, hogy megmutassam, mire vagyok 
képes. 

1 2 3 4 5 

62. Ki vagyok szolgáltatva hangulatom gyakori változásainak. 1 2 3 4 5 

63. Néha lényegtelen dolgokon is feldühödöm. 1 2 3 4 5 

64. Nem szívesen adok kölcsönt, még olyanoknak sem, akiket jól ismerek. 1 2 3 4 5 

65. Nem szeretem a nagy összejöveteleket. 1 2 3 4 5 

66. Általában nem szervezem meg az életem a legapróbb részletekig. 1 2 3 4 5 

67. Más népek életstílusa és szokásai sohasem érdekeltek. 1 2 3 4 5 

68. Nem riadok vissza attól, hogy azt mondjam, amit gondolok. 1 2 3 4 5 

69. Gyakran kiborulok. 1 2 3 4 5 

70. Általában nem érdemes tekintettel lenni mások problémáira. 1 2 3 4 5 
71. Összejöveteleken nem izgat különösebben, ha a figyelem középpontjába 

kerülök. 
1 2 3 4 5 

72. Azt hiszem, hogy egy problémát sokféleképpen meg lehet oldani. 1 2 3 4 5 
73. Ha úgy érzem, hogy igazam van, még akkor is gondot fordítok arra, hogy 

másokat meggyőzzek, ha ez időt és fáradtságot vesz igénybe. 
1 2 3 4 5 

74. Általában hajlamos vagyok arra, hogy ne bízzak túlságosan másokban. 1 2 3 4 5 

75. Nehezemre esik abbahagyni azt, amit elkezdtem. 1 2 3 4 5 

76. Általában nem vesztem el a nyugalmam. 1 2 3 4 5 
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77. Nem fordítok sok időt olvasásra. 1 2 3 4 5 

78. Általában nem szoktam szóba elegyedni utastársaimmal. 1 2 3 4 5 

79. Olykor annyira aprólékos vagyok, hogy unalmas lehetek másoknak. 1 2 3 4 5 

80. Mindig tökéletesen becsületesen viselkedtem. 1 2 3 4 5 

81. Nincsenek nehézségeim érzelmeim kordában tartásával. 1 2 3 4 5 

82. Sohasem törekedtem tökéletességre. 1 2 3 4 5 

83. Néha elhamarkodottan cselekszem. 1 2 3 4 5 

84. Soha nem emeltem fel a hangom, és sohasem verekedtem senkivel. 1 2 3 4 5 

85. Nem érdemes mindent beleadnunk, úgysem lehetünk tökéletesek. 1 2 3 4 5 

86. Társaim, kollegáim nézeteit nagy tiszteletben tartom. 1 2 3 4 5 

87. Mindig nagyon érdeklődtem a tudományok iránt. 1 2 3 4 5 

88. Szívesen megbízom másokban. 1 2 3 4 5 

89. Általában nem reagálok túlzott mértékben, még erős érzelmekre sem. 1 2 3 4 5 

90. Nem hiszem, hogy a történelem tudása hasznos lenne számunkra. 1 2 3 4 5 

91. Általában nem reagálok a provokációkra. 1 2 3 4 5 

92. Bármit tettem, jobban nem csinálhattam. 1 2 3 4 5 

93. Azt hiszem mindenkiben van valami jó. 1 2 3 4 5 

94. Könnyen szóba elegyedem számomra ismeretlen emberekkel. 1 2 3 4 5 
95. Nem hiszem, hogy van esélyem arra, hogy meggyőzzek másokat, ha ők 

nem úgy vélekednek, mint én. 
1 2 3 4 5 

96. Ha kudarcot vallok egy feladatban, addig próbálkozom, amíg nem sikerül 
megoldanom. 

1 2 3 4 5 

97. A tőlünk távoli kultúrák mindig elbűvöltek. 1 2 3 4 5 

98. Gyakran vagyok ideges. 1 2 3 4 5 

99. Nem vagyok bőbeszédű. 1 2 3 4 5 
100. Nem túl hasznos munkatársaidhoz alkalmazkodni, ha ezzel saját tempódat 

csökkented. 
1 2 3 4 5 

101. Mindig mindent az első olvasásra megértek. 1 2 3 4 5 

102. Mindig biztos vagyok magamban. 1 2 3 4 5 
103. Nem tudom mi készteti az embereket arra, hogy máskép viselkedjenek, 

mint az átlag. 
1 2 3 4 5 

104. Fölöttébb bosszant, ha olyankor zavarnak, amikor valami érdekeset 
csinálok. 

1 2 3 4 5 

105. Nagyon szeretek kulturális vagy tudományos ismeretterjesztő műsorokat 
nézni. 

1 2 3 4 5 

106. Mielőtt befejeznék egy munkát, sok időt fordítok arra, hogy újra 
átnézzem. 

1 2 3 4 5 

107. Ha valami nem sikerül azonnal, nem küszködöm vele túl sokat. 1 2 3 4 5 
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108. Ha szükséges, minden további nélkül megmondom, hogy mindenki 
törődjön a maga dolgával. 

1 2 3 4 5 

109. Ha valamely ténykedésem kellemetlenséget okoz másoknak, biztos, hogy 
abbahagyom. 

1 2 3 4 5 

110. Ha egy munkát befejezek, nem gondolom át újra minden részletét. 1 2 3 4 5 
111. Meggyőződésem, hogy együttműködve sokkal jobb eredményeket lehet 

elérni, mint versengve. 
1 2 3 4 5 

112. Jobban szeretek olvasni, mint sportolni. 1 2 3 4 5 

113. Sohasem kritizáltam senkit. 1 2 3 4 5 

114. Minden élmény iránt lelkesedem. 1 2 3 4 5 

115. Csak akkor vagyok elégedett, ha sikerült terveimet végrehajtani. 1 2 3 4 5 

116. Ha bírálnak, nem állom meg, hogy rákérdezzek, mi az oka. 1 2 3 4 5 

117. Verseny nélkül semmit sem lehet az életben elérni. 1 2 3 4 5 

118. Mindig megpróbálom a dolgokat több nézőpontból megvizsgálni. 1 2 3 4 5 

119. Még szélsőségesen nehéz helyzetekben sem vesztem el az önuralmam. 1 2 3 4 5 

120. Néha még az apró problémák is aggasztanak. 1 2 3 4 5 

121. Általában nem vagyok túl közvetlen idegenek társaságában. 1 2 3 4 5 

122. Nem szoktam hirtelen változtatni a hangulatomat. 1 2 3 4 5 

123. Nem szeretem a kockázatos dolgokat. 1 2 3 4 5 

124. Soha nem érdeklődtem tudományos vagy filozófiai kérdések iránt. 1 2 3 4 5 

125. Amikor belekezdek valamibe, soha nem tudom, be fogom-e fejezni. 1 2 3 4 5 

126. Általában megbízom mások szándékaiban. 1 2 3 4 5 

127. Mindig kedveltem azokat, akiket ismertem. 1 2 3 4 5 

128. Senkinek sem szabad túlságosan elnézőnek lennie bizonyos emberekkel. 1 2 3 4 5 

129. Általában a legapróbb részletekre is figyelek. 1 2 3 4 5 

130. Senki sem ismerheti meg teljesen képességeit, ha csoportban dolgozik. 1 2 3 4 5 

131. Nem szoktam új megoldásokat keresni a már megoldott problémákra. 1 2 3 4 5 
132. Nem hiszem, hogy érdemes időt vesztegetni annak az újraellenőrzésére,  
        amit már megcsináltunk. 

1 2 3 4 5 
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4. számú melléklet: SCHUTTE-FÉLE ÖNBESZÁMOLÓS ÉRZELMI INTELLIGENCIA 
SKÁLA 
  

ÚÚTTMM UUTTAATTÓÓ  

Ez a kérdőív 33 állítást tartalmaz, kérem olvassa el az egyes állításokat, és jelölje meg a válaszait 

az alábbiak szerint:  

1: egyáltalán nem jellemző rám 
2: kicsit jellemző rám 
3: többé-kevésbé jellemző rám 
4: jellemző rám 
5: nagyon jellemző rám 
 

1. Tudom mikor kell a személyes problémáimat megosztani másokkal. 1 2 3 4 5 
2. Ha akadályokba ütközöm, eszembe jut, hogy amikor hasonló 

akadályokkal kerültem szembe, hogyan győztem le azokat. 1 2 3 4 5 

3. Arra számítok, hogy majdnem mindenben jól teljesítek, amit 
megpróbálok. 1 2 3 4 5 

4. Mások könnyen megbíznak bennem 1 2 3 4 5 

5. Nehéz megértenem mások nem verbális üzeneteit. 1 2 3 4 5 
6. Életem egyes fontos eseményei, újraértékeltették velem, hogy mi az ami 

fontos, és mi az ami nem. 1 2 3 4 5 

7. Hangulatváltozásaim kapcsán új lehetőségeket fedezek fel. 1 2 3 4 5 
8. Az érzelmek azon dolgok közé tartoznak, amelyek értelmessé teszik az 
     életemet. 1 2 3 4 5 

9. Tisztában vagyok az érzelmeimmel. 1 2 3 4 5 

10. Jó dolgokra számítok. 1 2 3 4 5 

11. Szeretem másokkal megosztani az érzéseimet.      
12. Amikor pozitív érzelmeket élek át, tudom mit kell tennem, hogy ezt az 

érzést hosszasan fenntartsam. 1 2 3 4 5 

13. Általában olyasmiket szervezek, ami másokat szórakoztat. 1 2 3 4 5 

14. Olyan programokat keresek, melyek örömet okoznak nekem. 1 2 3 4 5 

15. Tisztában vagyok a másoknak küldött nem-verbális üzeneteimmel. 1 2 3 4 5 

16. Úgy állítom be magam, hogy jó benyomást keltsek mások előtt. 1 2 3 4 5 

17. Amikor jó hangulatban vagyok, a problémákat könnyen oldom meg. 1 2 3 4 5 
18. Arckifejezéseik alapján felismerem milyen érzelmeket élnek át az 

emberek. 1 2 3 4 5 

19. Tudom, hogy miért változnak az érzelmeim. 1 2 3 4 5 



 
 

201 

20. Amikor jó hangulatban vagyok könnyen jutnak eszembe új ötletek. 1 2 3 4 5 

21. Szabályozni tudom az érzelmeimet. 1 2 3 4 5 

22. Könnyen felismerem az érzelmeimet. 1 2 3 4 5 
23. Úgy hozom meg a kedvem egy feladathoz, hogy elképzelem milyen 

sikeresen fogom majd teljesíteni. 1 2 3 4 5 

24. Megdicsérek másokat, amikor valami jót csinálnak. 1 2 3 4 5 

25. Értem a nem-verbális üzeneteket, amelyeket mások küldenek nekem. 1 2 3 4 5 
26. Amikor egy másik ember elmesél valami fontos dolgot ami vele történt, 

szinte úgy érzem, mintha én is átéltem volna. 1 2 3 4 5 

27. Új ötletek jutnak eszembe, amikor érzelmi változásokon esek át. 1 2 3 4 5 
28. Amikor kihívás előtt állok feladom, mert úgy érzem,  
       hogy úgy is kudarcot vallok. 1 2 3 4 5 

29. Tudom, hogy mások mit éreznek pusztán abból, hogy rájuk nézek. 1 2 3 4 5 
30. Segítek másoknak, hogy jobban érezzék magukat, 
       amikor maguk alatt vannak. 1 2 3 4 5 

31. A jó hangulatokat hívom segítségül, amikor akadályokba ütközöm. 1 2 3 4 5 
32. Mások hangjából már meg tudom állapítani, hogy hogyan érzik 

magukat. 1 2 3 4 5 

33. Nehéz megértenem, hogy mások miért éreznek úgy, ahogy éreznek. 1 2 3 4 5 
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5. számú melléklet: SSREI-HU 
 
ÚÚTTMM UUTTAATTÓÓ  

 
Ez a kérdőív 28 állítást tartalmaz, kérem olvassa el az egyes állításokat, és jelölje meg a válaszait 

az alábbiak szerint:  

 

1: egyáltalán nem jellemző rám 
2: kicsit jellemző rám 
3: többé-kevésbé jellemző rám 
4: jellemző rám 
5: nagyon jellemző rám 

1. Tudom mikor kell a személyes problémáimat megosztani másokkal. 1 2 3 4 5 

2. Ha akadályokba ütközöm, eszembe jut, hogy amikor hasonló 
akadályokkal kerültem szembe, hogyan győztem le azokat. 1 2 3 4 5 

3. Arra számítok, hogy majdnem mindenben jól teljesítek, amit 
megpróbálok. 1 2 3 4 5 

4. Mások könnyen megbíznak bennem. 1 2 3 4 5 

5. Nehéz megértenem mások nem verbális üzeneteit. 1 2 3 4 5 

6. Hangulatváltozásaim kapcsán új lehetőségeket fedezek fel. 1 2 3 4 5 

7. Tisztában vagyok az érzelmeimmel. 1 2 3 4 5 

8. Jó dolgokra számítok. 1 2 3 4 5 

9.Szeretem másokkal megosztani az érzéseimet.      
10. Amikor pozitív érzelmeket élek át, tudom mit kell tennem, hogy ezt az 

érzést hosszasan fenntartsam. 1 2 3 4 5 

11. Általában olyasmiket szervezek, ami másokat szórakoztat. 1 2 3 4 5 

12. Olyan programokat keresek, melyek örömet okoznak nekem. 1 2 3 4 5 

13. Tisztában vagyok a másoknak küldött nem-verbális üzeneteimmel. 1 2 3 4 5 

15. Úgy állítom be magam, hogy jó benyomást keltsek mások előtt. 1 2 3 4 5 

17. Amikor jó hangulatban vagyok, a problémákat könnyen oldom meg. 1 2 3 4 5 
16. Arckifejezéseik alapján felismerem milyen érzelmeket élnek át az 

emberek. 1 2 3 4 5 

17. Amikor jó hangulatban vagyok könnyen jutnak eszembe új ötletek. 1 2 3 4 5 

18. Könnyen felismerem az érzelmeimet. 1 2 3 4 5 
19. Úgy hozom meg a kedvem egy feladathoz, hogy elképzelem milyen 

keresen fogom majd teljesíteni. 1 2 3 4 5 
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20. Megdicsérek másokat, amikor valami jót csinálnak. 1 2 3 4 5 

21. Értem a nem-verbális üzeneteket, amelyeket mások küldenek nekem. 1 2 3 4 5 

22. Új ötletek jutnak eszembe, amikor érzelmi változásokon esek át. 1 2 3 4 5 
23. Amikor kihívás előtt állok feladom, mert úgy érzem,  
       hogy úgy is kudarcot vallok. 1 2 3 4 5 

24. Tudom, hogy mások mit éreznek pusztán abból, hogy rájuk nézek. 1 2 3 4 5 
25. Segítek másoknak, hogy jobban érezzék magukat, 
       amikor maguk alatt vannak. 1 2 3 4 5 

26. A jó hangulatokat hívom segítségül, amikor akadályokba ütközöm. 1 2 3 4 5 
27. Mások hangjából már meg tudom állapítani, hogy hogyan érzik 

magukat. 1 2 3 4 5 

28. Nehéz megértenem, hogy mások miért éreznek úgy, ahogy éreznek. 1 2 3 4 5 
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6. számú melléklet: FELÚJÍTOTT SZEMBŐL OLVASÁS TESZT 
 

ÚÚTTMM UUTTAATTÓÓ  

A következő oldalakon különböző érzelmeket kifejező szempárokat fog látni. A képek alá és fölé 
mellékneveket írtunk. Arra kérjük, hogy a válaszlapon aláhúzással jelölje meg azt a szót, amelyik 
Ön szerint a legjobban kifejezi azt, hogy a képen látható személy milyen érzelmet él át, vagy 
éppen mire gondol. Ne gondolkodjon túl hosszan a válaszokon, nyugodtan hallgasson a 
megérzéseidre! Szempáronként csak egy szót válasszon!  

 
1. 

A – álmodozó     B – szomorú 

 

C – áhitattal teli     D - számonkérő 

 

 
 

2. 
A – szomorú      B – cinkos 

 

C – fenyegető     D - közönyös 
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3. 
 

A – hálás      B – derűs 

 

C – számonkérő     D - meghatott 

 
 
 
 
 
 

4. 
A – ideges      B – megvető 

 

C – félemmel teli     D - rajongó 
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5. 

A – csábító      B – haragos 

 

C – megvető     D - félénk 

 

 
 
 
 
 
 

6. 
A – ravaszkodó      B – bosszús 

 

C – gondterhelt     D - elmélkedő 
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7. 
A – cinkos      B – gyanakvó 

 

C – gondolataiba merült     D - esdeklő 

 

 
 
 
 
 
 

8. 
A –  meglepett     B – derűs 

 

C –  fenyegető    D - riadt 
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9. 
A –  vidám     B – elutasító 

 

C –  számonkérő    D - érdeklődő 

 
 
 
 
 
 

10. 
A –  megtört kedély    B – reménykedő 

 

C –  kételkedő    D - könyörgő 
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11. 
A –  támadó    B – félelemmel teli 

 

C –  meggyötört    D - magabiztos 

 
 

 
 
 
 

12. 
A –  gondterhelt    B – félénk 

 

C –  zaklatott    D – mereng valamin 
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13. 
A –  gyanakvó    B – aggódó 

 

C –  gyűlölködő    D – reménykedő 

 
 

 
 
 
 

14. 
A –  érdeklődő    B – mereng valamin 

 

C –  csábító    D – vidám 

 
 
 
 



 
 

211 

15.  
A –  fenyegető    B – kérdőre vonó 

 

C –  elutasító    D – érdeklődő 

 
 
 
 
 
 

16.  
A –  kételkedő    B – együttérző 

 

C –  rajongó    D – kedvetlen 
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17. 

A –  gyűlölködő    B – lehangolt 

 

C –  komoly    D – rácsodálkozó 

 
 
 
 
 
 

18. 
A –  mereng valamin    B – gyűlölködő 

 

C –  félénk    D – csábító 

 
 



 
 

213 

19. 
A –  kiábrándult    B – esdeklő 

 

C –  elutasító    D – rácsodálkozó 

 
 
 
 
 
 

20. 
A –  közönyös    B – aggódó 

 

C –  rácsodálkozó    D – haragos 
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21. 
A –  megtört kedély    B – támadó 

 

C –  kérlelő    D – gondterhelt 

 
 
 
 
 
 

22. 
A –  reménykedő    B – bánatos 

 

C –  zaklatott    D – meggyötört 
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23. 
A –  hálás    B – megvető 

 

C –  kérdőre vonó    D – vádló 

 
 
 
 
 
 

24. 
A –  kiábrándult    B – riadt 

 

C –  haragos    D – kihívó 
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25. 
A –  megriadt    B – álmodozó 

C –  áhitattal teli    D – búskomor 

 

 
 
 
 
 
 

26. 
A –  barátságos    B – álmodozó 

 

C –  lehangolt    D – parancsoló 
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27. 
A –  rajongó    B – barátságos 

 

C –  vádló    D – meglepett 

 
 
 
 
 
 

28. 
A –  dacos    B – barátságos 

 

C –  együttérző    D – kihívó 
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29. 
A –  támadó    B – kedvetlen 

 

C –  bánatos    D – magabiztos 
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7. számú melléklet: RÖVID HANGULATINTROSPEKCIÓS KÉRDŐÍV  
 
 

ÚÚTTMM UUTTAATTÓÓ  

Az alábbiakban néhány olyan megállapítást olvashat, amelyekkel az emberek jellemezni szokták 
magukat. Olvassa el figyelmesen valamennyit és karikázza be a jobboldali számok közül a 
megfelelőt attól függően, hogy éppen most hogyan érzi magát. Nincsenek helyes vagy helytelen 
válaszok. Ne töprengjen sokat, hanem a jelenlegi érzéseit legjobban kifejező választ jelölje meg. 
 

1 2 3 4 

egyáltalán nem 

jellemző 

kissé jellemző jellemző nagymértékben 

jellemző 

 
 

1. Nyugodtnak érzem magam 1 2 3 4 
2. Biztonságban érzem magam 1 2 3 4 
3. Feszültnek érzem magam 1 2 3 4 
4. Valami bánt 1 2 3 4 
5. Gondtalannak érzem magam 1 2 3 4 
6. Zaklatott vagyok 1 2 3 4 
7. Aggódom, hogy bajba keveredem 1 2 3 4 
8. Kipihentnek érzem magam 1 2 3 4 
9. Szorongok 1 2 3 4 
10. Kellemesen érzem magam 1 2 3 4 
11. Elég önbizalmat érzek magamban 1 2 3 4 
12. Ideges vagyok 1 2 3 4 
13. Nyugtalannak érzem magam 1 2 3 4 
14. Fel vagyok húzva 1 2 3 4 
15. Minden feszültségtől mentes vagyok 1 2 3 4 
16. Elégedett vagyok 1 2 3 4 
17. Aggódom 1 2 3 4 
18. Túlzottan izgatott és feldúlt vagyok 1 2 3 4 
19. Vidám vagyok 1 2 3 4 
20. Jól érzem magam 1 2 3 4 
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