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1. fejezet:	Személyiség-taxonómia	faktoranalitikus	

alapokon 

 

I. Az ötfaktoros személyiségmodell alapjai 
 
 
A személyiségpszichológia területén belül az egyéni jellemzők leírására 
szolgáló vonások igen nagy száma miatt számos kutatási vonulat igyekezett 
viszonylag kisszámú látens dimenzióba sűrítve megragadni a vonások 
szerveződését.  
A személyiség átfogó rendszerei között kiemelt helyet foglal el népszerűsége és 
ismertsége alapján az ötfaktoros modell. A modell célja olyan személyiség-
taxonómia kialakítása, ami alapvetően egymástól független dimenziók 
meghatározására épül. A fenotípusos jellemzők ilyen rendszertanának 
felállítása viszonylag hosszú múltra tekint vissza a személyiségpszichológia 
tudományos szempontból rövid történetén belül (Digman, 1990). Már az 1940-
es évektől kezdődően számos, egymástól független kutatási eredmény mutatott 
abba az irányba, hogy a személyiség sokszínűsége, a vonások rendkívül nagy 
mennyisége ellenére is a személyiségjellemzők nagyrészt öt fő dimenzió 
mentén leírhatók. Ezek a kezdeti eredmények (pl. Fiske (1949) kutatása) 
viszont esetenként csak a „Big Five” koncepció tényleges térnyerése és 
elfogadottsága után kerültek az érdeklődés előterébe (Goldberg, 1981). Ennek 
okaként részben az a koncepcionális fenntartás nevezhető meg, mely elvi 
alapon elutasította azt a fajta redukcionizmust, ami a személyiség 
komplexitását néhány elemi tényezőre próbálná meg visszavezetni és 
leegyszerűsíteni. Másik oldalról az irányzat támogatói egyéb tudományterületek 
kötelező fejlődési lépcsőfokaként határozva meg a rendszertan kialakításának 
szükségességét, a személyiség fogalmi eleminek azonosításában minden 
tudományos kérdésfeltevés elengedhetetlen előfeltételének tekintették egy 
világos definíciós bázis, strukturális keret megteremtését.  
A vonások szerveződésének egységes rendszertanba foglalásának 
módszertani hátterét a faktoranalitikus technika megjelenése tette lehetővé 
(Spearman, 1925; Thurstone, 1935). Ezen többváltozós statisztikai módszer 
hátterén a korábbi elméletek alapdimenzióira épülő kérdőíves kutatásokból 
(lásd. Eysenck, 1967), illetve a teljes személyiség-szókincset elemezve (pl. 
Cattell, 1943; Fiske, 1949) a különféle kutatások néhány olyan átfogó faktort 
voltak képesek azonosítani, melyek az egyének közötti variabilitás nagy részét 
lefedték.  
A két kutatási vonulat annyiban jelentősen eltérő úton indult, hogy a lexikális 
irányzat minden korábbi személyiségteoretikus prekoncepció nélkül igyekezett 
magából a nyelvből kiindulni. Legkorábban 1884-ben Galton próbálkozott 
szótárak listázásával megtalálni ezeket a legjellemzőbb tulajdonságokat 
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(Goldberg, 1993), de elsőként Thurstone (1935) tanulmányában jelent meg az 
öt független faktor elkülönítése, bár még egészen más tartalommal (Nagy, 
2007). Az egyéni viselkedés felszíni jellegzetességeinek megragadásához a 
nyelvi gyökerekhez való visszanyúlás ötlete számos különféle 
megfogalmazásban tetten érhető a lexikális kutatás történetében. A módszer 
képviselői elméleti feltevésként mind arra építettek, hogy „remélhetőleg a közös 
szókincsünk megtestesíti mindazt, amit generációkon keresztül az emberek az 
életük során az egyének közötti különbségek és kapcsolódási pontok terén 
érdemesnek találtak leírni, megjelölni a nyelvben” (J. L. Austin, 1956, p. 8), 
vagyis „az egyének megjelenése, viselkedésmódja, időben és helyzetek közötti 
változása mind a természetes nyelv leíró jellemzőinek egyes részeiként 
kódolódnak (Norman, 1963, p. 574), így tehát „az emberi személyiség minden 
olyan aspektusa, amely fontos, érdeklődésre tarthat számot vagy hasznos, az a 
nyelv szövetében rögzül” (Cattell, 1943, p. 483, idézi Nagy, 2007).  
Ráadásul ezen két merőben eltérő kutatási irány – a személyiség elméletek 
alapdimenzióinak együttjárása, illetve a személyiség leíró terminusok mentén 
adott jellemzések korrelációi – nyomán kirajzolódó eredmények (illetve azok 
adatainak újraelemzései) végső soron nagymértékű hasonlóságot mutattak. 
Klasszikus zenei hasonlattal élve, az öt faktor kutatási eredményei egy olyan 
darabhoz hasonlítanak, amelyben a fő téma variációi bukkannak fel újra és újra 
(Peabody & Goldberg, 1989).  
 

 
1. táblázat [1. fejezet] A természetes nyelv személyiség leíró terminusain 
alapuló fontosabb vizsgálatok Big Five dimenziói (John (1990) alapján) 

 
Mivel ezen öt dimenzió alá lényegében bármelyik személyiségvonás elmélet 
dimenziói, illetve személyiségteszt skálái besorolhatók, joggal tekinthetnek a 
modell támogatói erre egyfajta egységesítő keretként. Mindemellett azonban 
számos vita is zajlik az ötfaktoros megközelítéssel kapcsolatban. Részben 

O C E A N

Fiske 

(1949)

Kutató intellektus Konformitás Magabiztos önkifejezés Szociális 

alkalmazkodóképesség

Érzelmi kontroll

Tupes, Christal 

(1961)

Kultúra Megbízhatóság Kiáradás Kellemesség Érzelmi stabilitás

Norman 

(1963)

Kultúra Lelkiismeretesség Extraverzió, Kiáradás Kellemesség Érzelmi stabilitás

Borgatta 

(1964)

Intelligencia Feladat tudat Asszertivitás Rokonszenvesség Emocionalitás 

Digman, Takemoto-

Chock (1981)

Intellektus Teljesítményigény Extraverzió Barátságos 

engedékenység

Énerő (Szorongás)

Goldberg 

(1981)

Intellektus Lelkiismeretesség Kiáradás Kellemesség Érzelmi stabilitás

McCrea, Costa 

(1987)

Nyitottság a 

tapasztalatokra

Lelkiismeretesség 

(Irányítatlanság)

Extraverzió Kellemesség (Ellentét) Neuroticizmus 

(Stabilitás)

Conley 

(1985)

Intellektuális érdeklődés Impulzus kontroll Szociális extraverzió Kellemesség Neuroticizmus

De Raad 

(1988)

Kultúra Lelkiismeretesség Extraverzió Kellemesség 

(Kőszívűség)

Érzelmi labilitás

Botwin, Buss 

(1989)

Intellektuális Lelkiismeretes Extravertált Kellemes-stabil Domináns

Field, Millsap 

(1991)

Intellektus - Extraverzió Kellemesség Megelégedettség

Peabody, Goldberg 

(1989)

Intellektus Munka Erő Szeretet Érzelem
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amiatt, hogy mennyiben tekinthetők ezek valódi belső diszpozícióknak, vagyis a 
viselkedési különbségek mögött meghúzódó inherens oki tényezőknek. Az ún. 
erős vonáselméletek képviselői (pl. Costa & McCrae), úgy vélik, hogy a 
személyiség ötfaktoros modellje („Five Factor Model”) a személyiség valós 
szerkezetét képezi le. Mások ezzel szemben az ún. gyenge 
vonáselméletekként értelmezik ezen dimenziók kirajzolódását (pl. Buss & Craik, 
1980) és inkább csak vonás percepciós szerveződésként tekintenek az öt 
faktorra („Big Five”). Másrészt további problémát jelent az első három – négy 
dimenzió robusztussága mellett az ötödik faktor tartalmilag nem egységes 
megítélése (1. táblázat [1. fejezet]), sőt olykor napirendre kerül az öt faktor 
további dimenziókkal való kiegészítése is (pl. Ashton et al., 2004). 
Összességében azonban elmondható, hogy a „nem intellektuális viselkedésbeli 
egyéni különbségek, vagy személyiségvonások rendszerezésére szakosodott 
kutatók az ötfaktoros modellel jutottak el az egyetértésnek arra fokára, amit az 
intellektuális teljesítmények kutatói – az intelligencia egyfaktoros, általános vagy 
g-faktor modelljével (Spearman, 1925) – már a húszas-harmincas évekre 
elértek” (Nagy, 2007).  
A személyiségtesztek megjelenését és elterjedését történetileg nagyrészt 
hasonló cél hívta életre, mint ami az intelligencia mérés kapcsán a XX. század 
fordulóján kibontakozott. Itt is alapvetően kiválasztási, szelekciós szerepet 
töltöttek be a tesztek a hatékony feladatvégzés növelése, illetve az 
alkalmassági előrejelzés fokozása érdekében. Az 1920-as évektől induló 
tesztfejlesztési dömping kezdetben egy-egy speciális személyiségvonás 
mérésére szorítkozott, majd fokozatosan mindinkább előtérbe kerültek a 
többskálás mérőeszközök. A mérőeszközök terén a mérési dimenziók sokszor 
áttekinthetetlennek tűnő variációs sokfélesége is fokozta az egységes 
értelmezési keret iránti igényt. Erre megint csak jó esélyt kínált az egyéni 
különbségek leíró modelljeként jelentkező Big Five megközelítés.  
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II. Az ötödik faktor magyar nyelv ű tartalma 
 
 
A hazai Big Five kutatásban Szirmák Zsófia és Boele De Raad (1994a) által 
végzett átfogó lexikális elemzés eredményei azt mutatják, hogy az első négy 
dimenzió viszonylagos egyértelműsége mellett az ötödik faktor megléte, illetve 
az ott megjelenő dimenzió elnevezése kérdéses. A szerzők megállapítása 
szerint csupán halvány tartalmi hasonlóság felfedezhető a Nyitottság 
markerszavaival, és inkább a Kellemesség faktorhoz áll közelebb, amit a NEO-
PI-R (Costa & McCrae, 1992) személyiségteszten kapott eredmények is 
megerősíteni látszanak.  
Az ötfaktoros megoldásban legkisebb szerepű dimenzió fogalmilag pontosabb 
megértéséhez érdemes szemügyre venni, hogy ezt milyen személyiség 
releváns tulajdonságok határozták meg ebben a kutatásban.  
Amennyiben egymástól független faktorokként definiáljuk a Big Five 
dimenziókat, úgy az azokat terhelő személyiség leíró terminusok között sem 
célszerű nagyfokú átfedést megengedni, tehát egy feltáró faktoranalízisben 
merőleges forgatást szükséges alkalmazni. Ha viszont ezen felül az egyes 
faktorokat terhelő jellemzőket megtisztítjuk azoktól a tulajdonságoktól, amelyek 
más faktoron is legalább fele olyan súllyal érvényesülnek, akkor még 
világosabban láthatóvá válhatnak az egyes faktorok „saját” terminusai. Ily 
módon megvizsgálva a hazai személyiség-taxonómiai eredményeket, az 
ötödikként kirajzolódó Integritás (Integrity) vagy Becsületesség 
(Trustworthiness) névvel illetett faktoron olyan jelzők maradnak, mint az 
„áldozatkész”, versus „beképzelt”, „nagyképű”, „hatalomittas”, „kapzsi”. A 
tanulmány eredményei szerint a csak kizárólag ezen faktoron megjelenő, ún. 
faktorspecifikus jellemzők kisebb súllyal, de szintén negatív töltettel jelennek 
meg és hasonló tartalmi körben mozognak („tudálékos”, „fontoskodó”, 
„nagyravágyó”, „áskálódó”, stb.). Ahhoz, hogy ennek az ötödik faktornak a 
pozitív oldaláról is egyértelműbb képet kapjunk, érdemes megfordítani a fenti 
logikát és azokat az egyébként nem tisztán csak egy helyen megjelenő 
jellemzőket szemügyre venni, melyek ehhez a faktorhoz is tartoznak. A nem 
egyértelműen egy dimenzióra, de erre az ötödik faktorra is terhelő, ezzel 
korreláló tételek közül a legnagyobb (0,3 körüli) faktorsúlyú szavak között 
olyanokat találunk, mint az „emberséges”, „jólelkű”, „szelíd”, „jóságos”, 
„jóindulatú” – melyek egyébként másik oldalról a „Kellemesség” faktor alkotói.  
A négyfaktoros, illetve ötfaktoros megoldás összevetéséből jól látható, hogy az 
ötödik faktor nélkül kirajzolódó Kellemesség dimenzió az, ami az ötfaktoros 
szerkezetben kettéválik. Az így létrejövő Integritás és Kellemesség 
dimenziókkal 0,7 körüli korrelációban áll az eredetileg (négyfaktoros 
szerkezetben) kapott Kellemesség faktor (Szirmák & De Raad, 1994b). Vagyis 
azt mondhatjuk, hogy a magyar ötfaktoros struktúrában tulajdonképpen elválik 
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egymástól tartalmilag egy „konok” – „alkalmazkodó” jelzőkkel leírható dimenzió, 
illetve egy „áldozatkész” – „áskálódó” szavakkal jellemezhető tengely.  
Mindezek alapján ezt az ötödik, „Integritás” nevű dimenziót célszerűnek tűnne – 
mind a nem-specifikus pozitív tartalmú terminusokat, mind pedig a tisztán csak 
ezen a faktoron megjelenő negatív jelzőket kigyűjtve – inkább egy „pozitív 
viszonyulás másokhoz” hosszabb elnevezéssel definiálni. Ez egyfelől a 
másoknak nyújtott segítéssel, jólelkűséggel jellemezhető viszonyulással, másik 
oldalról pedig a csak saját érdekeket előtérbe helyező, egoista stílussal írható 
le.  
Ehhez képest a Kellemesség (Agreeableness) faktor az angol elnevezés szerint 
a „hajlandóság – hajthatatlanság” kontinuumot foglalja magában, míg a magyar 
szókészlet alapján pedig az „alkalmazkodó”, „tapintatos” versus „önfejű”, 
„konok” dichotómiát képezi le. Vagyis azt látjuk, hogy ez nem a másokkal 
szembeni ellenségességről, vagy támogatásról, önzetlenségről ad információt, 
de nem is az ismerkedős, barátkozó, közvetlen, illetve másik oldalról pedig 
csendes, zárkózott stílus kifejezője. (Ez utóbbi egyébként is az Extraverzió 
faktor sajátjának tekinthető, ami miatt a Kellemesség alternatív magyar 
elnevezéseként gyakran felbukkanó „Barátságosság” terminus fogalmilag 
zavaróan hat.) Valójában a Kellemesség faktor – a fentebb látott szókészletbeli 
distinkciók alapján – a saját elképzelésekhez való konok, önfejű 
ragaszkodásról, másik oldalon pedig a kompromisszumkereső, tapintatos 
stílusú hozzáállásról, alkalmazkodásról szól.  
Egyébként korábban több más, nem magyar nyelvterületen végzett vizsgálat is 
arra világítottak rá, hogy az ötödik, Nyitottság nevű faktor tartalmilag nem 
egyértelmű, hiszen több elemhez is köthető. A definíciós pontosítások nélkül 
pedig nehézséget okozhat magának az ötödik dimenziónak a Kellemesség 
faktortól való világos tartalmi elválasztása. Az eligazodásban segíthet az is, ha 
ismerjük, hogy ezen két dimenzió keveredéseként milyen személyiségjellemzők 
megjelenése várható. Ebben például Saucier (1992, 1994) adatai alapján az 
AB5C modell facetjei között az ötödik (Openness) és a második 
(Agreeableness) faktor metszetébe (V+ & II+) a szenzitivitás, illetve az empátia 
fogalma sorolódik be (Ostendorf & Angleitner, 1994).  
Az Integritás és Kellemesség faktor összevetésénél az is látszik, hogy a hazai 
személyiség-taxonómiai kutatások eredményei szerint a Kellemesség dimenzió 
az angolszász nyelvterületen tapasztalt második helyről a magyar 
faktorrangsorban a negyedik pozícióba került – hasonlóan egyébként ahhoz, 
ahogy a németben és az olaszban is hátrébb sorolódott (Caprara & Perugini, 
1994). Tehát ez a negyedik, illetve ötödik dimenzió úgy tűnik, hogy nagyjából 
hasonló méretű, viszonylag kisebb súlyú személyiségterületeket fed le a hazai 
Big Five struktúrában. Persze ettől még nem elhanyagolható az egymástól, 
illetve a többi faktortól való világos fogalmi elkülönítésük a magyar szókészlet 
alapján.  
Lényeges szempont, bár a kapott faktorok jellegét, speciális hangsúlyát nem 
kérdőjelezi meg az, hogy egy-egy faktor az eredeti, angol ötfaktoros 
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terminológiának miként feleltethetők meg. A fent emlegetett pozitív viszonyulás 
vonáscsoportot akár valójában a Kellemesség nevű dimenzióba foglalva is meg 
lehetne jeleníteni – ez tulajdonképpen már „csak” elnevezés kérdése. De abban 
az esetben, ha a Kellemesség faktor egy ilyen tartalmat fedne le, akkor pedig a 
Nyitottság faktor alternatívájaként egy olyan dimenzióra volna szükség – az 
ötödik faktor helyett, nevezzük bárhogy is – ami a célokhoz, saját 
elképzelésekhez való ragaszkodásról és az autonóm döntéshozatalról (a leíró 
szólista elemei szerint „önfejűségről”, „konokságról”), illetve másfelől pedig a 
kompromisszumkeresésről, engedékenységről („alkalmazkodásról”) nyújthat 
információt.  
 
Ha a hazai személyiségmérés területén elterjedt Big Five alapú 
személyiségkérdőívek szerkezetét vizsgáljuk, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy 
azok az ötödik faktor helyén tartalmát tekintve kivétel nélkül a Nyitottság 
(Openness) dimenziót mérik, miközben a fentiekben részletezett hazai 
vonatkozásban releváns ötödik faktorhoz tartozó jellemzők legtöbbjét 
különállóan nem, csak más faktorokban szétosztottan hordozzák.  
A NEO-PI-R kérdőív (Costa & McCrae, 1995; Szirmák & Nagy, 2002) esetén 
például a Barátságosság (Agreeableness) nevű skála részeként bukkan fel a 
Bizalom (Trust), ami a becsületesség és a jó szándék feltételezését jelöli, 
valamint az Altruizmus (Altruism) alskála, amelyben az aktív törődés, 
gondoskodás, nagylelkűség érhető tetten. Mindeközben a Nyitottság elemeként 
az Érzelemgazdagság (Feelings) alskála jelenik meg, mely az érzelmekre való 
nyitottságot öleli fel, míg az Extraverzió dimenzió részeként szereplő 
Szívélyesség (Warmth) pedig a gyengédség, melegség megtestesítője.  
A BFQ – Big Five Questionnaire (Caprara, Barbaranelli, Borgogni, & Perugini, 
1993; Sándor Rózsa, Kő, & Oláh, 2006) esetén az angolszász struktúrát 
követve a Nyitottság alfaktoraként szerepel a Nyitottság a tapasztalatokra 
(Openness to Experiences) skálát, mely az eltérő értékek iránti toleranciát, más 
emberek, életstílusok iránti érdeklődést tartalmazza. Mindeközben pedig a 
Barátságosság (Friendliness) faktor két alskálája közül az 
Együttműködés/Empátia (Cooperativeness) a mások szükséglete iránti 
érzékenységet fedi le, míg az Udvariasság (Politeness) alskála pedig az 
emberséges, jóindulatú, engedelmes reakciókat jelöli. A hazai adaptálásról 
szóló tanulmány szerint a BFQ esetén megállapítható, hogy „a tételeken 
végzett faktoranalízisnél (…) a Nyitottság a tapasztalatokra skála tételei főként 
az energia dimenzióra kerültek”, valamint emellett „a tételeken végzett 
faktoranalízis eredményeivel összhangban a skálákon végzett elemzések 
eredményei is a Nyitottság dimenzió megléte ellen szólnak” (Sándor Rózsa, et 
al., 2006).  
 
Összehasonlítva más ötfaktoros modellekkel a magyar Big Five struktúra 
minden egyedisége mellett sem teljesen egyedülálló ezzel a speciális ötödik 
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faktorral, hiszen hasonló, az angoltól eltérő, sajátos eredmények más 
nyelvterületeken is születtek.  
Így például az egyik nemzetközi összehasonlító lexikális kutatásban az olasz 
struktúrában külön IV. faktorként jelenik meg az altruizmus 
(„szenzitív”’,”nagylelkű” terminusok) tengelye, valamint külön egy V. faktor pedig 
a non-konformitást képezi le („forradalmi”, „progresszív” jelzőkkel). Egyébként 
ennek a vizsgálatnak az egyik eredménye a magyar ötödik dimenzió (negatív 
oldalának) és az olasz negyedik dimenzió kongruenciáját mutatja ki (De Raad, 
Perugini, & Szirmák, 1998). Egy másik olasz kutatásban ugyanez a faktor az 
Autonómia elnevezést kapta, ami mérési szinten részben a saját igények és 
kívánságok tudatosítását, illetve másik oldalról pedig a mások iránt mutatott 
érzékenységet, szenzitivitást ölelte fel (Perugini & Ercolani, 1998), ami szintén 
jól összhangba hozható a hazai kutatási eredményekkel.  
 
Összességében azt mondhatjuk, hogy egy ilyen értelmű ötödik faktor a „magyar 
személyiség” leírásában is releváns, többé-kevésbé jól körülhatárolható szeletet 
jelenít meg. Tehát mindenképpen érdemes önálló mérési dimenzióként 
operacionalizálni a személyiségtesztelés során, még ha kétségtelenül a 
legkisebb területről van szó a magyar Big Five struktúrán belül.  
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2. fejezet:	Az	online	tesztelési	módszer	és	a	

válaszjellemzők	detektálása	a	kérdőíves	kutatásokban 

 

I. Bevezetés 
 
 
A tudományos értelemben vett pszichológiai tesztelés számos elemében 
változatlan módszerekre épített az alig több mint egy évszázados múltja során 
és épít ma is, de a tesztelési eljárások a számítástechnikai fejlődéssel 
összhangban napjainkra sok területen jelentősen átalakultak. A számítógépes 
kiértékelési és értelmezési módszerek ma már nem csak elvétve fordulnak elő a 
pszichológiai mérések területén, hanem sok esetben egységes szakértői 
rendszerekké összeállva fontos döntéstámogató modulokként funkcionálnak. 
Gyakorlati alkalmazás oldaláról nézve ez a szakértői rendszerek mind a klinikai 
diagnosztikus munkában, mind pedig a legkülönfélébb HR-folyamatokban, a 
kiválasztástól az egyéni fejlesztésig kulcsfontosságú szerepet tölthetnek be. Az 
új teszthasználati funkciók funkciók megjelenése, valamint a teljese 
automatizált tesztelési folyamat hatékonysága miatt az elmúlt évtizedben igen 
népszerűvé és elterjedtté váltak az ilyen szakértői rendszerekbe integrálható 
számítógépes, illetve online tesztelési formátumok. Ez a fejlődési folyamat a 
személyiség mérésben is tetten érhető, hiszen a tesztelési módszer klasszikus 
papír-ceruza verziójához képest ma már túlsúlyba kerültek a számítógépes, 
illetve internetes mérési eszközök. Az ilyen alapokra épülő önkitöltős mérési 
módszerek a hagyományos eljárásoktól eltérően szinte bárhonnan elérhetővé 
tehetők, és a párhuzamosan zajló, nagyszámú tesztkitöltés révén pedig 
nagyméretű minták és hatalmas adatmennyiségek kezelése válik lehetővé. 
Ráadásul viszonylag rövid idő alatt, és lényegesen kisebb anyagi ráfordítás 
(nyomtatás, teszthelyszín biztosítása, adminisztrációs költségek, stb) mellett 
(Schmidt, 1997).  
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II. A számítógépes- és online tesztelés funkcionáli s és módszertani 
fejlesztései 

 
 
Bár a számítógépes- és online tesztelést gyakran egymás mellett emlegetjük, 
de valójában ma már különálló területeknek tekinthetők, hiszen az internetes 
módszerek terjedése az utóbbi évtized során számottevőbbé vált. Módszertani 
oldalról mindkettő kapcsán számos kérdés vethető fel, de a gyakorlatban mivel 
az online tesztelés terjedése előbbre jár, így a tesztalkalmazási kutatások is 
inkább erre a területre fókuszálnak. Tippins (2008) megfogalmazása szerint „Az 
internetes tesztelés vonata már kifutott a pályaudvarról” (idézi Burke, Mahoney-
Phillips, Bowler, Downey (2010). Az online tesztkitöltés terjedése sok 
szempontból új helyzetet eredményez nem csak a teszthasználat, de a 
tesztfejlesztés terén is. Ezek az új tesztelési módszerek számos olyan formai és 
módszertani sajátságot hordoznak, amelyek akár a tétel szintű válaszokra, akár 
a végső teszteredményekre kihatással lehetnek. A papír-ceruza tesztekkel 
összevetve például lényeges és gyakori formai eltérés szokott lenni, hogy 
legtöbbször a kérdőív tételek egymástól elkülönítetten jelennek meg a korábban 
bevett egész oldalas, vagy füzet formájú kérdéssorokkal szemben. Ennek egyik 
következménye az, hogy a tesztkitöltés során egy-egy konkrét tétel 
megválaszolásakor a vizsgálati személyek számára kevésbé befolyásoló a 
megelőző tételek és válaszok jelenléte. (Konkrétan a számítógépes helyzetben 
ez azt jelentheti, hogy csak azután lehet a következő kérdésre lépni a 
rendszerben, ha az aktuális itemet megválaszolta a személy, így tehát nem 
lehet visszatérni és módosítani a már lezárt kérdéseket). Érdekes módon ezt az 
item formát a tesztkitöltők is jobban preferálják (pl. depressziós, szociális fóbiás, 
pánikbeteg vizsgálati személyek), bár maga a tesztkitöltés ideje ettől némileg 
hosszabbá válhat (Thorndike et al., 2009). De nem csak klinikai mintán, hanem 
általánosságban is elmondható, hogy a vizsgálati személyek több pozitív 
reakciót mutatnak az online tesztkitöltések kapcsán a papír-ceruza felméréshez 
képest (Anderson, 2003; Salgado & Moscoso, 2003; Vispoel, Boo, & Bleiler, 
2001).  
Emellett szintén jelentősen átalakult magának a tesztkiértékelésnek a 
módszertana is, hiszen a tesztválaszok feldolgozása és értelmezése számos új 
elemet hordoz. Ilyen funkcionális újításnak tekinthető az automatikus 
skálaszámítási folyamatoktól, a standard átlagok folyamatos frissítésén át az 
egyéni skálapontok szöveges és grafikus megjelenítéséig, értelmezéséig 
számos módszertani változás. De a tesztkitöltés támogatása terén is több új 
funkció jelent meg, így például a rendszer a teszt kitöltése közben 
figyelmeztetheti a vizsgálati személyt a kihagyott válaszokra, illetve ha 
szükséges, nem is engedi tovább a tesztkitöltésben. Ez adott esetben 
módszertani oldalról is segíti a tesztelést, hiszen válaszadásban a hiányzó 
adatok problémáját részben kezelni képes. Ezen kívül az azonos kitöltési 
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környezet, számítógépes felület révén az ökológiai validitás is nagyobb fokú 
lehet (Reips, 2000).  
A különféle nyelvi változatok elérhetősége nagymértékű rugalmasságot teszt 
lehetővé párhuzamos nemzetközi alkalmazások esetén, illetve multikulturális 
környezetben, hiszen mind a teszt kitöltésének nyelve, mind pedig a 
kiértékelés, automatikus értelmezés (riport) nyelve az adott cél szerint történhet. 
Ezen túlmenően pedig magához a pontszámításhoz alapul szolgáló standard 
norma megválasztása is a célnak megfelelően szabadon variálható a 
rendszeren belül, hiszen sok teszt esetében nagyszámú mintákon alapuló 
normák állnak rendelkezésre, melyek nem csak egy-egy nyelvterületre, de azon 
belül speciális almintákra is vonatkozhatnak.  
A számítógépes háttér-rendszerek komoly segítséget jelentenek a tesztelési 
adatok kezelése, tárolása terén is, hiszen minden, az adott egyénre vonatkozó 
tesztadatot, illetve tesztkiértékelést elérhetővé és összehasonlíthatóvá képes 
tenni az aktuális teszteredményekkel. Az online tesztelési rendszerek 
kialakításakor kiemelt figyelmet kapnak az adatvédelmi előírások. Így 
biztosítható, hogy illetéktelenek ne férjenek hozzá sem magukhoz a 
teszteredményekhez, sem pedig a kiértékelési módszertanhoz, (ami pedig a 
tesztekre való „felkészülés”, vagyis a tesztkitöltés manipulálásának esélyét is 
csökkenheti).  
Mivel az internetes tesztváltozatok távoli tesztkitöltést is lehetővé tesztnek, így a 
papír-ceruza alapú teszteléskor megszokott személyes jelenléthez képest 
csökken a tesztkitöltő feletti kontroll (Buchanan & Smith, 1999). Ugyanakkor 
ellenőrzött feltételek között sem találtak szisztematikus különbséget az online 
tesztkitöltések között, akár egyéni, akár csoport szinten vizsgálódva, ami 
egybecseng számos más tanulmány eredményével (Templer & Lange, 2008).  
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III. Digitális lábnyomok az online tesztelésben 
 
 
Digitális lábnyomnak („digital footprint”) az olyan információkat nevezzük, 
melyeket online tevékenységek során akarva-akaratlanul maguk után hagynak 
a számítógép, online felület használói. Ezeket az internetes szakirodalomban 
általánosságban a nyilvánosan, vagyis a mások által is hozzáférhető adatokra 
érjük (Grayson, 2011; Madden, Fox, Smith, & Vitak, 2007). Adatvédelmi 
szempontból – publikus jellegükből fakadóan – egyfajta kontrollálatlan 
információs bázisnak, bizonyos értelemben veszélyforrásnak is tekinthetők 
(például a közösségi portálokon, file-megosztókon lévő személyes fotók, nem 
védett elektronikus levelek, blog bejegyzések), mivel akár visszaélésre is 
lehetőséget teremtenek (Greysen, Kind, & Chretien, 2010).  
 
A szándékosan publikált, direkt információs tartalmak mellett szintén 
számottevő adatforrásnak számítanak az olyan online tevékenységek közben 
keletkező, ún. indirekt digitális „lenyomatok” (például a vásárlási szokásokkal, 
bizonyos internetes oldalak meglátogatásával, a mobiltelefonos ügyintézéssel 
összefüggő rekordok). Az indirekt jelző arra utal, hogy itt egy-egy adat 
önmagában kevéssé, vagy egyáltalán nem informatív, de ezek összesítése, 
illetve feldolgozása, elemzése révén már egyénre jellemző következtetéseket 
belőlük leszűrni. Annyiban is speciális ez a terület, hogy ezen a módon 
ténylegesen rejtett információk, akár az egyén számára sem ismert folyamatok, 
döntési mechanizmusok, személyes preferenciák válnak feltárhatóvá. Az ilyen 
típusú elemzési, adatbányászati módszereket ma már viszonylag széles körben 
alkalmazzák, például az ügyfélszolgálati vagy értékesítési minősítések 
eszközeként. A legtöbb ilyen típusú elemzés igen nagy változókészletre és 
nagymintás vizsgálati csoportra épül.  
 
A számítógépes-, illetve online tesztelés terjedésével mind nagyobb figyelem 
irányul a tesztkitöltéssel összefüggően létrejövő digitális lábnyomok 
vizsgálatára. A hagyományos kérdőíves módszerek alkalmazása esetén – 
legyen szó akár marketingkutatásokról, vagy éppen pszichológiai tesztekről – 
szinte kizárólag az egyes kérdésekre, tesztitemekre adott tartalmi válaszok 
értékelése zajlik, melyek összesítéseként végül különféle skálák, indexek 
formájában kapott tesztpontszámok állnak rendelkezésre a további 
felhasználásra. Maguknak a teszteknek a kialakításakor, illetve fejlesztésekor is 
ezeket a tartalomra vonatkozó válaszokat vesszük alapul az egyes 
mérőeszközök pszichometriai jellemzőinek, például belső konzisztenciájának 
meghatározásához.  
 
A tartalom alapú elemzések mellett azonban a magának a választásnak a 
jellege, vagyis a válaszadás mintázata („response pattern”) is vizsgálható. A 
választendenciák regisztrálásán túl – a számítógépes tesztelések 
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megjelenésével, elterjedésével – más „rejtett” paraméterek, így például a 
válaszadási idő („response latency”) mutatói is egyfajta másodlagos 
válaszjellemzőként  szolgálhatnak, sőt például még a billentyű lenyomási erő 
(megfelelő kiegészítő eszköz birtokában) szintén felhasználható 
információforrásként (Space (1981), idézi Ben-Porath és Butcher (1986).  
Összefoglalóan ezeket a másodlagos, nem tartalmi aspektusokat rögzítő 
mutatókat válaszstílus („response style”) jellemzőknek is nevezzük.  
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IV. A választendencia típusai  
 
 
A válaszjellemzők („response characteristics”) körébe minden olyan válaszadási 
reakcióval összefüggő sajátság beleértendő, melynek kiegészítő szerepe lehet 
a tartalmi itemválasztásokból származó információkhoz képest. Az ezen a 
területen használt fogalmak nem minden esetben különülnek el élesen, változó 
intenzitással vannak jelen a szakirodalomban (1. ábra [2. fejezet]), éppen ezért 
a legfontosabbakat érdemes külön-külön definiálni. 
 

 
 

1. ábra [2. fejezet]. A választorzítás fogalmainak évenkénti angol nyelvű 
előfordulási gyakoriságai a digitalizáltan hozzáférhető könyvekben1 

 
Legszélesebb területét a válaszgyakoriságok („response distribution”) elemzése 
képezi, ami a statisztikai valószínűségtől eltérő válaszmegoszlások 
tendenciózus jellegének vizsgálatára fókuszál (Berg & Collier, 1953). Bár ezen 
a területen számos egymáshoz kapcsolódó fogalom létezik, de ezek néhol 
eltérő definícióval és jelentéstartalommal bírnak. A válaszgyakoriságok definíció 
szerint olyan szisztematikus torzítási tendenciáknak tekinthetők, melyek esetén 
a válaszadók nem (vagy nem csak) az adott tételek tartalma alapján adják a 
konkrét kérdőívben a válaszaikat, hanem ezt egyéb rárakódó hatások is 
befolyásolják. Ehhez hasonló tartalmú, általános jelentésű fogalomként fordul 
elő a választorzítás („response bias”), illetve a válaszhatás („response effect”) 
elnevezés is a szakirodalomban, bár kétségkívül lényegesen ritkábban.  
Mivel ennek a jelenségkörnek a hátterében eltérő tényezőket feltételeznek a 
kutatások, ezért a fogalmi meghatározásban is különféle definíciókra építenek. 
A választendencia („response tendency”) fogalma mára egyre kevésbé 
előforduló elnevezésnek számít, helyette az eredetileg Jackson és Messick 
(1958) által javasolt válaszstílus („response style”) terminus (De Beuckelaer, 
Weijters, & Rutten, 2010; Van Herk, Poortinga, & Verhallen, 2004), valamint az 
ettől némileg eltérő, Cronbach (1946) által bevezetett válaszbeállítódás 
(„response set”) fogalma (Cheung & Rensvold, 2000; David Watkins & Steven 
Cheung, 1995) vált uralkodóvá. Bár a válaszbeállítódás elnevezést legtöbbször 
                                                 
1 http://ngrams.googlelabs.com (Letöltve: 2012. október) 
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csak a válaszgyakoriságok területére szűkítve használjuk, de eredetileg 
Cronbach (1946, p. 476) számos egyéb válaszjellemzőt is ebbe a körbe sorolt 
(pl. válasz sebesség, válasz pontosság, stb). Jelen formájához azonban 
továbbra is azt a Cronbach által megfogalmazott definíciót vehetjük alapul, 
amely szerint akkor beszélhetünk válaszbeállítódásról, ha a válaszadó a 
válaszskálán lévő összes válaszlehetőségből szisztematikusan csak korlátozott 
számú válaszopciót használ ki. Ugyanakkor a két fent említett fogalom – tehát a 
válaszbeállítódás és a válaszstílus – közötti különbségtétel sem minden 
esetben egyértelmű a szakirodalomban. Általánosságban elmondható, hogy 
bizonyos szerzők a válaszbeállítódás terminust preferálják, melyet alapvetően 
az itemek formájától, tartalmától, illetve szituációs tényezőktől (externális, külső 
feltételektől) függő jellemzőnek tekintenek. Mások ettől eltérően, a válaszstílus 
fogalmát részesítik előnyben, melyet egy olyan általánosan (is) érvényesülő 
személyre jellemző, belső tényezőként (internális, belső diszpozícióként) 
kezelnek, ami nem (vagy nem elsődlegesen) az item jellemzőinek (formájának, 
tartalmának) függvényében alakul. Ennek az álláspontnak a legkorábbi 
képviselői (Lentz, 1938; Rorer, 1965) között maga Cronbach (1950) is 
leginkább a helyzet vagy item kétértelműségét, strukturálatlanságát tekinti ezen 
hatás kiváltójának, de már nála is megfogalmazódik, hogy esetleg egy mélyebb 
személyiségvonás kifejeződéseként is lehet értelmezni a válaszmegoszlás 
egyéni alakulását, ami a fenti helyzeti tényezők hatására válik a viselkedésben 
markánssá, (pl. amikor a személy bizonytalan a válaszaiban az adott itemek 
nehézsége vagy kétértelműsége miatt).  
A két fogalom nem csak a definíciós eltérések miatt érdemel figyelmet, hanem 
az ebben megnyilvánuló két kutatói hozzáállás szétválasztása miatt is. Egyfelől 
a válaszbeállítódás meghatározásánál fogva olyan externális tényezők által 
meghatározott jellemzőnek tekinthető, amit a tesztelés során egyfajta 
minimalizálandó, kiiktatandó jelenségként kell kezelni. Ehhez képest a 
válaszstílus kontroll alatt tartásra, befolyásolásra nincs lehetőség, hiszen egy 
internális, személyen belüli, inherens tulajdonság megnyilvánulásáról van szó, 
vagyis ennek csupán a detektálására, számszerűsítésére lehet törekedni. Tehát 
amennyiben a válaszstílus vizsgálatáról van szó, akkor megkerülhetetlen az 
egyének közötti különbségek témája. Miközben egyes szerzők igyekeznek éles 
határvonalat húzni ezen két torzítási forma közé (Jackson & Messick, 1958; 
Rorer, 1965) mondván, a válaszbeállítódás egyszerűen jellegéből fakadóan is 
mindig csak egy adott mérési helyzetre és időpontra vonatkoztatható, míg a 
válaszstílus ehhez képest a választorzításnak egy olyan speciális változatát 
képezi, mely időben és helyzetenként kevéssé változó, sokkal inkább az adott 
személyre jellemző, vonás jellegű aspektusként definiálható (Paulhus, 1991). 
Másfelől azonban azt tapasztaljuk, hogy a válaszstílus és a válaszbeállítódás 
közötti distinkció a legtöbb kutatás esetében tisztán nem jelenik meg, a két 
fogalmat napjaink a szakirodalmában általában szinonimaként kezelik.  
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Miközben a válaszgyakorisági torzítások hangsúlyozottan egyfajta nem tartalmi 
alapon történő válaszadási stílust hivatottak jelölni, azt is látni kell, hogy tartalmi 
hatások ebben is felbukkanhatnak, tehát a tétel tartalmától teljesen nem 
függetleníthető. Ennek hátterében azt vetik fel különféle szerzők, hogy joggal 
feltételezhetően, a válaszadók a kérdőív kitöltés során mindig, vagy szinte 
mindig igyekeznek egy koherens képet kialakítani magukról. Emiatt pedig a 
válaszgyakoriságban nem csak a válaszskála opcióinak választási preferenciája 
fog megjelenni, hanem érthető módon a tételek tartalma is szerepet kell, hogy 
kapjon a választásokban (Baumgartner & Steenkamp, 2001). Vagyis a 
választások tartalmi és formai aspektusai legtöbbször együttesen 
érvényesülnek a kérdőív kitöltése során – néhány olyan extrém kivételtől, mint a 
véletlenszerű, tartalomtól teljesen független válaszadás esete – de ettől még 
eltérő erősséggel játszhatnak szerepet, sőt olykor konfliktusba is kerülhetnek 
egymással (például a válaszbeállítódás felülírja a tartalmi választási 
preferenciát).  
 
A válaszgyakorisági eltérések vizsgálatához az indikátorok igen széles 
spektruma áll rendelkezésre, tehát számos, jól elkülöníthető mutató van jelen a 
szakirodalomban (Baumgartner & Steenkamp, 2001). A két legtöbbször vizsgált 
mutató az extrém válaszstílus, illetve a beleegyező válaszstílus.  
 
A széli-, vagy extrém válaszstílust, ERS („extreme response style”) eredetileg 
Cronbach (1950) egy olyan egyéni konzisztens tendenciaként azonosította, 
mely során a válaszadó a többszörös válaszlehetőségeket nyújtó skálán a két 
végpontot preferálja leginkább. Néhány szerző – pl. Kankaras és Moors (2011) 
– ugyanerre a jelenségre az ERB („extreme response bias”) elnevezést 
használja, de van olyan megközelítés is, amely az ERS pozitív, illetve negatív 
aspektusát is külön terminussal illeti a skála végpontok szerint (Harzing, 2006). 
Ez utóbbinak nyilvánvalóan más szerepe és jelentése van azokban az 
esetekben, amikor csak pozitív irányú tételekből áll a kérdőív, mint ha negatív, 
fordított itemeket is tartalmaz. Egyébként a szakirodalmi adatok szerint ez 
extrém pozitív, illetve extrém negatív irányú válaszadás előfordulása egymással 
korreláló jelenségnek tűnik (Bachman & O'Malley, 1984).  
Az ERS jelenléte azt is jelzi, hogy a válaszadó nem differenciál a választásai 
során sem a különféle válaszerősségek, sem pedig a különféle itemtartalmak 
között (Krosnick, 1991). Hiszen nem használja ki a válaszskála fokozatok 
közötti különbségeket, miközben nagyszámú, témájában eltérő jellegű tételre is 
hasonló módon ad válaszokat. Vagyis a választások szélsőségessége egy 
kevésbé finoman mérlegelt, kevésbé megfontolt, sztereotip jellegű 
válaszadásról is tanúskodhat.  
Az extrém válaszstílus kutatási eredményeinek fényében kijelenthető, hogy a 
széli válaszopciókra irányuló preferencia (ERS) egy olyan konzisztensen 
megjelenő, és időben is stabil jellemző (Bachman & O'Malley, 1984; Greenleaf, 
1992b; Naemi, Beal, & Payne, 2009), mely tartalmilag jól leválasztható a 



19 
 

szintén stabil tesztkitöltési jellegzetességként felmerülő egyetértési 
hajlandóságtól vagy beleegyező válaszstílustól („agreement response style”, 
ARS), illetve a szociális kívánatosság (szociális megfelelési igény, társas 
kívánatosság) fogalmától.  
Az extrém válaszstílus fogalmi tisztázása kapcsán kapcsán érdemes 
megemlíteni, hogy a szakirodalomban elvétve ugyan, de némileg zavaró módon 
néhány esetben teljesen más értelemben használják ezt a fogalmat. Ott az 
extrém terminus valójában a megszokottól eltérő válaszstílust („aberrant 
response patterns”) jelöli (Meijer, 1997).  
 
Az ERS tükörképeként, ellentétpárjaként szokás meghatározni a középponti 
választási stílust („midpoint/middle/middlemost response style”, MRS, MidRS), 
amelynél a válaszadó jellemzően inkább a skála középső értékét preferálja 
választásaiban („central tendency”). Az ilyen típusú választások okaként 
legtöbbször a válaszadói ambivalenciát, bizonytalanságot, illetve 
közömbösséget szokás feltételezni (Klopfer & Madden, 1980). Ez a 
szembeállítás ugyanakkor nem pontos, hiszen az ERS és az MRS (MidRS) 
nem zárja ki egymást, sőt egyidejűleg is jelen lehetnek a válaszadásban, ahogy 
ezt empirikus adatokon Weijters, Geuens és Schillewaert (2010) kutatása is 
demonstrálta. Az MRS (MidRS) – az ERS-hez képest – egy ritkábban vizsgált 
mutató, részben azért, mert ez a sok egyéb válaszlehetőség mellett csupán a 
középső választást detektálja (egy ötfokú Likert-skála esetén például csak a 3-
as választ). A válaszskála opciók jelentéstartalma függvényében a középponti 
választás egyfelől jelölhet egy mérsékelt, átlagos szintet a vizsgált item 
vonatkozásában, de értelmezhető úgy is, mint a két ellentétes végpont közötti 
felező pontot leképező válaszopció, mely ilyen értelemben egy semleges 
választási lehetőséget („neutral response option”) jelenít meg. Mivel a 
válaszadásnak ezen értelmezése tulajdonképpen a végpontok közötti választás 
hiányát jelenti, így olykor a kérdőív kiértékelése során ezeket nem is tekintik 
igazi válaszoknak, s mint ilyeneket kiszelektálják a skálapontszám 
kiszámításakor. A válaszskálán tehát ezek a középső opciók biztosítják 
bizonyos értelemben a legnagyobb rejtőzködés esélyét azzal, hogy a nyílt, vagy 
szélsőséges állásfoglalás elkerülésére adnak lehetőséget. Empirikus kutatások 
igazolják, hogy ezen középső válaszopcióhoz közeli választások bírnak a 
legnagyobb szociális kívánatossági értékkel, míg az extrém válaszopciókat 
ritkábban választják a személyek, mivel ezeket már kevéssé hatékony, 
maladaptív, rigid válaszformának érzik (Kuncel & Tellegen, 2009). Ennek a 
kutatásnak az eredményei arra világítanak rá, hogy a pozitív benyomáskeltésre 
törekvéskor is kevésbé gyakran választanak extrém válaszopciókat a 
tesztkitöltők. Ennek következtében – mivel a válaszskála használatában 
tendenciózusan kerülik a széli választásokat – önmagában a megfelelési 
törekvés miatt előállhat olyan helyzet, hogy a skálapontszámokban is ritkábban 
fordulhatnak elő szélsőséges értékek, mint mérsékeltebb eredmények.  
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Az ERS-hez, illetve az MRS-hez kapcsolódóan, lényegében igen hasonló 
értelmű fogalomként jelenik meg a kutatások során a választerjedelem 
(„response range”- RR) kifejezés. A választerjedelem mellett a válasz-szóródás 
terminust (Hamilton, 1968) érdemes még megemlíteni, ami az egy skálához 
tartozó itemválaszok szórását hivatott jelölni és ilyenformán önálló 
válaszjellemzőként szolgál bizonyos elemzésekben (E. J. Austin, Deary, 
Gibson, McGregor, & Dent, 1998). Ez utóbbi mutató kétségkívül összefügghet 
az ERS jelenlétével, sőt empirikus adatok szerint egymással jól is korrelálnak, 
de fontos látni, hogy ezek nem teljesen ekvivalens fogalmak, hiszen az egyik 
estén minden válaszopciót figyelembe veszünk, míg a másiknál pedig csak a 
skála végpontokat (Greenleaf, 1992a). Másrészről, ha például a vizsgált 
skálában nincsenek fordított itemek (vagy ha egyenértékűvé transzformált, 
visszafordított tételek adatait elemezzük), akkor az extrém válaszstílus (például 
a pozitív végpont gyakori választásával) akár nagyon alacsony szórás mellett is 
megvalósulhat. Ehhez hasonlóan a középponti választások (MRS, MidRS) 
gyakori megjeneése esetén a szóródás minimuma, vagy teljes hiánya fog az 
ERS legnagyobb előfordulási arányához vezetni (Greenleaf, 1992a).  
 
Amikor a választendencia mérés területén zajló kutatások azzal szembesülünk, 
hogy a válaszok sem az MRS (MidRS), sem az ERS révén nem írhatók le (pl. 
ha egy ötfokú Likert-skála esetén csak a 2-es, illetve a 4-es választások 
gyakorisága a kiemelkedő), akkor kiegészítő mutatóként felbukkan a mérsékelt 
választási stílus („moderate response style”, ModRS) fogalma is.  
 
Szintén gyakran vizsgált válaszforma az extrém válaszstílus mellett a 
beleegyező válaszstílus, ARS („acquiescent response style”), vagy más néven 
egyetértési hajlandóság („agreement response style”), melynél a válaszadó 
amennyire lehet, igyekszik elfogadóan, egyetértően, pozitívan és nem pedig 
opponáló válaszokat adni (Rorer, 1965). Lényegében ezzel azonos tartalmú 
fogalomként jelenik meg a kétfokozatú választás esetén az igent-mondás („yea-
saying”) mutatója, melynél a válaszadó legtöbbször egyetért az adott 
állításokkal, tehát szelídebb, megengedőbb válaszmód jellemzi („leniency”), így 
inkább pozitív válaszokat ad („positivity”). Az ARS inverzének pedig az 
ellenkező, opponáló válaszstílus, DRS, DARS („disagreement tendency”, 
„disacquiescent response style”) tekinthető, ami dichotóm válaszlehetőségek 
terén a nemet-mondás („nay-saying”) mutatójával ekvivalens (Couch & 
Keniston, 1960). Ez esetben a válaszadó szisztematikusan a negatív oldali 
válaszokat preferálja, vagyis szigorúbb, kritikusabb válaszmód („severity”) és 
elutasító irányú választások („negativity”) jellemzik a kérdőívkitöltés során.  
Mind az ARS, mind a DRS kapcsolatba hozható az extrém válaszstílussal, 
hiszen az ARS a pozitív irányú szélsőségek preferálását jelenti, míg a DRS 
pedig a negatív szélsőségek gyakori választását képezi le. Végső soron e kettő 
együttesét fejezi ki az ERS mutatója. Természetesen az itemekben megjelenő 
állítások nyelvi szerkezete (pl. fordított tétel) befolyással van a válaszadás 
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irányára és egy negatív megfogalmazású tétel tagadása valójában pozitív 
irányú válaszadást jelölhet tartalmi értelemben. De a lényeg éppen abban áll, 
hogy itt pont ezt a tartalmi hatást írja felül (részben vagy egészben) maga a 
válaszbeállítódás, mi a pozitív irányba (ARS) vagy éppen a negatív irányba 
(DRS) történő szisztematikus válaszeltolódást okoz.   
A vizsgálatok során kétségkívül az ARS vált az egyik legtöbbet elemzett 
választendencia jellegzetességgé, mivel ez az egyik legkézenfekvőbb és 
legnyilvánvalóbban észrevehető válaszforma. Valószínűleg éppen ebből a 
„láthatóságból” fakad az a sajátos kutatói torzítás is, hogy a választendencia 
torzítások kapcsán leggyakrabban éppen az ARS mutató merül fel 
szempontként és amire egyfajta általános értelemben vett „bűnbakra” 
tekintenek a kutatók (Weijters, et al., 2010).  
 
A választorzítások taxonómiájában – (Griffith, Peterson, Isaacson, Quist, & 
Gammon, 2009)2 összegzése alapján – célszerű két tengelyt megkülönböztetni. 
Egyrészt a választorzítás motiváltsága oldaláról (aktív/tudatosult vagy 
passzív/nem-tudatosult), másrészt pedig annak kimenetele szempontjából 
(pozitív/funkcionális vagy negatív/diszfunkcionális). Ebben a keretben jól 
elhelyezhetővé válnak olyan pszichológiai fogalmak, mint a pozitív illúzió (nem-
tudatosult - funkcionális), az én-bemutatási torzítás (tudatosult - funkcionális) 
vagy éppen az alacsony szintű integritás irányába történő torzítás (tudatosult - 
diszfunkcionális), illetve az identitás diffúzió (nem-tudatosult - diszfunkcionális).  
A választorzítás speciális fajtájaként a szociálisan kívánatos („social desirable 
responding” - SDR), illetve ellenpontja a szociálisan elutasított („social deviant 
responding”) jellegű válaszmód fogalomkörében érdemes kitérni a 
benyomáskeltés témájára. A szociális kívánatossági torzítás két területét a 
tudatos megtévesztést célzó benyomáskeltési hatás, IM („impression 
management”), illetve az őszinte jellegű, pozitív irányú önáltatási hatás, SDE 
(„self-deceptive enhancement”) jelenti (Paulhus, 1991), melyek egyébként az 
empirikus adatok szerint egymástól nem független, együttjáró faktoroknak 
tekinthetők (Ones, Viswesvaran, & Reiss, 1996). Ennek megfelelően több 
kérdőív is külön skálákat alkalmaz mindkét torzítás mérésére, így pl. az MMPI-
tesztben (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) a Korrekció (K) skála az 
önáltatási hatás korrigálására szolgál, míg a hazugság (L) skála pedig 
benyomáskeltés detektálására (Meehl & Hathaway, 1946). A szociális 
kívánatossági torzításnak kétségkívül erős a specifikus helyzetekhez 
kapcsolódó jellege, így tehát a válaszbeállítódás témakörében is értelmezhető, 
de mindemellett felfedezhető benne egy individuális, diszpozícionális aspektus 
is, amely már az egyéni válaszstílus oldaláról ragadja meg ezt a jelenséget. Ez 
utóbbi kapcsán tehát a benyomáskeltés képességén és a benyomáskeltési 

                                                 
2 http://cpla.fit.edu/io/documents/Griffith%20et%20al%20(2009)%20SIOP%20final.pdf (Letöltve: 
2012. szept.) 
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motiváción belül is vizsgálhatók a szociális kívánatossági torzítás egyéni 
eltérései (McFarland & Ryan, 2000, 2006).  
 
A választorzítás, azon belül pedig a válaszbeállítódás mérésének speciális 
esetét képviselik a random, véletlen válaszadást detektáló indexek, skálák 
(„noncontingent responding” – NCR). Ez a típusú válaszolási jelleg szolgál a 
legkevésbé használható eredményekkel pszichometriai értelemben, hiszen 
magas előfordulása révén teljesen inkonzisztens adatokhoz, alacsony 
reliabilitáshoz és validitáshoz vezet. (Ugyanakkor ez a torzítási forma nem 
összetévesztendő a pszichometria klasszikus mérési modelljében szintén 
gyakori problémaforrásnak tekintett random hibával, hiszen jelen esetben – mint 
minden választorzítás esetén – szisztematikus hibáról van szó.) A random 
válaszadást válaszgyakorisági oldalról mérő módszerek valójában mind tartalmi 
alapon képzett mutatók, melyekbe olyan tételek tartoznak, amiknek a konkrét, 
tényleges jelentésük alapján egy elvárt irányba kell (kellene) mutatniuk. Ez 
némileg ellentmondónak tűnhet a választorzítás eredeti definíciójának 
fényében, ami éppen a tartalomtól függetlenül megnyilvánuló jellegre épített. 
Ugyanakkor a random válasz skálák valójában éppen a tartalmi hatás 
negligáltságára hívják fel a figyelmet, vagyis ilyen értelemben szintén „tartalom-
függetlenek”. A random válaszadást az itemek tartalma alapján döntően két 
módszerrel szokták kimutatni, mindkettő tartalmi inkoherenciára utal.  
Egyrészt mérhető, hogy az egyébként tartalmilag ekvivalensnek számító 
tételekre adott válaszokban ténylegesen megjelenik-e az elvárt konzisztencia, 
vagy pedig inkonzisztensek a válaszok. Például az MMPI tesztben mind az 
egymással teljesen ellentétes megfogalmazású itemekre vonatkozóan, mind az 
ismétlődő tételekre vonatkozóan létezik ilyen index. Az elsőt az „Igaz válasz-
inkonzisztencia” (True Response Inconsistensy - TRIN) mutató képezi le, ami 
ellentétes megfogalmazású tételekre adott válaszok alapján elért magas 
pontszám esetén azt jelzi, hogy a személy tulajdonképpen tartalomtól 
függetlenül, válogatás nélkül pozitív válaszokat adott a tételekre. A másik 
mutató pedig a „Variábilis válasz-inkonzisztencia” (Variable Response 
Inconsistency - VRIN), ami a kérdőívből a tökéletesen azonos vagy tökéletesen 
ellentétes megfogalmazású ismétlődő tétel-párokra adott válaszokat 
összegyűjtve egy magas pontszám elérésével képes jelezni a random kitöltést. 
Mindkettő a tételek tartalmi jellegétől független válaszadás feltárását célozza.  
A másik mérési módszernél szintén egy elvárt aspektustól való markáns eltérő 
válaszmód szolgáltatja az információt, mégpedig az általánosan, szinte 
„kötelezően” egyféle irányban megválaszolt itemekben megjelenő jelentősen 
eltérő válaszadás. Eredetileg az MMPI tesztben kifejlesztett F-skála 
(Frequency; Frekvencia), illetve a CPI-tesztben (California Psychological 
Inventory (Gough, 1957) alkalmazott CM-skála (Communality; Kommunalitás) 
éppen ilyen, a populációban 95%-os valószínűséggel azonos irányban 
megválaszolt tételeket tartalmaz. Ezek a tételek tehát a személyiségmérés 
során egyébként nem szolgálnak használható megkülönböztető jelleggel, 
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hiszen nem diszkriminálnak megfelelően a populációs tagjai között. Ilyenformán 
pszichometriai értelemben megbízható mérésre (ld. Cronbach definícióját) nem 
alkalmasak. Egyetlen hasznuk az elvárt nagyfokú válaszazonossággal 
ellentétes választások detektálása lehet, vagyis hogy a tartalmilag nem 
adekvát, vélhetően random kitöltésből származó eredményeket kiszűrjék. Ez a 
skálatípus igen elterjedt, számos más személyiségmérő eljárásban használják 
a véletlenszerű válaszadás mérésére (pl. TCI-teszt, Cloninger, Svrakic, & 
Przybeck, 1993). 
A random válaszadás hátterében a kutatók legtöbbször olyan (de)motiváltsági 
aspektusokat feltételeznek, mint az instrukciók, itemek elolvasásának, 
megértésének hiányát, pontatlanságát, stb. A véletlenszerű válaszadáshoz 
képest a tartalmilag koherens, valamilyen pontszámérték irányába mutató 
manipulációs törekvések mérése ennél valamivel nehezebb, hiszen ezek 
mögött jelentősen eltérő egyéni motivációk, célok, elérendő pontszámértékek 
húzódhatnak meg. 
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V. A válaszgyakorisági torzítások id ői stabilitása  
 
 
Az eddigi kutatási megközelítéseket összegezve úgy tűnik tehát, hogy a 
válaszgyakorisági torzítások vizsgálata terén két sajátos felfogásmód mód, 
értelmezési keret áll rendelkezésre. A kutatások egy része a választendencia 
megjelenését külsődleges tesztelési feltételekre, illetve bizonyos kérdőívhez 
kötődő sajátságokra (például az egyes itemek, vagy a válasz-skála formája, a 
kérdőív tartalma, stb.) igyekeznek visszavezetni, vagyis a válaszbeállítódásra 
vizsgálatára fókuszálnak. Ez a szemlélet alapvetően a szóban forgó torzítási 
hatásokat egyfajta mérést, tesztelést szennyező zajként kezeli, valamint azok 
minimalizálására törekszik. Ezzel szemben a válaszstílus alapú megközelítésre 
épülő kutatások egy olyan belső jellemzőnek, személyre specifikus indikátornak 
tekintik az egyéni válaszskála használati preferenciát (valamint ugyanígy 
minden válaszstílus jellemző, beleértve a válaszlátencia alakulását is), ami 
konzekvens megjelenése és stabilitása miatt sajátosan jellemző az adott 
tesztkitöltő személyre. Mindkét megközelítés szempontjából fontos kérdés a 
válaszgyakorisági jellemzők gyakoriságának és stabilitásának kérdése.  
A különféle kutatások – eltérő tesztadatokra építve – nagyjából hasonló képet 
mutatnak a széli-, illetve mérsékelt válaszgyakoriság állandósának kérdésében. 
Nagymintás felmérések alapján úgy tűnik, hogy a válaszadók kb. 25-30%-ára 
jellemző az ERS (E. J. Austin, Deary, & Egan, 2006; Eid & Rauber, 2000), tehát 
a legkülönfélébb kérdőíves tesztelési helyzetekben meglehetősen nagy 
gyakorisággal megjelenik populációs szinten ez a válaszstílus.  
Az egyéni előfordulási valószínűség területén vizsgálódva longitudinális 
vizsgálatokkal (ugyanazon személyek felmérésével) mind az ARS, mind pedig 
az ERS esetén igen magas szintű idői stabilitását lehet kimutatni (Bachman & 
O'Malley, 1984), még akár több éves időkülönbséggel is (Billiet & Davidov, 
2008). A személyiség jellemzők stabilitását alapul véve figyelemre méltó, hogy 
lényegében hasonló szintű test-restest korrelációk adódnak az extrém 
választendencia vonatkozásában is (r = 0,8), de még az ARS terén is 
közepesen erős együttjárás (r = 0,5) tapasztalható  (Littvay, 2010). Az ismételt 
méréses vizsgálatok kapcsán azonban kézenfekvő kritikaként merül fel, hogy a 
megismételt tesztkitöltés alkalmával akár az adott itemek tartalmi hatása, vagy 
a korábbi tesztkitöltési helyzet emlékezeti hatása is befolyással lehet az 
itemválasztásokra, vagyis könnyen elképzelhető, hogy ezekben az 
eredményekben nem tisztán a válaszstílus megnyilvánulása érhető tetten. Egy 
újabb kutatás a válaszgyakorisági jellemzők idői stabilitását két különböző 
itemkészleten végzett egyéves időintervallumú longitudinális vizsgálatban 
elemezte (Weijters, et al., 2010). Itt nem azonos kérdőívek ismételt felvétele 
zajlott, tehát az ismerősségi, memóriahatás nem játszhatott szerepet, hiszen 
teljesen eltérő tartalmú itemcsoportokon kapott válaszjellemzőket vetettek 
össze. Az eredmények azt valószínűsítik, hogy mind a négy alapvető 
válaszstílus (ARS, DRS, ERS, MRS) mentén markáns az egyéni idői stabilitás. 
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Bár az ebben a vizsgálatban alkalmazott két kérdőív meglehetősen különböző 
terjedelmű volt, illetve egyikük magas belső konzisztenciával rendelkezett (52 
item, átlagos inter-item korrelációjuk: r = 0,7), míg a másik pedig rendkívül 
alacsony megbízhatóságúnak bizonyult (112 item, átlagos inter-item 
korrelációjuk: r = 0,13), de így sem okozott nehézséget ezen stabilitási hatás 
kimutatásában. Azonban a kutatás eredményeinek általánosíthatósága kapcsán 
komoly korlátként merülhet fel, hogy ebben a kutatásban egyáltalán nem volt 
szerepe szituációs különbségeknek, így ezek az eredmények nem feltétlenül 
terjeszthetők ki minden más helyzetre, hiszen nem egyértelmű, hogy vajon egy 
önkéntes, marketing célú kutatásban kapott sajátságok ugyanúgy 
megmutatkoznak-e például egy munkahelyi kiválasztási szituációban, vagy 
pedig egy klinikai irányultságú személyiségtesztelés során.  
A válaszgyakorisági jellegzetességek mérésére számos különböző módszer 
létezik, melyek részben az adott kérdőíven megnyilvánuló válaszpreferenciák 
detektálásával, részben pedig külső mérőeszközök eredményeivel dolgoznak. 
Az ERS vizsgálatában az egyik legismertebb külső skála létrehozása Greenleaf 
(1992b) nevéhez kötődik, aki egy olyan itemkészlet összeállítást javasolt, 
melyben a tematikus hatás teljes kiszűrése érdekében csak olyan, tartalmilag 
nem átfedő tételek szerepelhettek, melyeknél a válaszopciók előfordulási 
gyakorisága kiegyensúlyozott volt. Elgondolása szerint annak az esélye 
meglehetősen kicsi, hogy bizonyos válaszadók az összes érintett témában 
(vagyis itemben) ténylegesen szélsőséges véleményt (vagyis itemválaszt) 
mutassanak, ezért joggal tekinthető ez egyfajta tartalom-független válaszstílus 
mutatónak. Greenleaf korábbi nagymintás és relatíve széles idősávban (1975-
1987 között) zajló amerikai kutatások során használt kérdőíveket alapul véve 
összesen 16 tételt összeválogatva alakította ki saját ERS skáláját. Az ERS 
mérésére ehhez hasonló technikával később más kutatásokban is létrehoztak 
hasonló itemkigyűjtéseket (Kieruj & Moors, 2011). Ezeknek a skáláknak sajátos 
módon minden esetben igen alacsony a belső konzisztenciája, de ez csak 
látszólag jelent problémát, hiszen itt tartalmilag nem összetartozó tételek 
egybegyűjtéséről van szó. A válaszstílus oldaláról vizsgálódva – az itemekre 
adott válaszok szélsőséges jelleg szerinti átkódolását alapul véve – viszont 
magas megbízhatóságú mérőeszközökről beszélhetünk. Naemi és munkatársai 
(2009) vizsgálatában például a hagyományos inter-item korreláció átlaga 
elenyésző (r = 0,004), miközben a válaszstílus értékek átlagos inter-item 
korrelációja magas (r = 0,67). De ehhez hasonlóan magas belső konzisztencia 
mutatókat kaptak nem csak az ERS-, hanem ARS-indexet elemezve is más 
kutatásokban is, így például vanHerk és munkatársai (2004) vizsgálatában a 
Cronbach-alfa értékek 0,45 - 0,95 közöttiek (Cronbach-alfa mediánja = 0,79).  
Mindezen eredmények tehát igazolják azt a válaszstílus definícióban lefektetett 
állítást, miszerint ezek a válaszgyakorisági torzítások – a különféle, tartalomtól 
független megjelenésük miatt – olyan egyénre jellemző, stabil komponenseknek 
tekinthetők a válaszadásban, melyek megbízható mérhetőséggel és idői 
stabilitással rendelkeznek.  
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VI. A válaszlátencia mutatói   
 
 
A vizsgálható válaszjellemzők második nagy csoportját alkotja a 
válaszgyakorisági megoszlások mellett a válaszlátenciák („response latencies”) 
területe. Az egyes tételekre adott válaszok reakcióideje, illetve annak a 
válaszok tartalmi jellegével való összevetése számos oldalról elemezhető, 
hiszen a válaszlátencia részben a személy belső tulajdonságaitól, részben 
pedig a tétel jellemzőitől is függ. Az item, mint inger és a rá adott reakció, mint 
válasz megjelenése között zajló (kognitív és viselkedéses) belső folyamat 
kimenetelét számos hatás befolyásolhatja, mind az egyén (internális okok), 
mind pedig a kérdőív, illetve item jellemzőinek (externális okok) oldaláról. 
Holden, Fekken és Cotton  (1991) modellje szerint ebbe a folyamatba négy 
szinten, az információ feldolgozás, összehasonlítás, döntés, válaszadás 
szakaszában kapcsolódhatnak be különféle tényezők (2. ábra [2. fejezet]).  
 

 
2. ábra [2. fejezet] Holden, Fekken, Cotton  (1991) válaszlátencia modellje 

 
Van der Linden (2009) hasonló felosztás szerint kialakított modellje nem csak 
egyirányú, hanem interaktív hatást is feltételez. Ezesetben a személy és a 
mérőeszköz jellemzői együttesen alakítják a válaszlátenciát, ugyanúgy, ahogy 
az itemre adott (tartalmi) válaszok esetén is ezen két tényező kombinációja 
érvényesül (3. ábra [2. fejezet]).  
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3. ábra [2. fejezet] Van der Linden (2009) válaszlátencia modellje 
 
Ebben a modellben a válaszlátencia részben a személy belső tulajdonságainak 
(összességében egy egyéni látens tempónak), részben pedig a tétel 
jellemzőinek (az item intenzitásának, idő-igényének) függvényében alakul.  
A válasz sebessége és a válasz pontossága (vagyis a mérendő látens 
tulajdonságot kifejező precizitása) egymással komparatív viszonyban áll 
(„speed-accuracy trade-off”). Legnagyobb mérési pontosság az adott itemnél 
egy időkorlát nélküli helyzetben (tehát maximális időigény, vagy 
energiaráfordítás mellett) várható, ami a válaszsebesség növekedésével 
fokozatosan lecsökkenhet (4. ábra [2. fejezet]). Vagyis minél gyorsabb egy 
reakció, annál kevésbé biztosított, hogy az egy precíz választ eredményezzen, 
így pedig egy bizonyos reakcióidő szint alatt a pontosság teljes hiánya, vagyis 
valójában már random válaszadás állhat fenn. 
 
 

 
 

4. ábra [2. fejezet] Thurstone (1937) által feltételezett összefüggés az item 
nehézsége, a válaszidő és a pontosság, vagyis helyes válasz 

valószínűsége között 
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A válaszlátenciával összefüggő személyiségjellemzők kutatása lényegesen 
szórványosabb a válaszgyakorisági elemzésekhez képest. A különféle 
vizsgálatok során az egyik legfontosabb és gyakran megkapott eredményt az 
intelligencia, valamint az extraverzió szerepének feltárása jelenti a gyorsabb 
válaszidővel kapcsolatban (Beckmann & Beckmann, 2005; Hornke, 2005). Egy 
nemrég végzett vizsgálat éppen a pontosság-gyorsaság összefüggésére világít 
rá (Doerfler & Hornke, 2010). Eszerint intelligencia és az extraverzió változója 
közötti – a már többek által feltárt (Beckmann, 2000; Beckmann & Beckmann, 
2005; Hornke, 1997; Neubauer, 1990) – gyenge negatív korreláció mögött 
éppen a válaszidő mediátor hatása húzódhat meg. Ha az extravertáltak 
gyorsabb munkamódja egyúttal kevésbé pontos feladatmegoldást is 
eredményezhet, akkor könnyen feltételezhető az extravertált személyek IQ-
pontszámának alulbecslése is az intelligencia tesztelés során.  
 
A különféle modellek a válaszolási gyorsaság eltéréseit részben az egyénhez 
kapcsolódó variabilitásból, részben pedig a kérdőív itemeinek ingadozásából 
vezetik le. Míg az elsőben az egyéni személyiségjellemzők mellett az olvasási-, 
illetve motoros tempó (illetve annak motivációs alapja) játszik fontos szerepet, 
addig a másikat pedig az itemjellemzők, vagyis a szöveg jellege, nyelvi 
komplexitása (például kettős tagadási szerkezetek előfordulása), illetve az item 
hossza befolyásolhatja. Ez utóbbi vizsgálatakor számos kérdőívben kimutattak 
kisebb-nagyobb együttjárásokat a válaszidő, illetve a karakterszám (illetve az 
abból képzett négyzetes mérőszám) között, melyek az egyéni korrelációk 
átlagolása után r = 0,02 – 0,8 között ingadoztak (Catanzaro, 1997; Temple & 
Geisinger, 1990). Az ilyen típusú eredményekkel kapcsolatban fontos 
hangsúlyozni, hogy maga a folyamat (kimenetelét tekintve) nem feltétlenül 
azonos sem az egyes egyéneket, sem a konkrét helyzeteket, sem pedig az 
egyes kérdőív tételeket összehasonlítva (Klein & Loftus, 1993; Tschanz & 
Rhodewalt, 2001). Éppen ezért másképp alakulhat a válaszlátencia egy egyén 
számára érzelmileg arousal-keltőbb kérdés kapcsán (Temple & Geisinger, 
1990), vagy az őszinte tesztkitöltéshez képest egy erős szociális kívánatossági 
hatás esetén, vagy éppen egy személyiségméréshez képest egy attitűd 
kérdőívhez viszonyítva.  
 
A válaszlátencia lehetséges mérőszámai az egyik alapvető felosztás szerint két 
típusba sorolhatók, egyrészt beszélhetünk az abszolút időkkel dolgozó 
mutatókról, másrészt pedig a transzformált idői indexekről. Ez utóbbiak a 
gyakorlatban legtöbbször standardizálással, illetve logaritmus transzformációval 
létrehozott mutatókat takarnak. Bár a reakcióidők ritka kivételektől eltekintve, 
szinte minden esetben ferde, nem-normális eloszlást mutatnak, de az eloszlás 
korrigálása (pl. van der Linden válaszidő modellje a válaszidő logaritmus 
transzformálásával) közelítőleg normális válaszidő eloszláshoz is vezethet. A 
válaszidők eloszlásokhoz kapcsolódó másik lényeges kérdés, hogy a 
szélsőséges item válaszidők kellően kontroll alatt vannak-e tartva, illetve hogy 
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milyen válaszidő értéktől kezdődően kezelendők kiszelektálandó, kilógó (outlier) 
adatokként.  
 
A válaszlátenciák másik felosztás a mérési fókusz alapján különíti el az idői 
mérőszámokat. Egyik oldalra az item-szintű változókat, másik oldalra az 
agrregált mutatókat sorolhatjuk. Ez utóbbiak vagy egy-egy konkrét mérési 
dimenzió (pl. személyiségskála), vagy pedig a teljes kérdőív szintjén gyűjtik 
egybe a válaszlátencia elemi értékeit. Ezek végső soron részben egyszerű 
összegzéssel, illetve átlagolással számolnak, vagy esetleg a válaszidők 
szóródása alapján létrehozott változókat eredményeznek.  
 
Az egyes kérdőívkitöltésekben jelentkező válaszidők jelentős egyéni 
variabilitásának, szóródásának és extrém kiugrásainak kezelhetővé tételére 
például Popham és Holden (1990) egy olyan dupla-standardizációs módszert 
javasolt az MMPI (Form R) kérdőívvel végzett vizsgálatban, amely révén 
eliminálhatók egyrészt az a motoros vagy olvasási tempó terén meglévő egyéni 
különbségek, másrészt pedig az itemek sajátságai (hossza, komplexitása) 
miatti eltérések. Ennek a módszernek a lényege, hogy az adott kérdőívben 
minden egyes item esetén (tehát minden személy mentén), valamint minden 
egyes kérdőívkitöltő egyén esetén (tehát annak minden válasza mentén) 
elvégzett kettős standardizációval kiszűrhetők a szélsőséges válaszlátencia 
kiugrások (a +3 és a -3 szórásnyi z-érték terjedelmet megtartva). Ezt a dupla 
standardizáción alapuló válaszidő transzformációs módszert más kutatásokban 
is alkalmazták. Így például bizonyos pszichopatológiai skálapontszámok (Basic 
Personality Inventory) mentén a válaszidőkkel való korreláció az item-
elfogadások terén negatívnak (vagyis a standard átalaghoz képest 
rövidebbnek), míg az item-elutasítások terén pedig pozitív irányúnak (vagyis 
meghosszabodottnak) adódott – ami a kognitív információ-feldolgozási 
modellekkel jól összhangba hozható eredmény (Holden, et al., 1991).  
A válaszidők és válasz-kongruencia témakörében hasonló elméleti keretben 
vizsgálódtak skandináv kutatók (Akrami, Hedlund, & Ekehammar, 2007) a 
személyiségkérdőíveken (NEO-PI, illetve NEO-PI-R) adott válaszok látenciáját 
vizsgálva a kérdőív tételek én-sémával (Markus, 1977) kongruens, illetve 
inkongruens jellegére fókuszálva. Eredményeik szerint a Big Five faktorok 
mentén magas, illetve alacsony értéket elérők az adott skálához tartozó 
itemekre gyorsabb (vagyis rövidebb standardizált idejű) válaszokat adtak, mint 
a közepes skála pontszámú személyek. (Ebben a vizsgálatban extrém 
válaszidejű – 1,2 sec alatti, illetve 40 sec feletti – reakciók kiszelektálásra 
kerültek). A válaszlátencia és a személyiség pontszámok közötti kvadratikus 
összefüggést elsőnek Kuiper (1981) nevesítette fordított U-alakú válaszidő 
hatásként, de később több kutató szintén demonstrálta ezt a jellegzetes 
mintázatot (Amelang, Eisenhut, & Rindermann, 1991; Mueller, Thompson, & 
Dugan, 1986). Akrami és munkatársai (2007) fent említett vizsgálatukban a 
polinomiális regressziós elemzéssel kapott eredményeik mögött az én-sémának 
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az egyénre vonatkozó információkkal kapcsolatos kognitív facilitáló hatását 
feltételezték, mely végső soron az én-releváns kérdőív itemek feldolgozást 
gyorsítaná fel. A szerzők a válaszadási gyorsaságot egyfajta sematikussági 
(„schematicness”) indikátorként értelmezik, ami a séma vezérelt döntéshozatalt 
valószínűsít. Más fogalmi keretben ez végső soron sztereotip válaszstílusnak is 
nevezhető.  
 
Holden, Kroner, Fekken és Popham (1992) kutatásuk kapcsán szintén az én-
sémával való összefüggésére támaszkodnak, de a szociális kívánatossági 
hatás területén vizsgálódnak. Eredményeik szerint a nem őszinte, pozitív 
irányba torzított tesztkitöltésekben a szociálisan kívánatosabbnak tekintett 
tételekre gyorsabb válaszidők adódnak. A szerzők érvelése szerint amennyiben 
pozitív benyomás keltése a tesztkitöltő személy célja, akkor az ezzel a sémával 
összhangban lévő, szociálisan kívánatos itemeknél rövidebb döntési időre lesz 
szükség a válaszadás során. Más vizsgálatokból szintén ismert, hogy a 
kongruens tartalmú itemekre gyorsabb válaszok születnek, mint az 
inkongruensekre (Holden, et al., 1991). Holden és munkatársai (1992) szerint 
amennyiben negatív irányú torzításra törekszik egy vizsgálati személy, akkor a 
felvett sémának megfelelően ugyanezek az egyébként szociálisan kívánatos 
tételek hosszabb reakcióidejű választást indukálnak és ezzel együtt a 
szociálisan nemkívánatos tartalmú itemek válnak gyorsabbá.  
Ezt az eredmény egy másik kutatócsoport hasonló vizsgálata szintén 
megerősítette, amikor munkahelyi kiválasztási helyzetben végeztek 
felméréseket (Vasilopoulos, Reilly, & Leaman, 2000). Az itt kapott eredmények 
szerint benyomáskeltésre törekvéskor alacsony munkatapasztalat esetén 
lassabbak a személyiségskála itemek válaszidejei, míg magas szintű 
munkatapasztalat esetén pedig gyorsabbak.  
A szociális kívánatossági hatással összefüggésben alapvetően három 
különböző mechanizmust és ebből fakadóan pedig három típusú válaszidő 
torzulási tendenciát szokás elkülöníteni, melyek a válaszlátencia modellek 
különböző szintjein fejtik ki hatásukat. Az első hatás – ami a legkorábbi 
elképzelésekben is megjelenik (Nowakowska, 1970) – a válaszadást megelőző 
utolsó, ún. korrigálási fázisra („response editing phase”) fókuszál, melynek 
többletidő-igénye eredményezi a válaszidő meghosszabbodást. Ezt jól 
demonstrálják azok a vizsgálatok, melyekben olyan érzékeny témákat érintő 
válaszokat várnak el a vizsgált személyektől, mint például a munkavégzési 
előtörténet, vagy éppen a drogfogyasztás feszegetése, melyekben az 
eredmények szerint akár egy másodperces válaszlassulást is felléphet az 
őszinte tesztkitöltésekhez képest (McDaniel & Timm, 1990).3 A második és 
harmadik szociális kívánatossági hatás az információ kinyerésének fázisához 
(„information retrieval stage”) kapcsolódik. Míg az egyikben ezen fázis teljes 
                                                 
3 
http://www.people.vcu.edu/~mamcdani/Publications/McDaniel,%20Douglas%20&%20Snell%20(
1997)%20A%20survey%20of%20Deception.pdf (Letöltve: 2012.04.19) 
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eliminálása zajlik, addig a másikban szelektíven, a pozitív információkat 
előnybe részesítve, a negatívakat pedig negligálva történik az információ 
feldolgozás. Mindkettő lerövidíti tehát a válaszadási folyamatot, így a 
válaszlátencia csökkenése várható ezekben az estekben (Holtgraves, 2004). 
Éppen ezt a hatást demonstrálja a fent említett Holden és munkatársai (1992) 
által végzett vizsgálat is, melyben a pozitív irányba torzított tesztkitöltéseknél a 
szociálisan kívánatosabb tételekre, gyorsabb válaszidők adódtak, hiszen ezek a 
kívánatossági sémával kongruensek voltak.  
A fentiekhez kapcsolódóan a szociális kívánatossági hatáson belül a tudatos 
megtévesztést célzó benyomáskeltés (IM: „impression management”) 
dimenziója az elsővel, tehát a válasz korrigálás fázisával, így a válasz 
lassulásával, míg az őszinte jellegű pozitív irányú torzítással járó önáltatás 
(SDE: „self-deceptive enhancement”) faktora (Paulhus, 1991) pedig inkább a 
második típusú válaszlátencia változással, az információ kinyerési fázis 
háttérbeszorulásával, így tehát a válasz gyorsulásával hozható kapcsolatba 
(Holtgraves, 2004).  
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VII. Válaszjellemz ők alakulása számítógépes, illetve online 
tesztelésben  

 
 
A számítógépes tesztelés terjedése kapcsán gyakran vetődik fel, hogy az eltérő 
tesztkitöltési körülmények – például a tételek formai megjelenítése, vagy a 
tesztkitöltő személyek egyéni számítógép használati kompetenciát és 
preferenciái, stb. – mellett mennyiben tekinthetők mégis azonosnak a papír-
ceruza kitöltésből, valamint a számítógépes, illetve online tesztkitöltés révén 
kapott eredmények (Ployhart, Weekley, Holtz, & Kemp, 2003).  
A tesztalkalmazás nemzetközi irányelvei – Standards for Educational and 
Psychological Testing (1999) – szerint csak azok a tesztformátumok tekinthetők 
egymással ekvivalensnek, melyek kimutathatóan azonos eredményekkel 
szolgálnak. A tesztadaptálások során a tesztfejlesztők éppen ezért különös 
figyelmet fordítanak a számítógépes tesztformátum eredeti, papír-ceruza 
változatának összehasonlítása alapján az esetleges korrekciók megtételére. 
Éppen ezért a legtöbb teszt-ekvivalenciát vizsgáló kutatás szerint a 
számítógép-alapú tesztelések a papír-ceruza verzióhoz képest nagymértékben 
hasonló eredményeket adnak és csupán minimális eltérések adódnak (Barak & 
English, 2002; Mead & Drasgow, 1993; Richman, Kiesler, Weisband, & 
Drasgow, 1999; Sampson, 2000). Sőt olykor egyes tesztek esetében akár még 
validabbak, kisebb szociális kívánatossági torzítással bíróak is lehetnek ezek a 
számítógép-alapú eljárások (Richman, et al., 1999). Ennek egyik oka, hogy itt 
az adatfelvétel nem szemtől-szembe szituációban zajlik, így bizonyos 
esetekben, így például a kifejezetten személyes, intim témák esetén 
lényegesen nagyobb fokú őszinteség és nyitottság tapasztalható a felmérésben 
résztvevők részétől (Ochs, Mah, & Binik, 2002).  
Ugyanakkor specifikusan vizsgálva egyes mérési területeket például a kognitív 
teszteknél (Carstairs & Myors, 2009) felbukkannak még ennek ellentmondó 
adatok is, de ugyanez megfigyelhető a személyiségmérés esetén is. Bár a 
személyiségteszteknél a legtöbb kutatásban többnyire ekvivalens eredmények 
mutatkoznak a két tesztkitöltési forma között (Salgado et al., 2003), helyenként 
azonban vegyes adatokkal is találkozhatunk (Meade, Michels, & 
Lautenschlager, 2007), még akár a Big Five faktorok mérési területén is 
(például Naus, Philipp, Samsi (2009) NEO kérdőív kapcsán).  
 
 
Az online kérdőívek struktúrájukból, formai jellegükből adódóan számos ponton 
különböznek a papír-ceruza tesztektől és ennek következtében a kérdőív 
itemekben mutatott választások jellege is számos eltérést mutathat. Más mérési 
módszerekhez, például a telefonos vagy személyes megkérdezéshez képest a 
webes tesztkitöltésében kevesebb pozitív, egyetértő választ (Christian, Dillman, 
& Smyth, 2008; Christian, Parsons, & Dillman, 2009), illetve kevesebb 
szélsőségesen pozitív választ adnak a vizsgálati személyek (Dillman et al., 
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2009). Ez hatékonyabb válaszskála használatot, és finomabban mérlegelt 
válaszadást valószínűsít, ami pszichometriai szempontból mindenképp 
előnyösebb helyzetet teremt.  
Miután a hagyományos tesztszerkesztési módszertanban alapvetően az itemek 
tartalmára fókuszálva történik a kérdőívek kialakítása, így eddig viszonylag 
kevés figyelmet kaptak az olyan jellemzők, mint például a válaszskálák vizuális 
megjelenítési formái (Krosnick & Fabrigar, 1997). A számítógépes, illetve online 
tesztelés terjedésével egyre több kutatásban vizsgálják, hogy a tartalmi 
elemeken túl, mely tényezőknek van hatása a válasz előfordulások alakulására 
(és ezen keresztül pedig a tesztpontszámokra), illetve a válaszlátenciák átlagos 
időtartamára (Christian, et al., 2009).  
Az egyik ilyen vizsgálati területet a válaszskála kategóriáinak száma jelenti. A 
legtöbb kutatásban eddig is befolyásoló hatásúnak találták a válaszfokozatok 
számát mind a skála megbízhatóságát, mind pedig érvényességét illetően . Egy 
viszonylag újabb vizsgálat szerint a kevesebb válaszopció (pl. 2, 3, 4) mellett 
alacsonyabb test-retest stabilitás valószínűsíthető (Preston & Colman, 2000). 
Ráadásul a kutatási eredmények szerint ezeket a válaszformákat a vizsgálati 
személyek is kevéssé preferálják. Összességében azt találták, hogy a több 
válaszlehetőséget (7, 8, 9, 10) tartalmazó mérőeszközök magasabb 
reliabilitással voltak jellemezhetők, amiben természetesen a válaszok 
varianciájának változása is lényeges aspektusnak tekinthető.  
 
Ehhez képest a válaszgyakorisági torzítások detektálására és csökkentésére 
irányuló összehasonlítások más képet mutatnak. A legtöbb ilyen irányú kutatás 
a skálafokozatok száma szerint nem mutatott ki komoly eltéréseket a 
választendencia mutatók tekintetében és ilyen eredményekkel tulajdonképpen 
csupán néhány speciális esetben találkozhatunk. Például a háromfokozatú 
válaszskálánál szignifikánsabb magasabb ERS előfordulást mutattak ki az 
egyéb válaszskálákhoz képest (Clarke, 2000), de tegyük hozzá, hogy ez 
részben egyszerűen abból a tényből fakadt, hogy itt minden nem középponti 
választás automatikusan széli választásnak számít a három rendelkezésre álló 
fokozat miatt. Egy hasonló témában végzett vizsgálat szintén rövidebb, illetve 
hosszabb válaszformák közötti összehasonlításokra fókuszált az öt kategóriájú 
opciótól a tizenegy válaszkategóriáig haladva, de a válaszskála fokozataival 
kapcsolatban ezesetben nem találtak szignifikáns eltéréseket sem az ERS, sem 
pedig az ARS megjelenését illetően (Kieruj & Moors, 2011). Összességében 
úgy tűnik, hogy nem lehet egy olyan optimális skálahosszt deklarálni, ami 
mentén minimalizálható volna ezen két választorzítási jelleg.  
 
A válaszskálák formai jellegének vizsgálata kiterjeszthető olyan aspektusokra 
is, mint a válaszfokozatok elnevezése, jelölése, feliratozása. Az egyik ilyen 
témájú átfogóbb vizsgálatban azt találták, hogy ha a válaszskálán nem csak a 
végpontok, hanem a fokozatok mindegyike címkézett, akkor a válaszok a 
pozitívabb irányba tolódnak (Christian, Dillman, & Smyth, 2007). További 
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eredményként egy másik kutatásban azt is kimutatták, hogy ha a skálák 
fokozatainak jelölésekor erősebb, „abszolutisztikus” címkék állnak 
rendelkezésre a széli válaszlehetőség megnevezésére – például „teljesen egyet 
értek” és nem pedig csak „egyet értek” – akkor összességében több extrém 
válasz születik a tesztkitöltés során (Lau, 2008).  
 
Az eredmények szerint a válaszskála formájának, elrendezésének nem csak a 
válaszgyakoriságok megoszlására lehet hatása, hanem a válaszlátenciára is. 
Ha a válaszopciók megadásánál a negatív tartalmú válaszok szerepelnek 
sorrendben előrébb (pl. „nagyon elégedetlen”) és nem a pozitívak, akkor ez 
megnöveli a válaszidőt, mivel ez erőteljesen ütközik a „magasabb értékek 
jobbak” típusú általános alap-heurisztikánkkal (Tourangeau, Couper, & Conrad, 
2004). Ehhez hasonlóan szintén lassabb válaszokat eredményez, ha a 
válaszlehetőségek nem lineárisan, egy oszlopba rendezve helyezkednek el, 
illetve, ha az egyes válaszopciókhoz a megnevezésükön túl sorszám jelölések 
is társulnak. Ezek a meghosszabbodott válaszidők arra utalnak, hogy a 
válaszadók számára ezek a feltételek megnehezítik a döntést, nagyobb kognitív 
ráfordítást igényelnek.  
 
Mindezek alapján összességében úgy tűnik, hogy a tesztelések során a 
teszteredményekben – akár minden tartalmi változtatás nélkül – pusztán a 
válaszopciók megjelenítési módosításának következményeként is előállhatnak 
lényeges pontszámbeli eltérések, változások. Ez végső soron pedig kutatás 
módszertani problémákhoz is vezethet például olyan esetekben, amikor egy 
ismételt méréses vizsgálat során a kérdőív tartalmi azonossága mellett is 
jelentősen romolhat az eredmények replikálhatóságát, illetve a test-retest 
korreláció szintje.   
Éppen ezen formai jellegekre visszavezethető torzítási hatások kivédése 
érdekében a papír-ceruza kérdőívek online adaptációjakor külön összehasonlító 
vizsgálatokat is végeznek, hogy biztonsággal kijelenthető legyen, hogy a két 
kérdőív formailag teljesen ekvivalens eredményekkel szolgál. Az ilyen típusú 
elemzések áttekintése alapján úgy tűnik, hogy az így létrejött online 
tesztverziókban – ahol mind az itemek, mind pedig a válaszopciók tekintetében 
egyenértékűségre törekednek – lényegében nem is térnek el egymástól a 
válaszstílus mutatók eredményei (Sax, Gilmartin, Lee, & Hagedorn, 2008; Walt, 
Atwood, & Mann, 2008). A legtöbb ilyen irányú kutatás szerint a számítógép-
alapú tesztelések általánosságban nézve a papír-ceruza verzióhoz képest 
teljesen azonos skála pontszámokat eredményeznek (Barak & English, 2002; 
Mead & Drasgow, 1993; Richman, et al., 1999; Sampson, 2000). Bár némileg 
árnyalja ugyan a képet, hogy bizonyos mérési területeken helyenként ezzel 
ellentétes adatok is felbukkannak, például egyes kognitív teszteknél (Carstairs 
& Myors, 2009). Ráadásul bizonyos széles körben alkalmazott kérdőívek 
esetén – így például a NEO személyiségtesztnél (Naus, et al., 2009) – olykor 
ellentmondásos eredményekkel is találkozhatunk a szakirodalomban.  
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VIII. Személyiségbeli különbségek a válaszjellemz ők területén 
 
 
Ha elfogadjuk, hogy az egyes válaszstílus mutatók stabil, különféle 
helyzetekben és eltérő itemkészletek és válaszskálák mellett is tetten érhető, 
egyénre specifikus viselkedéses jellemzőnek tekinthetők, akkor ezek mögött 
bizonyos látens pszichológiai tulajdonságok is feltételezhetők. A 
válaszjellemzőkhöz kötődő személyiségbeli sajátságok keresésére széles 
körben találhatunk példákat mind az ERS, mind az ARS vonatkozásában.  
 
A széli választások gyakori előfordulásának egyik legkorábbi kutatása arra a 
feltételezésre épített, hogy a magas szorongás-szintűeknél emelkedettebb ERS 
valószínűsíthető (Lewis & Taylor, 1955). Az itt kapott eredmények arra utalnak, 
hogy a Taylor-féle szorongás skálán a négyfokú választásban gyakoribb az 1-
es és a 4-es válasz előfordulása az alacsony szorongást mutató személyekkel 
összehasonlítva. Azonban már ennek a korai eredménynek az értelmezése 
kapcsán is felmerül az a választendencia kutatások során gyakran 
megfogalmazódó kritika, hogy ha nem választható el egymástól a tartalmi 
választás, valamint a formai (jelen esetben széli) választás, akkor a köztük lévő 
kapcsolat is nehezen vizsgálható. Jelen esetben is az tapasztalható, hogy a 
szélsőséges válaszadás (választendencia) automatikusan szélsőséges 
skálapontszámokhoz is vezet, tehát ezek minden esetben együtt mozognak.  
Egyes vizsgálati eredmények szerint a gyakori ERS együttjár még a világos 
teljesítményre törekvéssel, precizitással, valamint a személyes meggyőződés 
kifejezésére való eltökéltséggel (J. A. Johnson, 2005). Ezt továbbgondolva – a 
Big Five dimenziók terminusaiban megfogalmazva – a leginkább a 
Lelkiismeretesség magas értékei, illetve még a Kellemesség alacsony 
pontszámai mellett valószínűsíthető ezen válaszstílus megjelenése. Austin és 
munkatársai (2006) kutatása ezzel egybecsengően, valóban talált különbséget 
a NEO-FFI kérdőív (Costa & McCrae, 1992) alkalmazásával a 
Lelkiismeretesség terén a széli választást preferálók javára, de ugyanígy az 
Extraverzió skálán is magasabb átlagértéket mutattak ki ennél a csoportnál.  
 
Az ARS, vagyis a beleegyező válaszstílus kapcsán szintén számos 
személyiségbeli háttértényezőt kimutattak a különféle kutatások. Így például 
gyenge együttjárást (r = 0,15 – 0,17) találtak az impulzivitással, optimizmussal, 
illetve a kooperativitással (r = -0,15 – -0,17) a Guilford-féle Rhathymia skála 
alapján (Pedersen, 1967). Emellett valamivel erősebb negatív összefüggést 
mutattak ki a kognitív komplexitással (elvont, bonyolult problémák 
preferenciájával), a toleranciával (nyitottsággal) (r=-0,3), valamint hasonló 
erősségű pozitívat a szervezettséggel (rendszerezettséggel) (r=0,4) a Jackson 
Személyiség Leltárban (Knowles & Nathan, 1997).  
Egy amerikai ikerkutatás (Midlife Development in the United States – MIDUS) 
adatait elemző vizsgálat a választendenciák (ARS, ERS) genetikai aspektusait 
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kutatva a beleegyező válaszstílus hátterében (ARS) szignifikáns örökletességi 
hatást tudott kimutatni a megosztott környezeti hatások kontrollálása mellett 
(Littvay, 2010). 
Érdekes módon örökletességi hatást nem csak az ARS területén, hanem más 
válaszjellemzők, így a válaszlátencia területén is kimutattak. Egy svéd 
vizsgálatban például rövidebb itemválaszokat tapasztaltak a magasabb 
öröklékenységű (h2) Big Five alfaktorok (facetek) esetén (Ekehammar et al., 
2010). Sőt, ezt az eredményt akkor is megkapták, ha az itemek karakterszám 
szerinti hosszúságát, valamint a skála pontszámokat, illetve egyéb hatásokat is 
kontroll alatt tartottak, kiparciáltak. Vagyis ebben a vizsgálatban egy 
szignifikáns és szisztematikusan érvényesülő hatást sikerült kimutatni, de 
tegyük hozzá, hogy igen csupán csekély hatáserősség mellett. 
Magyarázatukban a szerzők leszögezik, hogy a magasabb öröklékenységű 
vonások az egyéni jelleg alakításában nagyobb figyelmet és szerepet 
kaphatnak és ebben az összefüggésben – mivel az én-séma facilitáló hatással 
bír az énnel kapcsolatos ingerekre – az ezekhez a vonásokhoz kapcsolódó 
állításokra gyorsabb válaszok adódhatnak (Akrami, et al., 2007; Casey & Tryon, 
2001).  
Ezek az eredmények már csak azért is érdekesek, mert olyan nem kontrollált 
tényezőkre világítanak rá, melyek nem elhanyagolható befolyást 
gyakorolhatnak a személyiségjellemzők stabilitására, illetve öröklékenységére, 
valamint az ezekkel kapcsolatos korábbi eredmények értelmezésére. 
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IX. Egyéb sajátságok, kulturális, demográfiai ténye zők szerepe a 
válaszjellemz ők alakulásában  

 
 
Szinte mindegyik, speciálisan a válaszjellemzőkre irányuló kutatásban az ezek 
mögött meghúzódó sajátságokat is vizsgálják. Bár a válaszjellemzők stabilitását 
magyarázó válaszstílus alapú, diszpozicionális megközelítések között 
legfontosabb szerep a személyiségbeli adottságokra hárul, de számos modell 
kalkulál egyéb egyéni sajátságok hatásával is. Az itemekre adott 
választorzítások egyik átfogó modelljét Tett és munkatársai (2006) vonás-
aktivációs elképzelése jelenti, mely a kérdőív válaszok létrejöttét többszörösen 
meghatározottnak deklarálva három elkülönült faktor hatását feltételezi. Ebben 
egyrészt a képességek – adottságok – tudás területét, másrészt a 
személyiségvonásokat, harmadrészt pedig a szituációs tényezőket tekintik 
önálló befolyásoló tényezőnek (Tett, et al., 2006, p. 66). De szinte minden más 
szélesebb alapokra építő megközelítés is igen tágan értelmezi a 
válaszjellemzők mögött feltételezhető hatótényezők körét, így a demográfiai 
jellemzőktől, a kultúrspecifikus különbségektől kezdve a személyen belüli, 
látens tulajdonságokig, a személyiségvonásokig, valamint a képességek, 
gondolkodási sajátságok területéig a legkülönfélébb hatások felmerülnek.  
 
Ezen a területen belül a kulturális, nyelvi, nemzetek, országok közötti aspektus 
szerint vizsgálódva szembeötlő, hogy például a széli választások terén 
magasabb gyakoriság mutatható ki a nyugati országokban, míg a beleegyező 
válaszstílusnál pedig a kelet-ázsiai országokban (Gilman et al., 2008; 
Hamamura, Heine, & Paulhus, 2008). Ráadásul a választendencia terén ezek a 
különbségek konkrétan az egyes országok között is kimutathatók. Számos 
egyéb kutatás irányult egy-egy specifikus nyelvterület sajátságainak 
feltérképezésére, így a nyelvi különbségek és a választendencia terén 
megnyilvánuló eltérések azonosítására. Ezek nagyrészt amerikai kutatások 
kezdeményezésire épültek, melyben az afroamerikai (Bachman & O'Malley, 
1984), a spanyol-ajkú lakosság (Hui & Triandis, 1989; Marin, Gamba, & Marin, 
1992), illetve az egyetemista populációban például a japán, a  tajvani (Chen, 
Lee, & Stevenson, 1995), a kínai, a fülöp-szigeteki (D. Watkins & S. Cheung, 
1995) csoportok eltéréseire fókuszálva találtak különféle eltéréseket.  
Európai vonatkozásban egy több mint 6500 fős, összesen 6 európai országból 
származó marketing kutatási adatsor újraelemzése hívta fel hasonló 
problémákra a figyelmet. Az eredmények szerint a görög válaszadók 
szignifikánsan több egyetértő (ARS) és extrém (ERS) választ produkálnak a 
többi országban tapasztaltakkal összevetve, ami miatt náluk a skála 
pontszámok is magasabbaknak adódtak. Kisebb mértékben, de ehhez hasonló 
tendenciák más mediterrán országoknál is felfedezhetők, így a spanyol, illetve 
olasz válaszadók esetében, szemben a  német, francia tesztkitöltőkkel, vagy 
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éppen a brit mintával, mely utóbbi a legalacsonyabb gyakoriságú az ARS 
megjelenését illetően (Van Herk, et al., 2004).  
 
Az eddig áttekintet sajátságokon túl még számos alapvető demográfiai 
jellemzőben találtak együttjárásokat egyes kutatások - mind az ERS, mind az 
ARS mutatójával. Így például pozitív irányú korrelációt sikerült kimutatni az 
életkorral, illetve negatívat az iskolázottsággal és a jövedelemmel (Greenleaf, 
1992b; Meisenberg & Williams, 2008; Tellis & Chandrasekaran, 2010), bár ezek 
az eredmények nem tekinthetők konzisztensnek a kutatások között és 
legtöbbször csak az életkor vonatkozásában erősíthetők meg egyértelműen 
(Kieruj & Moors, 2011). Ebben a körben az egyik legnagyobb, több mint 1000 
fős közelmúltbeli kutatásban a 60-itemes NEO-FFI (Costa & McCrae, 1992) 
teszten összességében gyakoribb ERS előfordulást találtak nőknél, illetve a 
fiatalabb tesztkitöltőknél (E. J. Austin, et al., 2006). 
A demográfiai tényezők együttes szerepének vizsgálatára a korábban említett, 
Weijters és munkatársai (2010) által végzett idői stabilitást vizsgáló kutatás 
során is megkíséreltek beemelni különféle demográfiai háttérváltozókat (életkor, 
iskolai végzettség) a választendencia magyarázatára felállított útmodellbe. Ezek 
révén a variabilitásnak nagyjából 10%-át sikerült lefedni. Ezen túl a még 
megmagyarázatlanul maradt 90% feltárására a szerzők indoklása szerint olyan 
– elsősorban a marketing kutatások során fontosnak vélt – pszichológiai 
változók bevonására lehet szükség, mint a gondolkodás szükséglete („need for 
cognition”) és az önszabályozás („self-regulatory focus”), melyek a (reklám-) 
üzenetek információtartalmának alaposabb feldolgozásának és értékelésének 
hátterében állhatnak (Haugtvedt, Petty, & Cacioppo, 1992).  
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X. Válaszjellemz őkből fakadó pszichometriai, (kutatás)módszertani 
problémák a kérd őíves vizsgálatok során 

 
 
Ezek a fent bemutatott választendencia terén megfigyelhető kulturális, nyelvi, 
eltérésekre utaló eredmények ismét egy komoly módszertani buktatóra hívja fel 
a figyelmet. Amennyiben valamely kutatás során kultúrközi összehasonlításokat 
végezve, vagy akár akkulturációs aspektusból, szubkultúrák összevetése révén 
vizsgálódva szignifkáns eredmények adódnak, ha az országok, nyelvi, kulturális 
aspektusok közötti választendenciák kontrollálása nem kap kellő figyelmet, úgy 
könnyen lehet, hogy valójában műtermékek megjelenéséről beszélhetünk. És 
tegyük hozzá, hogy szinte mindegy is, hogy milyen vizsgált területről van szó. 
De értelem szerűen ennek fordítottja is előállhat, mikor is létező interkulturális 
különbségeket azért nem sikerül kimutatni, mert azt a választendenciák 
„elmaszkoló” hatása megnehezíti, lehetetlenné teszi.  Nyilvánvalóan a 
robusztusabb jellegű különbségeket nem fenyegeti ilyen jellegű veszély, viszont 
a finomabb léptékű eltérések esetén könnyen adódhatnak ehhez hasonló, 
utólag nehezen kezelhető problémák.  
A választendencia országok közötti eltéréseihez kapcsolódóan egyes szerzők 
felvetik annak lehetőségét, hogy ezek akár jelentős befolyással is bírhatnak, és 
nem csak a marketing kutatási eredményekben, de akár különféle 
személyiségjellemzőkben kimutatható különbségek mögött is – legalább 
részben – ilyen válaszmódbeli eltérések húzódhatnak meg. Például az 
Eysenck-személyiségkérdőív pontszámkülönbségeinek összevetésében azt 
tapasztaljuk, hogy éppen a fentebb említett speciális válaszstílussal 
jellemezhető görögök adatai képviselik a legmagasabb értéket a Neuroticizmus 
skálán (N), hasonló módon az Extraverzió (E), illetve a Pszichoticizmus (P) 
terén is (van Hemert, van de Vijver, Poortinga, & Georgas, 2002). Sőt ez az 
összehasonlítás arra is rávilágít, hogy a hazugságskálán (L) is jelentős 
eltérések tapasztalhatók. Míg  az országok összevetésében a felső harmadba 
vagyis a magas övezetbe tartoznak a görögök (tehát gyakoribb az ARS), addig 
például a francia minta (vagy éppen a magyar) ugyanezen skálák mindegyikén 
az egyik legalacsonyabb átlagértéket képviseli (van Hemert, et al., 2002).  
 
Ráadásul mivel a kutatási eredmények szerint a válaszstílusok nem függetlenek 
bizonyos személyiségjellemzőktől, így akár két személyiségvonás között 
meglévő tényleges együttjárást is számottevően befolyásolhat egy ilyen 
válaszstílus indukálta erősítő, vagy gyengítő hatás (Baumgartner & Steenkamp, 
2001). Például ERS által mesterségesen megnövelt csoporton belüli variabilitás 
miatt – a csoportok közötti variabilitással összevetve – elmosódhatnak a kutatás 
során keresett különbségek és ezzel végső soron a másodfajú hiba 
megnövekedéséhez vezethet (Hui & Triandis, 1985). „…Az extrém 
választendencia nem csupán speciális, egyedi alkalommal megjelenő 
probléma, hiszen gyakran előfordul, még az egyébként jól kontrollált kutatások 
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során is. Amennyiben ez a hatás nincs megfelelően kezelve, úgy hibaforrást 
jelenthet a kutatási elemzések során, valamint az eredmények 
értelmezésében.” (Shapiro, Rosenblood, Berlyne, & Finberg, 1976) 
Különféle szimulációs és valós adatokon végzett elemzések szerint egy 
statisztikailag szignifikánsnak tűnő skálák közötti gyenge pozitív együttjárás 
könnyen megváltozhat, sőt ellenkező előjelűvé is átfordulhat, ha nem pusztán a 
skálák tartalmi alapon képzett pontszámát vesszük számításba, hanem az 
egyéni válaszskála torzításokat is beemeljük a modellbe (T. R. Johnson, 2003). 
Ez az eredmény arra a problémára is felhívja a figyelmet, hogy miután az ilyen 
regressziós modellekkel dolgozó kutatások a (hierarchikus) adatok 
függetlenségét feltételezik, ezért a válaszstílus egyéni különbségeinek 
figyelmen kívül hagyása ezen feltétel sérüléséhez vezetve, akár potenciálisan 
pontatlan statisztikai következtetéseket is eredményezhet.  
 
Ezeknek a hatásoknak nem csak kutatás módszertani, hanem pszichometriai 
következményei is lehetnek, hiszen a választendencia – mint a válaszopciók 
szisztematikus preferálása – konzekvens (és látens) befolyással bírhat bármely 
tesztpontszámra. Ez komoly problémát jelenthet az adott mért jellemző 
személyek közötti összevetése terén, hiszen önmagában a használt 
válaszerősségek alapján eltérő pontértéket kaphatnak az egyének, még akkor 
is, ha egyébként azonos mértékben jellemző rájuk a szóbanforgó skála által 
mért tényleges tulajdonság (Cronbach, 1950). Másképp fogalmazva az egyének 
közötti kapott pontszámeltérés ebben az esetben nem feltétlenül a mért 
változóban jelenlévő eltérésre utaló eredmény lesz, ez pedig végső soron a 
mérőeszköz pszichometriai hatékonyságát is megkérdőjelezheti.  
A kérdőívek, skálák alkalmazhatóságának egyik fontos előfeltétele, hogy azok 
megfelelő pszichometriai jellemzőkkel bírjanak. A klasszikus tesztelméleti 
megközelítés jellegéből adódóan az olyan pszichometriai mutatók, mint például 
a skálák belső konzisztenciája erősen populációfüggő, vagyis nem csak 
magától az adott mérőeszköztől, hanem az adott mérési populációtól is 
nagyban függenek. A pszichometria klasszikus mérési modellje szerint a 
megfigyelt értékben nem csupán a valódi érték jelenik meg, hanem számos 
hibaforrás is rárakódik erre (5. ábra [2. fejezet]).  
 

 
 

5. ábra [2. fejezet]. A pszichometria klasszikus mérési modellje 
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A klasszikus tesztelmélet egyik axiómája szerint a random hibák és valódi 
pontértékek korrelációja zéró, vagyis a random hibának nincs tendenciózus 
összefüggése a mért változó tényleges értékével, attól függetlenül jelenik meg. 
Ha a választorzítást is ilyen mérési hibának tekintenénk, akkor ezzel azt 
feltételeznénk, hogy a torzítás mértéke nem korrelálhat a mérési konstruktum 
valódi értékével. Márpedig esetenként kimutathatóan együttjárnak a válaszstílus 
jellemzők bizonyos személyiségjellemzőkkel (pl. ERS és Extraverzió). Miután 
ez a torzítási típus nem véletlenszerűen jelenik meg, hanem definíciószerűen 
tendenciózusan jellemző a tesztkitöltő személyre és/vagy a kitöltési helyzetre, 
így ilyen értelemben a választorzítás szisztematikus hibának számít. A 
választorzítás mindenestre elmondható, hogy ugyanúgy a mérés 
megbízhatóságát csökkentő hatással bír, mint minden egyéb mérési hiba (akár 
random, akár szisztematikus hibáról van szó).  
 
A konkrét kutatási eredmények megerősítik azt a felvetést, hogy a válaszstílus 
jelentősen befolyásolhatja a tesztadatok megbízhatóságát, illetve 
érvényességét (Dolnicar & Grün, 2007). Ezzel kapcsolatban már Cronbach 
(1950) is felvonultatott érveket amellett, hogy a válaszvariancia növekedésével 
miként csökkenhet bizonyos itemek, illetve a teljes skála validitása. Az ERS, 
vagyis az extrém válaszok preferálása, többfajta hatást is gyakorolhat 
pszichometriai értelemben. Egyfelől növelheti a reliabilitást, vagyis a skála belső 
konzisztenciáját, míg másik oldalról pedig csökkentheti a validitást, vagyis a 
teszt érvényességének mutatóját (Clarke, 2000). Ennek hátterében az áll, hogy 
mivel a skálaértékek vonatkozásában a gyakoriság eloszlás az extremitás 
irányába tolódik, így a megnövekedett szórás hatására csökkeni fog annak 
korrelációja más tényezőkkel – akár egy faktoranalízisről, vagy akár 
regresszióról van szó (Chun, Campbell, & Yoo, 1974; Heide & Grønhaug, 1992; 
Hui & Triandis, 1989).  
 
De nem csak a széli választások preferenciája (ERS) okozhat ilyen jellegű 
problémákat, hiszen bármilyen tendenciózus, egy skálapont felé történő 
válaszmegoszlási eltolódás, halmozódás (pl. ARS, ModRS) – ami jellegéből 
adódóan független a tételek tartalmától – magával hoz egy bizonyos mértékű 
„tartalom-független” megosztott varianciát, ami a skálák belső konzisztenciáját, 
reliabilitását veszélyeztetheti.  
Szimulációs adatokon végzett elemzések  arra engednek következtetni, hogy a 
normálistól eltérő válaszbeállítódás („aberrant response patterns”) – mint 
amilyen például a random válaszadás („noncontingent responding” – NCR) 
következtében előálló választorzítás – már 15%-os vagy ennél magasabb 
arányú megjelenése is a teszt kritérium-validitásának jelentős mérséklődését 
eredményezi (Meijer, 1997).  
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Lényegében a klasszikus választendencia-mutatók bármelyikének megjelenése 
hasonlóan kritikus torzító tényezővé válhat a tesztfejlesztés során, ha annak 
időben stabil, konzisztens megjelenéséről van szó. Miután az idő 
megbízhatóságot a stabil, vonás jellegű személyiségjellemzők mérése terén az 
egyik igen fontos pszichometria kritériumként tartjuk, így koránt sem 
lényegtelen, hogy minek tudható be a mérés során tapasztat időbeli 
konzisztencia. Ahogy azt a korábbiakban láttuk, a válaszmódoknak is van egy 
erős időben stabil, egyénre jellemző mintázata (Weijters, et al., 2010), így 
ennek figyelembevétele nélkül könnyen bármilyen mérendő pszichológiai 
konstruktum számlájára írhatunk egy kimutatott erős „test-retest” korrelációt, 
miközben az valójában csak műtermékként rakódik rá a mérési helyzetre.  
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XI.  Összefoglalás  
 
 
A számítógépes és online tesztelési módszerek terjedése nagymértékben segíti 
a választások tartalmi jellege mellett detektálható válaszjellemzők vizsgálatát. A 
tesztfejlesztésben a tartalomra vonatkozó válaszok pszichometriai jellemzői 
mellett sorra jelennek meg egyrészt a válaszgyakorisági mintázatok, másrészt 
pedig a válaszadási idők elemzésére irányuló kutatások.  
A kutatások egy része a választendencia jelenségét külsődleges tesztelési 
feltételekre, illetve bizonyos kérdőívhez kötődő sajátságokra (például az egyes 
itemek, vagy a válasz-skála formája, a kérdőív tartalma, stb.) vezeti vissza. 
Tehát a válaszbeállítódást egyfajta mérést, tesztelést szennyező zajként kezelik 
és ebből fakadóan azok minimalizálására törekednek. Ezzel szemben a 
válaszstílus alapú megközelítésre épülő kutatások egy olyan belső jellemzőnek, 
személyre specifikus indikátornak tekintik az egyéni válaszskála használati 
preferenciát (valamint ugyanígy minden válaszstílus jellemző, beleértve a 
válaszlátencia alakulását is), ami konzekvens megjelenése és stabilitása miatt 
sajátosan jellemző az adott tesztkitöltő személyre.  
Ez utóbbi irányzat az egyes válaszstílus mutatókat stabil, egyénre specifikus 
viselkedéses jellemzőnek tekintve ezek mögött bizonyos látens pszichológiai 
tulajdonságok feltárására is vállalkozik. A különféle kérdőívek bevonásával zajló 
kutatások mind széli-, vagy extrém válaszstílus (ERS), mind pedig a középponti 
választási stílus (MRS, MidRS), illetve a beleegyező válaszstílus (ARS) terén ki 
tudtak mutatni szignifikáns kapcsolatokat. A diszpozicionális megközelítések 
között legfontosabb szerep a személyiségbeli adottságokra hárul, de a legtöbb 
szélesebb alapokra építő megközelítés igen tágan értelmezi a válaszjellemzők 
mögött feltételezhető hatótényezők körét, így a demográfiai jellemzőktől, a 
kultúrspecifikus különbségektől kezdve a képességek, gondolkodási sajátságok 
területéig a legkülönfélébb hatások felmerülnek.  
A választendencia terén megfigyelhető kulturális, nyelvi, eltérésekre utaló 
eredmények komoly módszertani problémát jelenthetnek, ha a kultúrközi 
összehasonlítások elemzések során a választendenciák kontrollálása nem kap 
kellő figyelmet, mivel műtermékek megjelenésével, illetve a választendenciák 
„elmaszkoló” hatásokkal egyaránt lehet számolni.  
Ráadásul ugyanilyen módszertani torzítások a személyiségtesztelés terén 
úgyszintén megjelenhetnek, hiszen a kutatási eredmények szerint a 
válaszstílusok nem függetlenek bizonyos személyiségjellemzőktől, tehát akár 
két személyiségvonás között meglévő tényleges együttjárást is számottevően 
befolyásolhat egy ilyen válaszstílus indukálta erősítő, vagy gyengítő hatás. De 
éppígy pszichometriai következményei is lehetnek a válaszopciók 
szisztematikus preferálásának, ami nem csak a tesztpontszámok alakulására 
kifejtett (látens) hatásban ölthet testet, hanem az adott mérőeszköz reliabilitását 
és validitását is számottevően befolyásolhatja. 
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3. fejezet:	Online	személyiségmérés	a	hazai	Big	Five	

struktúra	mentén,	a	Facet5-teszt	magyar	adaptációja 

 

I. Elméleti bevezetés  
 
 
A nemzetközi illetve hazai gyakorlatban az átfogó személyiségmérés területén 
általánosan elfogadott Big Five személyiségmodellre épülő tesztek közül is 
mind több rendelkezik online verzióval. Ebben a sorban a Facet5 kérdőív 
magyar verziójának kialakítása egy olyan sajátos internetes mérőeszköz 
adaptálását jelenti, mely a hétköznapi nyelvben is jól értelmezhető fogalmakat 
használ és nem-klinikai területeken, így a munkapszichológiai 
személyiségmérések során is hatékonyan alkalmazható (Mirnics, 2006, p. 159). 
A teszt specialitása, hogy egyedi módon a válaszstílus bizonyos aspektusait, 
például a válaszfokozatok megoszlását, valamint a válaszadás idői aspektusát 
(a válaszok látenciáját) is felhasználja a személyiség feltérképezése során 
(Buckley & Williams, 2002). Az eredeti angol nyelvű teszt kialakítását Chris 
Brand (1994) személyiség megközelítésére építve Norman Buckley és 
Rebekah Williams4 végezte az 1990-es évektől kezdődően (Rawling & Reid, 
2006).  
A Facet5 felmérés nemzetközi szinten is alapvetően internetes formában 
alkalmazzák, így a hazai viszonyokra is ebben a formában történt a rendszer 
átültetése. A tesztelés online lebonyolításakor jelszavak használata védi az 
adatok bizalmas kezelését az adminisztráció során. A teszt kitöltését lehetővé 
tevő internetes felületet a Consultin Tools Ltd5 üzemelteti, ahogy a tesztadatok 
kezelését is ez a szervezet végzi. A rendszer adatkezelési eljárása teljes 
mértékben megfelel az európai adatvédelmi előírásoknak (Freedom of 
Information Act, 2001) és minden adat tárolása az Egyesült Királyságban lévő 
biztonsági szerveren történik. A hazai tesztverzióhoz, illetve tesztadatokhoz 
való hozzáférés kizárólag a Psidium OnlineTesztek, mint tesztforgalmazó 
engedélyével történhet.  
 
A kérdőív magyar adaptálása 2002-től kezdődött a Facet5 nemzetközi 
módszertanát, illetve az International Test Commission (ITC, 2010) irányelveit 
követve. A kérdőív magyarra fordítását, valamint visszafordítását – mint minden 
más nyelvterületre való átültetés esetén – kétnyelvű, HR-, illetve 
szervezetfejlesztés területén jártas szakértők végezték az eredeti szerzőkkel 
való folyamatos konzultáció mellett6.  

                                                 
4 http://www.facet5.com/Technical_info.html (Letöltés: 2012.október) 
5 http://www.consultingtools.co.uk/our-products/facet5.php (Letöltés: 2012.október) 
6 http://www.facet5.com/_literature_102978/Facet5_Translations (Letöltés: 2012.október) 
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A Facet5 kérdőív kitöltésekor egy ötfokozatú válaszskála (1-től 5-ig) 
segítségével ipszatív, kényszerválasztásos jelleggel összesen 106 x 2 
ellentétes tartalmú tételpár közötti választás zajlik. Ezt a módszert egyébként – 
ahol a kérdéses személyiségdimenziót nem csupán egyetlen címke képviseli, 
hanem egyúttal annak ellentétes végpontja is meg van határozva – már Cattell 
(1943) is alkalmazta lexikális kutatásai során. „Fizikai példával élve az északi 
pólus ellentéte lehet a déli pólus vagy az egyenlítő is. A pszichológiai ügyekben 
a referenciák világa pedig még inkább határozatlan lehet” (Cattell, 1943, p. 
489). A személyiség-modelljének megalkotásához végül ilyen "bipoláris" 
vonásokat értékeltetett a vizsgálati személyeivel, majd ezeken végzett 
statisztikai elemzéseket.  
A Facet5 kérdőív esetén a hagyományos, egy végponttal társított Likert-skálás 
megoldáshoz képest ez az elrendezés pontosabb válaszolást tesz lehetővé, 
hiszen itt mind az állítás, mind pedig annak ellenpontja explicit módon 
megjelenik, vagyis világosan definiált a tesztkitöltő számára, hogy mit jelent az 
adott tétel elfogadása, illetve elutasítása. Így kikerülhető az a gyakran felmerülő 
probléma, hogy az adott tétel ellentéteként a vizsgálati személyek nem 
feltétlenül azonos értelmű állításokat fogalmaznak meg magukban. (Például 
„Nem szükséges túl sokat foglalkozni a részletekkel” tétel inverze lehet egyfelől 
„A szituációk átfogó megértése alapján hatékonyabb döntéseket lehet hozni”, 
vagy másfelől pedig „A hanyag munkavégzés a felelőtlen hozzáállás jele”). 
Ezzel a két végpont megadását is tartalmazó tétel-elrendezéssel tehát 
hatékonyabban biztosítható, hogy egy-egy személyiségskála tartalmilag 
valóban azonos témákra adott választásokat egyesítsen (1. táblázat [3. 
fejezet]). 
 
Akarat  Gyakran csupán azért szállok be egy-

egy vitába, hogy az álláspontomat 
közölhessem.  

Ki nem állhatom a vitát, bármi 
is legyen az indítéka. 

Lendület  Csendes, visszahúzódó ember vagyok. 
 

Szeretem a közösségi életet. 
 

Empátia  Az ember először saját magáról 
gondoskodjon, mert más úgysem fog. 

Először mások igényeit kell 
figyelembe vennünk.  

Kontroll  Nem szükséges túl sokat foglalkozni a 
részletekkel. 

A hanyag munkavégzés a 
felelőtlen hozzáállás jele. 

Emocionalitás  Alapvetően elégedett vagyok azzal, 
amilyen vagyok. 

Sok mindent szeretnék 
megváltoztatni magamon. 

 
1. táblázat [3. fejezet]. Példák a Facet5 skálák tételeire 

 
A Facet5 online kérdőívben a tétel párok közötti választásban a két ellentétes 
oldal melletti döntést az ötfokú válaszskálán az 1-es és 2-es, valamint a 4-es és 
5-ös válasz képviseli. A középső, 3-as válasz semlegesnek és így tartalmi 
értelemben minimálisan tekinthető informatívnak, hiszen ebben a két ellentétes 
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állítás közötti döntés hiánya, elkerülése jelenik meg. Az ilyen válaszadást 
bizonyos értelemben kihagyásnak is tekinthetjük, amiket más tesztek esetén 
egyszerűen kiszelektálnak az értékelhető válaszok közül a személyiség 
skálapontszámok kiszámításakor. Jelen esetben a Facet5 kérdőívnél a 
középponti, 3-as válaszok magas előfordulási gyakorisága a skálapontszámok 
kiszámításának akadályát képezheti, de egy bizonyos határig viszont a 
skálánkénti kiugró „felszaporodásuk” akár informatív, úgynevezett válaszstílus 
jellemző is lehet a teszteredmények értelmezésekor. A középponti válaszok 
minimalizálása érdekében a Facet5 tesztkitöltési instrukciója arra kéri a 
vizsgálati személyt, hogy „A semmitmondó 3-as számot igyekezzen kerülni, és 
ezt a közbülső megoldást csak akkor válassza, ha más választ 
elfogadhatatlannak tart”. 
A Facet5 kérdőívre adott válaszok alapján a hagyományos Big Five struktúra 
(O-C-E-A-N) szerinti öt dimenzió nyerhető ki, valamint ezek részekre 
bontásával további 13 alfaktor értéke is kiszámítható (2. táblázat [3. fejezet]).  
 

O:  Empátia   

 Altruizmus saját érdekek háttérbe szorítás mások javára 

 Támogatás mások megértésére való igény 

 Bizalom bizalom megelőlegezése és fenntartása mások felé 

C:  Kontroll   

 Fegyelmezettség személyes szervezettség és tervezettség 

 Konvencionalitás külső szabályok, normák betartására törekvés 

E:  Lendület   

 Vitalitás egyéni preferált aktivitási tempó 

 Szociabilitás új személyes kapcsolatok keresése  

 Adaptabilitás másokkal való kommunikáció, információcsere 

(-) A:  Akarat   

 Határozottság saját véleményhez és célhoz ragaszkodás 

 Konfrontáció viták, ütközések vállalása ellentétes elképzelésekkel 
szemben 

 Önállóság egyéni felelősségre és önálló cselekvésre törekvés 

(-) N:  Emocionalitás   

 Feszültség  stresszhelyzetekben megjelenő belső feszültség 

 Elővigyázatosság előzetes aggódás, negatív eshetőségek elővételezése 

 
2. táblázat [3. fejezet]. A Big Five faktorok megjelenése a Facet5 skáláin és 

alskáláin 
 
A Facet5 struktúrájában a faktorok elnevezése alapvetően az eredeti Big Five 
terminusokkal szinonim fogalmak mentén történik, annyi eltéréssel, hogy az 
Akarat skála az eredeti Kellemesség (A: Agreeableness) faktor alacsony 



47 
 

végpontját célozza meg, míg az Emocionalitás skála pedig a Big Five 
terminológia szerinti Érzelmi stabilitás (N: Neuroticism) dimenziónak az 
ellentétes oldalát képezi le. Ezen túl egyetlen Facet5 faktor, az „Empátia” skála 
tartalma, elnevezése szorul átfogóbb magyarázatra ebben a rendszerben, 
hiszen ez a hazai lexikális Big Five faktorstruktúrában Integritásként (Szirmák & 
De Raad, 1994a), míg az angol nyelvű kutatásokban pedig legtöbbször 
Nyitottság (O: Openness) néven szerepel. A Facet5 tesztben az Empátia 
(Affection) nevű dimenzió – a hazai ötödik faktor tartalmi elemeivel 
összhangban – külön entitásként jelenik meg, és olyan alskálákból tevődik 
össze, mint az Altruizmus (Altruism), a Támogatás (Support) és a Bizalom 
(Trust), melyek tartalmilag láthatóan jól illeszkednek a Szirmák-féle vizsgálat 
(1994a) terminusai által kijelölt fogalmi tengelybe, amit hosszabban  „pozitív 
viszonyulás másokhoz” megjelöléssel illethetünk.  
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II. Módszer 
 
 

1. Minta 
 
Mivel a Facet5 alapvetően internetalapú tesztként funkcionál, így a hazai 
adaptálás során a végleges skálák megbízhatóságának, illetve a teszt 
struktúrájának elemzéséhez csak a leginkább releváns, online tesztkitöltési 
adatokat vettük alapul. A rendelkezésre álló magyar mintát megtisztítva – 
részben a papír-ceruza kitöltésektől, illetve az egyéb hiányos adatokkal 
rendelkező vizsgálati személyek eredményeitől – egy több mint ezer fős 
adatbázis állt rendelkezésre a teszt pszichometriai jellemzőinek elemzéséhez 
(N = 1035). A minta nemi megoszlása közel kiegyensúlyozott (Nffi = 543; Nnő = 
492), míg az életkori adatok (18-65 év közöttiek; M = 32,2 ; SD = 9,2) pedig 
heterogénnek tekinthetők. A résztvevők szinte kivétel nélkül valamilyen 
szervezeti HR-alkalmazás kapcsán töltötték ki a személyiségkérdőívet a 
legkülönfélébb munkakörökből, de jellemzően banki, pénzügyi, HR, IT, 
értékesítési, műszaki területekről. A kitöltésre minden esetben csak személyre 
szóló belépési kód segítségével volt lehetőség.  
 

2. Statisztikai eljárások 
 
A statisztikai elemzések során – néhány egyszerűbb statisztikai számítást 
(például Cohen-d, Feldt-teszt, stb) kivéve – alapvetően az IBM SPSS Statistics 
19 programot használtuk, illetve a konfirmatív faktorelemzéseknél (CFA) pedig 
az MPlus 6.1. programot.  
A Facet5 teszt skáláinak megbízhatóságát részben Cronbach-alfa mutatóval, 
részben idői stabilitás indexek segítségével teszteltük. Emellett megerősítő 
faktoranalízist is végeztünk annak ellenőrzésére, hogy megvizsgáljuk, a 
rendelkezésre álló tesztadataink mennyiben illeszkednek a tesztben felvázolt 
faktorszerkezetre. A CFA elemzések során az alábbi fontosabb 
modellilleszkedési mutatókat vettük alapul: a khi2/szabadságfok mutatót (χ2/df), 
az RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) mutatót, a CFI 
(Comparative Fit) indexet, valamint a TLI (Tucker-Lewis) indexet. A validitás 
vizsgálatok során a Pearson-féle lineáris korrelációs elemzések mellett több 
feltáró faktoranalízist (EFA), illetve közös faktoranalízist is végeztünk a 
különféle mérőeszközök és mérési területek közötti kapcsolatok feltérképezése 
érdekében. Az egyes statisztikai próbák alkalmazásakor az előfeltételek 
teljesülését minden esetben megvizsgáltuk. 
A személyiség dimenziók a legtöbb ábra esetén a színezések alapján is 
megkülönböztethetők (Akarat – zöld, Lendület – sárga, Empátia – piros, Kontroll 
– kék, Emocionalitás – lila).  
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III. Eredmények 
 
 

1. A Facet5 skálák reliabilitása 
 
A belső konzisztencia vizsgálatoknál a személyiségmérés területén elvártakkal 
összhangban (Horváth, 1997, p. 192) a Cronbach-alfa értékek egyik skálánál 
sem csökkentek a 0,7-es kerekített érték alá. Ezt kiegészítve a 95%-os 
konfidencia intervallumok kiszámításával (Barnette, 2005) azt láthatjuk, hogy a 
megbízhatósági koefficiensek 0,66 – 0,81 között ingadoznak (3. táblázat [3. 
fejezet]). A belső konzisztencia mutató értékeinek értelmezésében fontos 
adalékot jelent, hogy a Facet5 tesztben a válaszadás a hagyományos Likert-
skáláktól némileg eltérő módon történik. Ahogy azt a mérőeszköz 
bemutatásakor láthattuk, a Facet5 teszt esetében egyrészt két (kvázi ellentétes) 
állításpár közötti kényszerválasztásról van szó, másrészt pedig a kérdőív 
instrukciója kifejezetten kerülendőnek tekinti a középponti, 3-as válaszokat. 
Ezen specialitások következményeként – az eltérő válaszgyakoriságok és 
válaszszóródások miatt – a tételek közötti korrelációk is eltérőek lehetnek a 
klasszikus Likert-skálás tesztekhez viszonyítva, ami pedig befolyásolhatja a 
Cronbach-alfa értékek alakulását. Mindezek figyelembevételével a kapott 0,7 
körüli értékek megfelelőnek tekinthetők.  
Az eredmények összességében ezen a mintán hasonló értékűnek adódtak, 
mint az eredeti tesztfejlesztéskor felmért mintán (Cronbach-alfa = 0,71 – 0,81) 
kapott értékek (Rawling & Reid, 2006). Ehhez kapcsolódóan – nemzetközi 
együttműködés segítségével – a hazaival közel azonos méretű, eredeti 
nyelvterületről származó mintával is összehasonlítottuk a belső konzisztencia 
eredményeket. A Cronbach-alfa értékek összevetésére elvégzett Feldt-tesztben 
– mely kifejezetten nagy, független mintákon alkalmazható (Feldt, 1969) – nem 
mutatkozott szignifikáns megbízhatósági eltérés egyik skála esetében sem (3. 
táblázat [3. fejezet]).  
 

  
UK (N=1055) HU (N=1035) Feldt-teszt 

Skála 
Tételek 
száma 

Cronbach- 
alfa  

Cronbach-
alfa  

CI 95% (W) (p) 

Akarat  15 0,67 0,69 0,66 0,72 1,06 0,80 
Lendület  15 0,70 0,74 0,71 0,76 1,13 0,97 
Empátia  18 0,72 0,71 0,68 0,73 0,96 0,24 
Kontroll  17 0,74 0,73 0,70 0,75 0,95 0,22 
Emocionalitás  18 0,72 0,80 0,78 0,81 1,37 1,00 

 
3. táblázat [3. fejezet]. A Facet5 skálák belső konzisztenciájának 

összehasonlítása angol és magyar minta alapján 
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A megbízhatóság ellenőrzése érdekében a skálák erős belső konzisztenciája 
mellett a hazai Facet5 adatok ötfaktoros modellhez illeszkedését is 
megvizsgáltuk konfirmatív faktoranalízis (CFA) segítségével. Az Mplus6.1 
programban maximum likelihood estimation (ML) becslés alkalmazásával kapott 
alapvető illeszkedési mutatók határértékeinek az alábbiakat tekintettük. 
Egyrészt alapvető elvárás, hogy az elméleti modell és az empirikus adatok 
illeszkedésnek CMIN mutatója (χ2/df hányados) az elfogadható 2-5 között kell, 
hogy maradjon (Marsh & Hocevar, 1985). Mindeközben az RMSEA (Root Mean 
Square Error Of Approximation ) mutató 0,08 alatti szinten (Browne & Cudeck, 
1993), míg az SRMR (Standardized Root Mean Square Residual) mutató pedig 
0,1 alatt tartása kívánatos (Kline, 2010). A struktúra további igazolásához a 
minta méretére és a faktorszerkezet komplexitására kevésbé érzékeny 
mutatókra is szükség lehet: ezek közül a CFI (komparatív illeszkedési index), 
valamint a TLI (Tucker–Lewis-index) esetén 0,95 feletti értékek tekintettük 
ideálisnak (Hu & Bentler, 1999).  
Az hazai teszteredményeket elsőként egy alapmodellel (Modell HU1) 
összevetve elemeztük az öt személyiségskálához tartozó tételek alapján. Az 
eredmények az alapvető illeszkedési mutatók tekintetében megfelelőnek 
bizonyultak, ugyanakkor a komparatív illeszkedési index (CFI), valamint a 
Tucker–Lewis-index (TLI) értéke jelentősen elmaradt a várakozásoktól (4. 
táblázat [3. fejezet]).  
Egy második modellben (Modell HU2) – az eredeti tétel struktúrát szűkítve, a 
modifikációs indexek alapján lépésenkénti szelekció révén történt tétel 
kihagyással – az látszik, hogy a CFI-index valamelyest megemelkedik, de 
továbbra sem éri el az elvárt 0,95-es értéket, bár mindeközben az egyéb 
illeszkedési mutatók még további javulást mutatnak. (Ez a módosítás az 
eredetihez képest összességében csak 9 tételt érintett, az Emocionalitás és az 
Empátia skálán 1-1, az Akarat skálán 3, míg a Lendület skálán 4 tétel 
elhagyását jelentette.) 
 
  N χ2/df  TLI CFI SRMR RMSEA [CI 95] 

Modell UK 1055 3,67 0,517 0,502 0,084 0,050 [0,049-0,051] 
Modell HU1 1035 2,87 0,529 0,542 0,071 0,042 [0,041-0,043]  
Modell HU2 1035 4,59 0,752 0,768 0,047 0,029 [0,028-0,030] 
A tesztskálák tételeinek száma eredetileg és kiszelektálva sorrendben: Akarat-15/12, 
Lendület-15/11, Empátia-18/17, Kontroll-17/17, Emoc.-18/17. χ

2/df = Khi-négyzet 
szabadságfok hányados; CFI = Comparative Fit Index; TLI = Tucker-Lewis index; SRMR = 
Standardized Root Mean Square Residual; RMSEA = Root Mean Squared Error of 
Approximation 

 
4. táblázat [3. fejezet]. CFA elemzések illeszkedési mutatói 

 
A CFA eredmények alapján tehát úgy tűnik, hogy az itemszelekció révén 
némileg módosítható volna ugyan a modell illeszkedése, de összességében ez 
nem vezetne számottevő javuláshoz, ezért az eredeti modell megtartásában 
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célszerű gondolkodni. Mivel az eredeti angol mintán is hasonló illeszkedési 
értékek adódtak (Modell UK), így vélhetően nem a tesztadaptálás felelős ezek 
alacsony szintjéért. A problémás illeszkedési mutatók vonatozásában hasonló 
eredményeket más ortogonális faktorokkal operáló Big Five kérdőívek, így 
például a NEO-PI-R esetén is felmerültek (TLI = 0,52; CFI = 0,55) (McCrae, 
Zonderman, Costa, Bond, & Paunonen, 1996, p. 556). Emellett tovább 
bonyolítja a képet, hogy Facet5 hagyományos Likert-skáláktól némileg eltérő 
ötfokozatú válaszskálája (ld. középponti, 3-as válaszok minimalizálása) eltérő 
válaszgyakoriságokhoz, válaszszóródásokhoz vezet a tételek szintjén, ami 
kihathat a változók közötti korrelációk átlagos szintjére, és ez pedig végső 
soron a CFI indexet is döntő mértékben befolyásolhatja. Mindenképp további 
vizsgálatokra lesz szükség annak érdekében, hogy ezen kiegészítő illeszkedési 
mutatók terén is jobb eredményekhez juthassunk.  
A skálák reliabilitás-tesztelésének külön területét képviseli – a belső struktúra 
elemzésére irányuló elemzések mellett – az idő stabilitás vizsgálatok köre. 
Ennek ellenőrzéseként a Facet5 skáláin „teszt-reteszt” elemzéseket végeztünk, 
amihez egy kisebb, egyetemista populációból származó, nemek tekintetében 
kiegyensúlyozott pilot minta (N=85) adatai álltak rendelkezésre, akik 1 hónapos 
időkülönbséggel töltötték ki a teszteket. A Pearson-féle lineáris korrelációs 
eredmények 0,7 körüli 1%-os szinten szignifikáns együttjárást mutattak a hazai 
mintán mind az öt skála mentén (5. táblázat [3. fejezet]), amik az angol7 mintán 
kapottakhoz hasonlónak, lényegében azzal ekvivalensnek tekinthetők, hiszen a 
két mintából származó korrelációs együtthatók között nincs szignifikáns eltérés 
(p > 0,35-0,79)8.  
 

'Teszt -reteszt'  
korrelációk 

Angol  
minta 

Magyar  
minta 

Akarat  (Will) 0,66** 0,73** 
Lendület  (Energy) 0,69** 0,75** 
Empátia  (Affection) 0,67** 0,69** 
Kontroll  (Control) 0,74** 0,71** 
Emocionalitás  (Emotionality) 0,73** 0,68** 
** p<0,01 N=111 N=85 

 
5. táblázat [3. fejezet]. A Facet5 skálák idői megbízhatósága 

 
Összességében a többirányú reliabilitás elemzések eredményei alapján a 
magyarra adaptált Facet5 személyiségskálák megbízhatósága, belső 
konzisztenciája, stabilitása elfogadhatónak tűnik és az eredeti tesztváltozathoz 
képest igen hasonlóan alakult.  

                                                 
7 http://www.facet5.com/LiteratureRetrieve.aspx?ID=102681 (Letöltve: 2012.október) 
8 http://vassarstats.net/ ’Website for Statistical Computation: Significance of the Difference 
Between Two Correlation Coefficients’ 
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2. A Facet5 skálák validitása  
 
A konvergens validitási elemzések elvégzése előtt fontos leszögezni, hogy a 
klasszikus angolszász, illetve a hazai lexikális Big Five kutatások 
eredményeinek tartalmi összehasonlítása kellő óvatosságot kíván. Az magyar 
nyelvű elemzésekben az öt nagy személyiségfaktor fogalmi határai 
vonatkozásában egyrészt a Kellemesség dimenziónak két önálló területre való 
felbomlása, valamint a Nyitottság dimenzió háttérbe szorulása figyelhető meg. 
Ezen sajátságok miatt a hazai faktorstruktúrát megfelelően lefedő mérőeszköz 
eredményei csak részben tehetők összehasonlíthatóvá más, hagyományos 
tartalmi tagolású Big Five kérdőívek eredményeivel.  
A Facet5 validitás vizsgálatához mind az eredeti, angol nyelvterületen, mind 
pedig a hazai viszonyok között számos, sokat használt, megfelelő 
pszichometriai jellemzőkkel rendelkező személyiség-kérdőív szolgált alapul. Az 
angol mintán történt validitás vizsgálatokban felhasznált mérőeszközök (pl. 
16PF, FIRO-B, Kirton Adaption – Innovation Scale, OPQ32n) minden esetben 
megerősítették a Facet5 mérési konstruktumainak érvényességét9. A magyar 
adaptálás során elvégzett validitás vizsgálati elemzésekhez két olyan 
személyiség kérdőívet használtunk, melyek egyrészt az ötfaktoros 
személyiségmérésre épülnek, másrészt pedig a hazai tesztelési gyakorlatban is 
jól ismert eszköznek számítanak. Egyrészt a NEO-PI-R kérdőív (Costa & 
McCrae, 1992) magyar adaptációjaként (Szirmák & Nagy, 2002) létrejött 240-
tételes teszt tovább fejlesztett változatát, a NEO-PI-3 kérdőív (McCrae, Costa 
Jr, & Martin, 2005) jelenleg is folyó hazai adaptálás során használt 
tesztváltozatot alkalmaztuk. A tesztben mindössze 30 tétel szövegének kisebb 
módosítását hajtották végre a szerzők a jobb érthetőség és a magasabb belső 
konzisztencia érdekében, de a változtatások nem is minden skálát (facetet) 
érintettek (részletes felsorolásukat ld.McCrae, et al., 2005, pp. 269-270). Ezen 
kívül a BFI-teszt (Big Five Invetory) 44 tételes (O.P. John & Srivastava, 1999) 
magyar változatát10 alkalmazva a klasszikus öt dimenzió szerinti skálapontokat 
használtuk fel az elemzésekben.  
A validitás vizsgálathoz a korábbiakhoz hasonlóan, szintén egy egyetemista, 
pszichológia szakos minta (N = 128) szolgált alapul. A minta nemi összetétele 
női túlsúlyt mutat (70%), életkori átlaga 20,5 év (SD = 2,2 év). 
A vizsgálati személyek egyhetes időkülönbségek mellett töltötték ki a három 
kérdőívet. A különféle személyiségdimenziók közötti korrelációs elemzés 
eredményei alapján megállapítható, hogy a várakozásoknak megfelelőn a 
klasszikus Big Five területekkel nagyrészt ekvivalensnek tekintett skálák között 
mutatkoznak a legerősebb (r = 0,64 – 0,75; p < 0,01) szignifikáns együttjárások. 
A hazai faktorstruktúra szerinti speciális Facet5 eltérések terén pedig jól látható, 
hogy a NEO-Barátságosság skálával mind a Facet5-Empátia skála (r = 0,67; p 

                                                 
9 http://www.facet5.com/LiteratureRetrieve.aspx?ID=102681 (Letöltve: 2012.október) 
10 http://www.ocf.berkeley.edu/~johnlab/pdfs/BFI-Hungarian.pdf 
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< 0,01), mind pedig a Facet5-Akarat skála (r = -0,49; p < 0,01) szignifikáns 
korrelációban áll. Az összes többi, még szignifikánsnak bizonyuló skálák közötti 
korreláció érték ezekhez képest alacsonyabb szinten mozog (6. táblázat [3. 
fejezet]).  
 

Pearson-féle 
korreláció  

NEO 
Extraverzió  

NEO 
Baráts.  

NEO 
Lelkiism.  

NEO 
Neurotic.  

NEO 
Nyitottság  

Akarat  0,285** -0,495** 0,111 -0,137 0,071 
Lendület  0,732** -0,194* -0,104 -0,088 0,277** 
Empátia  -0,054 0,670** 0,087 -0,119 0,023 
Kontroll  -0,091 0,175* 0,641** -0,035 -0,350** 
Emocionalitás  -0,309** 0,017 -0,146 0,755** -0,007 
**p<0,01; * p<0,05 
 

6. táblázat [3. fejezet]. A Facet5 és a NEO-PI-3 skálák korrelációi 
 
A BFI skálák és a Facet5 skálák közötti együttjárások nagyon hasonló képet 
mutatnak a NEO – Facet5 korrelációs mátrixban tapasztaltakhoz. Egyrészt az 
ekvivalens tartalmú skálák között közepesen magasak a korrelációs indexek (r 
= 0,58 – 0,72; p < 0,01), másrészt a két specifikus Facet5 dimenzió itt is a 
Kellemesség/Barátságosság skálával jár együtt a legmeghatározóbban, de míg 
az Empátia egy magasabb (r = 0,52; p < 0,01), addig az Akarat pedig valamivel 
alacsonyabb és itt is negatív (r = -0,37; p < 0,01) korrelációs értéket mutat (7. 
táblázat [3. fejezet]). Ez esetben is előfordulnak egyéb skálák közötti 
szignifikáns együttjárások, de ezek mind alacsonyabbak a fentiekhez képest.  
 

Pearson-féle 
korreláció  

BFI 
Extraverzió  

BFI 
Baráts.  

BFI 
Lelkiism.  

BFI 
Neurot.  

BFI 
Nyitottság  

Akarat  0,377** -0,377** 0,223** 0,138 0,231** 
Lendület  0,723** 0,174* -0,037 -0,044 0,257** 
Empátia  -0,188* 0,520** -0,055 -0,143 0,008 
Kontroll  -0,062 -0,071 0,482** 0,079 -0,229** 
Emocionalitás  -0,339** -0,225** -0,148 0,709** -0,169* 
**p<0,01; * p<0,05 
 

7. táblázat [3. fejezet]. A Facet5 és a BFI skálák korrelációi 
 
Ezeknek az eredményeknek az értékelése kapcsán fontos azt is leszögezni, 
hogy bár a skálák elnevezése a legtöbb esetben ezt sugallja, de valójában még 
az ekvivalensnek tekintett skálák sem feltétlenül takarnak tökéletesen azonos 
tartalmú mérési területeket, ami a tételek szintjén vizsgálódva is jól tetten 
érhető. Ennek oka részben az, hogy nem teljesen azonosak a mérőeszközök 
által leképezni kívánt faktorstruktúrák, így érthető módon a skálák közötti 
együttjárások sem „tudnak” ennél magasabb szintet elérni. Mindemellett 
ezekben az eredményekben is világosan felismerhető, hogy az egymással 
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kapcsolódó skálák ténylegesen ugyanarra a mérési területre vonatkozathatók, 
tehát úgy tűnik, hogy a Facet5 skálái jól illeszkednek a hazai 
személyiségtaxonómiai felosztáshoz.  
 
Mint azt a korábbiakban láttuk a hazai lexikális kutatások eredménye szerint az 
ötfaktoros megoldás tulajdonképpen a négyfaktoros struktúra Kellemesség 
dimenziójának kettéválásából adódóan jön létre. Ha a Facet5 dimenziói jól 
illeszthetők a magyar faktorszerkezethez, akkor joggal várható el, hogy ez a 
sajátos Big Five struktúra a mérési eredményekben is felismerhető legyen. 
Ennek vizsgálatára a fenti elemzésekben is használt validálási minta (N = 128) 
teszteredményein egy közös faktoranalízis elvégzésére is szükség van. Az 
elemzésbe bevont mindhárom kérdőív – BFI, NEO-PI-3, Facet5 – 
alapdimenzióit felhasználva egy főkomponens elemzést végeztünk, varimax 
rotáció alkalmazása mellett.  
A kapott eredmények azt mutatják, a három teszt összesen 15 skálája – scree-
tesztet alkalmazva, illetve csak az 1-nél nagyobb sajátértékű faktorokat 
megtartva (Kaiser-kritérium) – öt nagy faktorba rendeződik (1.ábra [3. fejezet]). 
Ezek együttesen az összvarianciának több, mint 81%-át képesek magyarázni.  
 

 
1. ábra [3. fejezet]. A Facet5, a NEO-PI-3 és a BFI közös faktoranalízisének 

lejtő-diagramja 
 

A faktorok rotálása után jól látható, hogy a kapott öt dimenzió – a bemeneti 
változók alapján egyáltalán nem meglepő módon – világosan kijelöli a 
klasszikus, hagyományos Big Five mérési területeket. Jelen esetben nem is 
ennek van számottevő jelentősége, hanem annak, hogy a bemeneti 
személyiségskálák elrendeződését vizsgálva egyértelműen visszaköszön a 
Szirmák-vizsgálatban (1994b) is megfigyelt jelenség, miszerint a lexikális 
kutatások során az ötödik, Nyitottság nevű faktor relevanciájának hiányában 
valójában a Kellemesség faktor az, ami két elkülönült területet is magában 
foglal, és ez csak egy ötfaktoros megoldásban bomlik fel Kellemesség és 
Integritás dimenziókra. A jelenlegi kérdőíves adatokon kapott eredményekből jól 
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látható, hogy a BFI, illetve NEO-PI-3 Barátságosság (Kellemesség) témájú 
skálái mellett bukkan fel a Facet5 Empátia dimenziója, valamint ugyanitt, de 
negatív előjellel az Akarat skála is szerepet kap, mégpedig szintén magas 
faktor súllyal (8. táblázat [3. fejezet]).  
 

Skálák 
 

F a k t o r o k  
1 2 3 4 5 

F5_Lendület  0,903   -0,167 0,135 
BFI_Extraverzió  0,895 -0,157 -0,144   
NEO_Extraverzió  0,861 -0,180   0,213 
BFI_Neurot.   0,902 -0,186  0,115 
NEO_ Neurotic.  -0,135 0,899  -0,244  
F5_Emocionalitás  -0,200 0,881    
NEO_ Barátságosság  -0,134  0,882 0,156  
BFI_Barátságosság  0,259 -0,253 0,796   
F5_Empátia    0,796   
F5_Akarat  0,290  -0,676 0,234 0,197 
NEO_ Lelkiism.   -0,189  0,926  
BFI_Lelkiism.  0,127 -0,227  0,856  
F5_Kontroll  -0,102 0,182  0,811 -0,292 
BFI_Nyitottság  0,145    0,895 
NEO_ Nyitottság  0,139   -0,134 0,892 

 
8. táblázat [3. fejezet]. Közös faktoranalízis rotált komponens mátrixa a 

Facet5, a NEO-PI-3 és a BFI összes skálája alapján  
 
Amennyiben egy újabb közös-faktoranalízis elvégzése során a Nyitottságot 
mérő dimenziókat elhagyjuk az elemzésből és egy ötfaktoros megoldásra 
végzünk futtatást, akkor szintén a Szirmák-féle eredményekhez hasonló 
struktúrát kapunk. Vagyis azt láthatjuk, hogy a NEO-Kellemesség és a BFI-
Barátságosság skálája mellet kap helyet ugyanazon faktoron belül a Facet5-
Empátia dimenziója is, míg a Facet5-Akarat skálája pedig egy teljesen különálló 
– a másik négy faktorral csupán minimális átfedést mutató – önálló ötödik 
faktorként jelenik meg (9. táblázat [3. fejezet]).  
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Skálák 
 

F a k t o r o k  
1 2 3 4 5 

F5_Lendület  0,908  -0,181   
BFI_Extraverzió  0,886 -0,147  -0,126  
NEO_Extraverzió  0,885 -0,178    
BFI_Neurot.   0,904   0,249 
NEO_ Neurotic.  -0,141 0,900 -0,222   
F5_Emocionalitás  -0,202 0,880   -0,136 
NEO_ Lelkiism.   -0,199 0,916 0,103  
BFI_Lelkiism.  0,146 -0,232 0,856   
F5_Kontroll  -0,149 0,175 0,832   
F5_Empátia  -0,115   0,927  
NEO_ Barátságosság  -0,133  0,144 0,839 -0,303 
BFI_Barátságosság  0,282 -0,256  0,637 -0,489 
F5_Akarat  0,282  0,135 -0,303 0,843 

 
9. táblázat [3. fejezet]. Közös faktoranalízis rotált komponens mátrixa a 

Facet5, a NEO-PI-3 és a BFI skálái alapján a Nyitottság dimenziók 
elhagyása esetén 

 
A diszkriminációs validitás elemzéséhez a Facet5 skálái között megnyilvánuló 
interkorrelációs eredményeket használtuk fel. A lexikális kutatásokban 
alkalmazott ortogonális faktorszerkezet egymástól függetlennek tételezi fel az öt 
faktort, így amennyiben a kérdőíves mérési dimenziók szintjén is ezt a fajta 
függetlenséget várjuk el, úgy számottevő skálák közötti együttjárást sem 
szabad tapasztalnunk az adott mérőeszközön belül. A teljes lineáris 
függetlenség idealizált állapota – a legtöbb Big Five alapú mérőeszközhöz 
hasonlóan – a Facet5 esetében sem igazolható a korrelációs eredmények 
alapján, hiszen gyenge- közepes szintű együttmozgások itt is megjelentek a 
skálák között (1. táblázat [A. melléklet]).  
 
A kapott eredmények értelmezéséhez ugyanakkor érdemes a NEO-PI-3 skálák, 
illetve a BFI skálák interkorrelációit is szemügyre venni. Ugyanezen a validáló 
mintán megvizsgálva külön a NEO-PI-3, illetve BFI skálák interkorrelációit, a 
szignifikáns eredmények terén nagyjából hasonló mértékű 0,2-0,4 közötti 
együttjárásokat tapasztalhatunk a skálák között (2. táblázat [A. melléklet]). 
Ezzel azonos mértékű korrelációk figyelhetők meg más NEO-PI-R, illetve NEO-
FFI-R kutatási eredményekben is (McCrae & Costa, 2004; McCrae, et al., 1996) 
ráadásul ezek között tartalmilag is jelentős átfedéseket találunk (például 
Nyitottság – Extraverzió, Extraverzió – Neuroticizmus).  
 
A NEO-PI-3 eredményekhez hasonló értékeket mutatnak nemzetközi 
vizsgálatokban a BFI skálák, alskálák interkorrelációi (Soto & John, 2009), 
illetve jelen esetben pedig jól látható, hogy a szignifikánsnak bizonyuló 
együttjárások nem érik el a 0,4-es szintet (3. táblázat [A. melléklet]).  
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A fenti korrelációs és faktoranalitikus eredmények alapján – még ha helyenként 
áttételes módszerek alkalmazása révén, a különböző faktortagolású, némileg 
eltérő tartalmi sajátosságokat mutató mérőeszközöket egy közös elemzésbe 
kényszerítve is, de – azt mondhatjuk, hogy a hazai személyiségtaxonómiai 
kutatások ötfaktoros felosztásához a Facet5 személyiségteszt skálái az elvárt 
módon illeszkednek. Vagyis a szószintű elemzések révén kapott faktorstruktúra 
a személyiségmérés szintjén is többé-kevésbé egymástól független, ortogonális 
öt faktorként képezhető le.  
 
 

3. A Facet5 teszt standard normája és kultúrközi el térései 
 
A kérdőív hazai adaptálásakor rendelkezésre álló 240 fős, tíz azonos méretű 
munkaköri csoportot tartalmazó, fele részben férfi, fele részben női alapminta a 
kérdőív folyamatos fejlesztése és alkalmazása során mára ezres nagyságrendű 
mintaméretre bővült. A jelenlegi frissített standard mintában (N = 1960) 
megközelítőleg azonos számú nő és férfi található, mégpedig a következő 
munkaköri területekről: adminisztráció, bank, pénzügy, HR, IT, marketing, 
tanácsadás, koordináció, értékesítés, kutatás, műszaki és telesales11. 
A tesztben a skálaértékek meghatározása – a standard minta alapján – egy 
tízfokú Sten-skálán („standard-ten”) 1-10 közötti pontozással történik12. A 
standardok kiszámításában a Facet5 nem épít külön nemi csoportokra, mivel a 
nemek közötti eltérések legtöbb esetben csekélynek bizonyultak nem csak a 
nemzetközi standardoknál13, hanem a hazai eredmények alapján is. A skála 
átlagok nemek közötti összehasonlításában kapott eredmények ugyan minden 
faktoron szignifikáns különbségeket hoztak, de ezek nagyrészt a mintaméretnek 
tudható be és ezek közül csupán az Emocionalitás terén látszik a Cohen-féle d 
mentén egy mérsékeltnek mondható, tehát figyelemre méltó nemi hatás a nők 
javára. Emellett mindössze az Empátia skála terén regisztrálható még minimális 
női fölény, illetve az az Akarat skála vonatkozásában, ahol pedig a férfiak 
mutatnak némileg magasabb átlagot, ugyanakkor mindkét esetben csak csekély 
hatáserősségről van szó (10. táblázat [3. fejezet]). 
  
  

                                                 
11 http://www.facet5.com/_literature_102974/Facet5_Norm_Groups (Letöltés: 2012.október) 
12 A Sten-pontszámok a z-transzformációval létrehozott értékeknek egy 5,5 pont átlagúvá és 2 
pont szórásúvá alakított eredményét jelentik.  
13 http://www.facet5.com/_literature_102977/Facet5_Adverse_Impact_Studies  
(Letöltés: 2012.október) 



58 
 

Skála Nem N Sten-átlag  Sten-szórás  Cohen -féle d  

Akarat 
ffi 543 5,78 1,88 0,28 csekély hatás 
nő 492 5,24 1,99   

Lendület 
ffi 543 5,47 1,96 -0,12 jelentéktelen hatás 
nő 492 5,70 1,93   

Empátia 
ffi 543 5,32 1,95 -0,22 csekély hatás 
nő 492 5,73 1,85   

Kontroll 
ffi 543 5,58 2,01 0,14 jelentéktelen hatás 
nő 492 5,31 1,92   

Emocionalitás 
ffi 543 4,98 1,89 -0,54 mérsékelt hatás 
nő 492 6,02 1,94   

 
10. táblázat [3. fejezet]. A Facet5 skálák standard átlagainak nemek közötti 

összehasonlítása 
 
 A Facet5 nemzetközi alkalmazásai révén jelenleg már több mint 20 országból 
állnak rendelkezésre nagymintás normatív adatok (Buckley, 2008). Ezek 
összevetésekor a skálánként felállított nyerspontszámok szerinti rangsorok 
tekintetében az egyes országok változó sorrendi helyet foglalnak el. Érdekes 
módon, a magyar norma az összehasonlításban két területen is kirívónak, 
szélsőértéket képviselőnek mutatkozik (2. ábra [3. fejezet]).  

 
 

2. ábra [3. fejezet]. A Facet5 nyerspont értékek országok közötti 
összehasonlítása két személyiségdimenzió mentén (Buckley, 2008) 
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Az egyik az Emocionalitás (Emotionality) dimenzió, amelyben a legmagasabb 
értékkel bíró első néhány ország között szerepel a magyar átlag (M = 51,5; SD 
= 10,97). Ezt a rangsort a japán és a koreai minta vezeti, és bár ezekhez képest 
még szignifikánsan alacsonyabb a hazai átlag (t = 2,65; p < 0,01), de valójában 
egy jelentéktelen hatáserősség (d = 0,19 – 0,11) mellett „marad el” azoktól, 
miközben a másik végpontot képviselő öt országgal összevetve már közepes, 
illetve magas Cohen d értékeket kapunk (d = 0,61 – 0,80). A másik kiugrást az 
Empátia (Affection) skála mutatja, ahol viszont minden más ország mögött 
szignifikánsan (t = 3,23; p < 0,01) leszakadva a legalacsonyabb skálaértékkel 
jellemezhető a magyar minta (M = 59,4; SD = 8,36). Itt a rangsor átlag 
mezőnyétől kezdődően közepes, majd pedig igen erős hatásmérték mutatók 
adódnak (d = 0,51 – 0,87) a más nemzetekhez viszonyítás során. Ezek az 
eltérések nem is annyira statisztikai értelemben kiugróak, bár a közepes, illetve 
erős hatásmérték mutatók mindenképpen figyelemre méltók, hanem inkább 
alapvető tendenciájuk miatt lehetnek érdekesek hazai sajátságok értelmezése, 
megvitatása során.  
 
 

4. Megvitatás 
 
A Facet5 teszt vizsgálata során kiemelt teret kapott a sajátos magyar 
faktorszerkezetnek való megfelelés kérdése. A teszt reliabilitási mutatói (idő 
stabilitás, belső konzisztencia, faktorstruktúra illeszkedés), valamint validitási 
eredményei (személyiségmérési területek közötti együttjárások, közös 
faktoranalízis) összességében nem szolgáltak komoly meglepetésekkel, így 
pszichometriai szempontból megfelelőnek tekinthető a kérdőív.  
A Facet5 teszt standard átlagai kapcsán tapasztalt eltérések kapcsán azonban 
joggal merülhet fel a kérdés, hogy vajon miért pont ezen a két skálán 
mutatkozik tendenciózus eltérés? Mivel hasonló témájú eltérési tendenciák 
más, korábbi vizsgálatokban is tetten érhetők nemzetközi összehasonlítással 
dolgozó kutatásokban, így érdemes ezek közül néhányat mindkét dimenzió 
kapcsán szemügyre venni. Az Emocionalitás kultúrközi különbségei a hazai Big 
Five kérdőív adaptációkban már korábbi kutatások során is kirajzolódtak, így 
például a BFQ esetén az öt fő skála közül az Érzelmi stabilitás, vagyis a 
Neuroticitás inverz megfelelője bizonyult a legalacsonyabb nyerspont értékűnek 
(Sándor Rózsa, et al., 2006), de ehhez hasonló eredmények adódtak a NEO-PI 
teszt magyar verziójának kialakítása során is (Szirmák & Nagy, 2002). Az 
Empátia skálához tartozó – sajátosan magyar nyelvterületre jellemző – 
témákkal összefüggésben számos nemzetközi és hazai vizsgálat említhető, 
amelyek szintén a szélsőségesség irányába mutatnak. Ezek között az egyik 
legutóbbi, 2011-ben végzett – a 15 év feletti népességre reprezentatív 1050 fős 
– országos felmérés többek között a segítés és bizalom témáját elemezve 
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kapott hasonló eredményeket (Ipsos, 2011)14. Ebben a megkérdezettek 67%-a 
a magyarok nemzeti karaktervonásának inkább a bizalmatlanságot és 
segítségnyújtás hiányát tartotta, semmint a bizalmat, 63%-uk szerint a 
magyarok inkább saját érdekeiknek megfelelően cselekszenek és kevésbé 
fontos számukra mások megsegítése. Hasonló témájú speciális magyar 
eltéréseket tapasztalhatunk a World Value Survey kutatás (WVS5)15 legutóbbi, 
ötödik hullámában is az összes európai és nem európai ország 
összehasonlítását vizsgálva (TÁRKI, 2009)16. Az olyan típusú kérdésekkel való 
egyetértésben, mint hogy „Az emberek csak mások kárán tudnak 
meggazdagodni” („People can only get rich at the expense of others”), ami 
ugyanúgy a saját érdekek előtérbe helyezésének, kizárólagosságának témáját 
feszegeti, a magyar válaszadók egy 10-fokú skálán 6,5-es átlagot érnek el, ami 
22 ország összevetésében a legmagasabb, vagyis a legkritikusabb értéket 
képviseli (Tóth, 2009). Ehhez kapcsolódó korábbi vizsgálatok szintén arra 
utalnak, hogy általánosságban, társadalmi szinten mérsékeltnek mondható a 
magyarok hajlandósága arra, hogy másoknak segítséget nyújtsanak: „A 
családon belüli, valamint a betegek és fogyatékkal élők, az idősek, szomszédok 
és a bevándorlók felé gyakorolt segítségnyújtás adataiból készített index 
kifejezetten Magyarországon a legalacsonyabb Európában” (Tóth, 2009, p. 27). 
Ezek alapján tehát úgy tűnik, hogy a magyar személyiségjellemzők sajátos 
megkülönböztető jelleget mutatnak a másokhoz való pozitív viszonyulás 
témájában, és nem csak az érték- és attitűdkutatásokban, hanem a 
személyiségmérésben is.  
 
A különféle vizsgálati módszerekkel kapott eredmények alapján úgy tűnik, hogy 
a Facet5 személyiségteszt hazai adaptálásával sikerült egy olyan magyar 
nyelvű online eszközt kialakítani, mely a személyiségmérés ötfaktoros 
modelljében a hazai személyiségstruktúrához illeszkedő, megfelelő belső 
konzisztenciájú és validitású skálákkal rendelkezik. A Facet5 tesztben az ötödik 
faktor mérése a korábbi hazai lexikális kutatásoktól némileg eltérő értelmezés 
alapján történik, mivel az eredetileg Integritásnak nevezett faktor 
szókészletében a másoknak nyújtott segítés, jólelkűség, illetve másik oldalról a 
csak saját érdekeket előtérbe helyező, egoista viszonyulás fontos, releváns 
jelentéstartalmat képvisel. Ezen faktornak a Facet5 hazai standardjaiban is 
sajátos szerep jut, mivel más országokkal összevetve a magyar minta képviseli 
a legalacsonyabb átlagértéket ebben a skálában. Ennek sajátos 
„ellenpontjaként” a Neuroticitást leképező Emocionalitás dimenzió 
számottevően magasabb jellegével emelkedik ki nemzetközi 
összehasonlításban. A két eredmény közötti kapcsolatra utalhat a faktorokhoz 
tartozó személyiség leíró terminusok érzelmi aspektusa, hiszen míg az egyik 

                                                 
14 ipsos.hu/site/adjonisten-fogadjisten-kozvelemeny-kutatas-bizalomrol-segitokeszsegrol 
(Letöltve: 2012.október) 
15 wvsevsdb.com (Letöltve: 2012.október) 
16 www.tarki.hu/hu/research/gazdkult/kutatas.html (Letöltve: 2012.október) 
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faktorra az érzelmi instabilitás jelzőjeként, vagyis a negatív érzelmi állapotokra, 
feszültségekre, stresszre való érzékenységként tekinthetünk, addig a másik 
dimenziót pedig a másokhoz való pozitív érzelmi viszonyulásként határozhatjuk 
meg.  
A Facet5 teszt sajátos magyar személyiségstruktúrához jól illeszkedő mérési 
dimenziói és azok pszichometriai jellemzői alapján összességében megbízható 
és érvényes eszközként szolgálhat a hazai Big Five alapú mérőeszközök 
között.  
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4. fejezet:	Válaszjellemzők	szerveződése,	a	

válaszszélsőségességi	klaszterek	és	a	válaszlátencia-

változás	szerepe	a	személyiségmérésében 

 

I. Bevezetés 
 
 
Ahogy azt korábbi elméleti áttekintésben láthattuk, a személyiség tesztelés nem 
tartalmi aspektusát vizsgálva két fő elemzési terület kínálkozik. Egyrészt a 
válaszskálán mutatott választások megoszlása (választendencia), másrészt a 
válaszadás gyorsaságának, vagyis idői jellemzőinek (válaszlátencia) elemzése, 
melyek különféle mutatók, indexek létrehozásával tehetők mérhetővé. 
 
Ebben a fejezetben egyfelől a válaszjellemzők mérésének Facet5 teszt esetén 
alkalmazott módszertanának bemutatására kerül sor, másrészt pedig olyan 
elemezések, melyek a válaszjellemzők szerveződésének, mintázódásának 
egyéni sajátságait igyekeznek feltárni, illetve ezeknek a különféle 
személyiségdimenziókkal való kapcsolatát vizsgálják.  
 
A válaszjellemzők mérésének beemelése a személyiségtesztelési 
módszertanba részben új összefüggésekre, részben pedig kérdőív szerkesztési 
problémákra, illetve fejlesztési lehetőségekre világíthatnak rá.  
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II. Módszer  
 
 

1. Eszközök 
 
A vizsgálatok döntően továbbra is a Facet5 személyiségteszt adataira épülnek, 
de elsősorban azon specialitását kihasználva, hogy az egyedi módon a 
válaszjellemzők bizonyos aspektusairól, például a válaszfokozatok 
megoszlásáról (válaszgyakoriság, választendencia), valamint a válaszadás idői 
aspektusáról (a válaszok látenciájáról) is adatokat szolgáltat a személyiség 
mérése során (Buckley & Williams, 2002). A személyiség dimenziók 
megkülönböztetésére a legtöbb ábra esetén ugyanazt a színezést használjuk, 
mint eddigiekben (Akarat – zöld, Lendület – sárga, Empátia – piros, Kontroll – 
kék, Emocionalitás – lila).  
Az elemzések későbbi szakaszában, a fejezet utolsó részében egy kisebb pilot 
minta vizsgálata során más személyiségmérő eszközöket is bevonunk az 
elemzésbe a Facet5 mellett, melyek részletesebb leírására ott lesz lehetőség.  
 
 

2. Minta 
 
A jelen vizsgálatban használt minta a Facet5 adaptálása révén rendelkezésre 
álló, a korábbi elemzésekbe is bevont mintával megegyező (N=1026). (Ez alól 
kivételt képeznek a fejezet végén bemutatott pilot elemzések, melyek egy külön 
vizsgálati elrendezés révén gyűjtött, kb. 100 fős mintával zajlottak. Annak a 
vizsgálati mintának a bemutatása tehát később kerül sor.)  
Az elemzések során felhasznált Facet5 minta kizárólag online tesztkitöltési 
adatokra épül, egy eredendően is internetalapú tesztről lévén szó. A résztvevők 
(N = 1026) nemi megoszlása közel kiegyensúlyozott (Nffi = 543; Nnő = 492), míg 
az életkori adatok (18-65 év) pedig heterogénnek tekinthetők. A résztvevők 
szinte kivétel nélkül valamilyen munkapszichológiai, szervezeti HR-alkalmazás 
kapcsán töltötték ki a Facet5 személyiségkérdőívet a legkülönfélébb 
munkakörökből. A foglalkozások köre igen heterogén, de jellemzően banki, 
pénzügyi, HR, IT, értékesítési, műszaki területeken dolgozókról van szó. A 
kitöltésre minden esetben csak személyre szóló belépési kód segítségével volt 
lehetőség, tehát önkéntes, nem azonosított résztvevők nem kerültek a mintába. 
A tesztfelvételek viszonylag széles időintervallumban zajlottak, a tesztadatok 
gyűjtésének kezdete 2002-től indult és 2009-ben zárult le.  
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III. A választendencia általános jellemz ői  
 
 

1. A válaszfokozatok gyakorisági megoszlása 
 
A válaszadás megoszlása, vagyis a válaszskála használatára vonatkozó 
preferencia a szakirodalmi adatok szerint meglehetősen stabil, egyénre 
jellemző, konzisztens tulajdonság, és mint ilyen, egyfajta belső diszpozícióként, 
egyéni válaszstílusként (esetleg válaszbeállítódásként) meghatározza a 
preferált tesztkitöltési viselkedést.  
Maga a választendencia számos különböző változó (index) létrehozásával 
megragadható, de legáltalánosabban, legegyszerűbben a széli-  (ERS), illetve 
mérsékelt választás (ARS, MRS) elkülönítésével írható le. A Facet5-teszt 
esetén – ahol a kérdőívben a két ellentétes végpontként megfogalmazott állítás 
közötti választás egy ötfokú Likert-skálán történik – az 1-s és az 5-s válaszadás 
jelenti a széli választások preferálását, míg a 2-s és a 4-s válaszok pedig a 
mérsékelt válaszopciót jelölik (1. ábra [4. fejezet]). Mivel a válaszskála mindkét 
végpontjára adott választások beleértendők a válaszpreferencia mutatókba – 
akár széli választásról van szó, akár mérsékelt választásról – ezért az egyes 
skálákon belüli fordított itemek (egyébként közel kiegyensúlyozott jelenléte) 
nem befolyásolja ezek számítási módját. A széli- és mérsékelt választási 
indexek egyrészt skálánként, másrészt pedig a teljes kérdőívben történt 
összegzés révén kiszámíthatók, valamint a kettő közötti különbségekből 
addicionálisan ún. válaszszélsőségesség mutatók is képezhetők.  
 

 
1. ábra [4. fejezet] A teljes kérdőíven (106 itemen) egyénileg összegzett 

válaszfokozati (1-5) előfordulások átlaga és szóródása 
 
A rendelkezésre álló teljes mintát (N = 1026) elemezve a Facet5 kérdőívet az 
egymást követő 10-10 item mentén felbontva érdemes megvizsgálni a kérdőív 
lefutásában miként alakul a válaszopciók előfordulási gyakorisága. A grafikon 
jól látható, hogy 10-s itemblokkokban (tehát tartalmilag vegyesen) vizsgálva a 
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mérsékelt-, illetve a széli-választások kumulatív előfordulása páronként együtt, 
de jól láthatóan a többitől eltérő meredekségben fut (2. ábra [4. fejezet]).  
 

 
 

2. ábra [4. fejezet] A válaszopciók (1-5) tizes itemblokkokban vizsgált 
kumulatív előfordulása a teljes kérdőíven 

 
 

2. A válaszfokozatok közötti kapcsolatok  
 
A széli-, illetve mérsékelt-választások korrelációs elemzése szintén – a 
kummulatív előfordulások révén is tapasztalt – összekapcsolódásról tanúskodik 
(1. táblázat [4. fejezet]). Ezek alapján úgy tűnik, hogy indokolt a két széli 
választás gyakoriságát együtt, közös mutatóban összegezni, ahogy a két 
mérsékeltválasztás esetén is az előfordulásuk együttes kezelése látszik 
célszerűnek.  
 

Pearson korreláció V5 V4 
V1 0,843 -0,849 

V2 -0,845 0,715 

(p < 0.01) 
 

1. táblázat [4. fejezet]. A széli-, illetve mérsékelt fokozatok 
válaszgyakoriságának együttjárásai 

 
A széli választások, illetve a mérsékelt választások gyakoriságának egymáshoz 
viszonyított fölénye akár egy közös értékben is megadható. Az így létrehozott 
válasz-szélsőségesség mutatónak – ahol tehát a változó két szélsőértékét a 
kérdőív összes (106) itemére adott mérsékelt, illetve széli választások 
gyakorisága jelenti – a minimuma (-106) képezi le a legerősebb, vagyis 
kizárólag jellemző mérsékelt választási hajlamot, míg a maximuma (106) pedig 
a legpermanensebb szélsőséges válaszadást mutatja. A mérsékelt választások 
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gyakorisága a teljes elemzett mintán jól láthatóan jelentős fölényben van a széli 
választások előfordulásához képest.  
 
A fenti ábrán, a válaszopciók 10-s itemblokkokban vizsgált kumulatív 
előfordulását vizsgálva az is jól kivehető, hogy a középválasztások (vagyis a 3-s 
válaszok) gyakorisága a kérdőív kitöltése során mindvégig, vagyis mind a 10 
itemblokkban a legritkább marad a többi válaszopcióhoz viszonyítva. A 3-s 
válaszok megjelenését a válasz-szélsőségesség szempontjából nem 
tekinthetjük releváns információnak, hiszen itt tulajdonképpen a két ellentétes 
oldal közötti választás hiányát tapasztaljuk, ami ezesetben jelentését tekintve a 
döntés elkerülésével ekvivalens (s mint ilyen, tulajdonképpen egyfajta „nem 
választást” takar). Az ilyen típusú, tartalmilag nem informatív válaszok 
csökkentése érdekében magában a Facet5 kérdőív instrukciójában is szerepel 
egy erre utaló megjegyzés, amely arra figyelmezteti a vizsgálati személyt, hogy 
„a semmitmondó 3-s számot igyekezzen kerülni, és ezt a közbülső megoldást 
csak akkor válassza, ha más választ elfogadhatatlannak tart”. Ezen választípus 
előfordulását tehát elkülönülten, egy speciális választendencia mutatóként 
érdemes kezelni, de hasonlóan a válasz-szélsőségesség mutató számításához 
skálánként, illetve a teljes kérdőívre jellemzően is külön-külön meghatározhatók 
az egyes középválasztási indexek.  
 
A személyiség skálák szerinti összevetésben vizsgálódva egyértelműen eltér 
egymástól az egyes dimenziókra adott válaszok szélsőségessége (3. ábra [4. 
fejezet]). Az Empátia és az Emocionalitás skála mérsékelt jellege mellett az 
Akarat, a Lendület és a Kontroll dimenziók átlagában is hasonló mértékben 
szélsőséges választendenciák tapasztalhatók.  
 

 
3. ábra [4. fejezet] A válaszszélsőségesség (y-tengely pozitív végpont) 

átlaga személyiségskálák szerint 
 
Az elemzések során különbséget kell tenni fogalmi értelemben a személyiség 
skála extremitása és a válaszskálán mutatott extremitás között. Fontos 
leszögezni, hogy az itemekre adott válaszok szélsőségessége önmagában nem 
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feltétlenül kell, hogy a skálapontszámok extrém magas vagy alacsony értékét 
eredményezze. Mivel a fordított tételek aránya közel azonos az egyes 
skálákban, így egy mindkét válaszoldalt kiegyensúlyozottan használó 
válaszadás mellett a mérsékelt, 2-s és 4-s válaszok preferenciája esetén is 
nagyjából hasonló item-átlagok, score-ok érhetők el, mint az 1-s és 5-s 
választások dominanciájakor. Természetesen ez fordítva már nem igaz, hiszen 
az extrém skálapontszámok értelemszerűen csak az adott skála itemeinél 
mutatott extrém válaszadások mellett jöhetnek létre, vagyis minél inkább 
szélsőséges skálaértékekről van szó, annál valószínűbb (bár nem kötelező) a 
szélsőséges választendencia jelenléte. Mivel egy konkrét személyiségskála 
itemeinél a válaszskála szélsőséges használata egyaránt vezethet szélsőséges 
skálapontszámhoz és magas válaszszélsőségesség indexhez, ezért a 
választendencia és a személyiség közös elemzése, a köztük lévő kapcsolatok 
feltárásának vizsgálata speciális válaszgyakorisági mutatók alkalmazását 
kívánja meg. Az elemzések során a személyiségdimenzió tételeire adott válasz-
szélsőségesség helyett esetenként a teljes kérdőívben mutatott „totál” 
szélsőségességet, illetve máskor pedig a vizsgált skála itemei nélkül mutatott 
„maradék” szélsőségességi mutatót célszerű alkalmazni (az item-totál, illetve 
item-maradék terminusok analógiájára), hogy ezzel a válaszadás tartalmi, 
illetve formai jellege szétválasztható maradjon.  
 
A válaszszélsőség mutatók korrelációinak a vizsgált mintán kapott eredményei 
megerősítik, amit a korábban ismertetett széli-, illetve mérsékelt válaszopciók 
páronkénti előfordulása kapcsán láthattunk. A skálánkénti válasz-
szélsőségesség mutatók nem függetlenek egymástól, mindegyik erős, 
szignifikáns lineáris korrelációban (r = 0,69 – 0,74; p < 0,01) áll a többivel (1. 
táblázat [B. melléklet]). Vagyis kimutatható egy tartalomtól többé-kevésbé 
függetlenül is érvényesülő válasz-szélsőségességi preferencia a skálák között, 
melynek egyénenkénti jellege a különféle tartalmú személyiségmérési 
területeken is megnyilvánul.  
 

A közepesen erős együttjárások fényében indokolt lehet ezen mutatókat 
egyetlen közös háttértényező megnyilvánulásának tekinteni. Ennek 
megfelelően az öt skála válasz-szélsőségességi mutatóját faktoranalízisben 
vizsgálva valóban egyetlen robusztus faktor adódik (KMO = 0,907), amelyen a 
faktor-loadingok 0,87-0,89 között alakulnak. Ez az egy faktor a 
személyiségskálákra jellemző válasz szélsőség összvarianciájának 77,6%-t 
képes magyarázni. Hasonló eredményt kapunk akkor is, ha nem a 
személyiségdimenziónkénti, tehát nem a tartalom szerinti egységekben 
összesített válasz-szélsőségességet vesszük alapul, hanem a kérdőívet 10-s 
itemblokkokra bontva elemezzük a válasz-szélsőségesség előfordulását a 
válaszadás során. A szélsőséges választások alakulásában így is egyetlen 



68 
 

nagy faktor rajzolódik ki (KMO = 0,966), ami jellemzően 0,73-0,83 közötti faktor-
loadingokkal az összvariancia 63,8%-t magyarázza (1. ábra [B. melléklet]).  
 
 
Ahogy a grafikus ábrázoláson is jól látható (4. ábra [4. fejezet]), a Facet5 
tesztben a szélsőségesen magas skála pontszámok (x-tengely) a skálával 
össze nem függő itemeknél („maradék válasz-szélsőségesség”) – vagyis végső 
soron más személyiségskálákban is – némileg szélsőségesebb válaszokat 
eredményeznek (y-tengely). Ugyanígy megfordítva is, a mérsékelt score-okhoz 
az adott skálától független itemekben, témákban, személyiségdimenziókban is 
inkább valamelyest mérsékeltebb válaszok és eredmények társulnak.  
 

 

4.  ábra [4. fejezet]. Az egyes személyiségskálák nyers-pontértéke (x-
tengely), valamint annak itemei nélkül számított „maradék” 

válaszszélsőségi mutató (y-tengely) közötti kvadratikus összefüggés az 
öt személyiségdimenzió mentén 

 
Az adott skálapontszám és a maradék válasz-szélsőségesség összefüggését 
vizsgálva ezen kvadratikus regressziós görbék nagyjából 6-8% magyarázott 
hányaddal bírnak, külön-külön mind az öt Facet5 személyiségdimenzió mentén. 
Ez kétségkívül nem túl magas magyarázó erő, de mivel ez egy mérésre 
rárakódó és szisztematikusan érvényesülő hibaként értelmezendő, így 
mindenképpen figyelemreméltó torzító hatásnak számít.  
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3. Válaszklaszterek létrehozása 
 
A válasz-szélsőségességi mutatók közötti kapcsolatok elemzésén túl az 
egyének közötti variabilitás mintázatának megragadására célszerűnek tűnik 
bizonyos válasz-szélsőségességi mintázatot mutató alcsoportok elkülönítésére 
törekedni. Amennyiben a skála használat dimenzionális megközelítésén 
túllépve típusok elkülönítésére fókuszálunk, akkor érdemes megpróbálni 
különféle válaszklaszterek feltárását is megcélozni.   
A jelenlegi vizsgálati mintát felhasználva ezt a fajta kategorizálást a „Two Step 
Cluster” módszer alkalmazásával megkísérelve az eredmények alapján úgy 
tűnik, hogy a széli- és mérsékelt választások teljes kérdőív során mutatott 
előfordulása (totál szélsőségesség) alapján egymástól két jól elkülöníthető 
válasz-szélsőségesség klaszter adódik.  
 

 
5. ábra [4. fejezet] A válaszklaszterek elkülönítési hatékonyságára utaló 

Sziluett-mutató szintje 
 
A klaszter elválás, tehát az interklaszter távolságok, valamint a klaszter 
koherencia, vagyis az intraklaszter távolságok viszonyát leíró Sziluett-
együttható értéke = 0,7, ami jónak mondható (5. ábra [4. fejezet]). A klaszterbe 
tartozás legegyszerűbben tulajdonképpen a teljes kérdőív válasz-
szélsőségesség mutatója mentén definiálható, ahol nem az elméleti 
középértéket jelölő nulla pont, hanem egy enyhén mérsékelt választási 
túlsúlyképezi a vágópont (-28-s érték) a -106 és 106 közötti intervallumon belül. 
Mivel az előfordulási gyakoriság terén a mérsékelt választások aránya 
összességében lényegesen magasabb, így a két klaszter közül a szélsőséges 
választási preferenciával rendelkezők alkotják a kisebb csoportot (N = 470; 
45,8%) és a mérsékelt válaszklaszter pedig a nagyobbat (N = 556; 54,2%). A 
két klaszter között a válaszopciók gyakorisági átlaga szignifikánsan eltér nem 
csak a teljes válasz-szélsőségességi mutató, illetve a skálánkénti válasz-
szélsőségesség index mentén, hanem minden egyes válasz opció tekintetében 
is (2. táblázat [B. melléklet]; 6. ábra [4. fejezet]; 2. ábra [B. melléklet]; 3. ábra [B. 
melléklet]). De ugyanígy megfigyelhető az éles elkülönülés a személyiségskálák 
szerinti bontásban. Ugyanakkor a személyiségskálákat egymáshoz viszonyítva 
a korábban látott különbségek ugyanúgy tetten érhetők, mind a két 
válaszklaszter esetében. Az Emocionalitás és az Empátia mérsékelt jellege 
megjelenik a szélsőséges válaszklaszteren belül is, hiszen ezek konfidencia 
intervalluma belenyúlik a választóvonalként szolgáló nullás értékbe is.  
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6. ábra [4. fejezet] A két válaszklaszter közötti eltérés a válaszopciók 

gyakorisága, illetve a személyiségskálák átlaga alapján 
 

A skálánkénti válasz-szélsőségesség mutatók 3D-s grafikus megjelenítésén a 
korábban leírt magas együttjárások világosan érzékelhetők, de az is jól 
kimutatható, hogy mind az öt skála mentén élesen megmarad a létrehozott 
klaszterek elkülönülése ( 7. ábra [4. fejezet]).  

 

 

7. ábra [4. fejezet]. A személyiségskálák válaszszélsőségi mutatói mentén 
megjelenő mérsékelt-, illetve szélsőséges válaszklaszter elkülönülése 

 

Ezen eredmények alapján tehát azt mondhatjuk, hogy a választások 
szélsőségességénél nem – vagy legalábbis nem kizárólag – egy-egy skálához 
kötődő tartalmi információról van szó, hiszen ez a választendencia minden 
személyiségskálán, vagyis általánosabban bármilyen mérési területen tetten 
érhető a Facet5 teszten belül.  
 
A választorzítások tehát módosítják – akár fokozhatják, vagy akár redukálhatják 
is – a válaszok általános szélsőségességén keresztül az adott teszten vagy 
annak különféle skáláin mérhető értékeket. Konkrétan a Facet5 adatok alapján 
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kirajzolódó két válaszklasztert vizsgálva azt láthatjuk, hogy a mérsékelt 
klaszterbe tartozóknál az elméletileg kijelölt standard tízfokú (Sten) skálapont 
tartományokhoz (1-10) képest a mért maximumok és minimumok valamelyest 
szűkebb övezetet jelölnek ki (kivéve az Akarat skálát), miközben a szélsőséges 
klaszterbe tartozók eloszlása megfelelően „kihasználja” a skálák teljes 
terjedelmét (2. táblázat [4. fejezet]).  
 

 
Akarat Lendület  Empátia  Kontroll  Emoc. 

Szélsőséges válaszklaszter 
(N=470)      
Minimum 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Maximum 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Mérsékelt válaszklaszter 
(N=556)      

Minimum 1,00 1,00 1,00 1,00 1,40 

Maximum 10,00 9,40 9,20 9,00 10,00 

 
2. táblázat [4. fejezet] A válaszklaszterek skálánkénti pontszám terjedelme  

 
Az eredmények szerint, miközben a teljes mintán a standardizálás szerint 
elvártak szerint alakulnak a skálatartományok és átlagok, szórások, addig a 
klaszterekre bontásnál már nem tekinthetők pszichometriai értelemben 
megfelelőnek a szokásos leíró statisztikai értékek. A szélsőértékek eltolódásán 
kívül a skálánkénti Sten-érték (illetve a nyerspont) átlaga is különbözik a két 
klaszterben, ahogy az elméleti középértéktől (5,5 pont) is szignifikánsan 
különbözik a két csoport majdnem minden skálaátlaga (8. ábra [4. fejezet]; 3. 
táblázat [B. melléklet]; 4. táblázat [B. melléklet]; 4. ábra [B. melléklet]). Kivételt 
csak az Akarat skála (t (555) = -1,725; p = 0,085), valamint a szélsőséges 
klaszter esetén még ezen kívül az Emocionalitás skála jelent, ahol szintén 
kimutathatók ezek az eltérések, de már csak tendencia szinten (t (469) = -
1,759; p = 0,079) és a többi skálához képest ellentétes előjellel.   
 

 
8.  ábra [4. fejezet] A válaszklaszterek személyiségskálák mentén mutatott 

Sten-pontszám eltérései  
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Hasonló módon a skálák Sten-pontjainak szórása is alacsonyabbnak 
mutatkozik a mérsékeltek klaszterében a 2 Sten-pontos elméleti szórásértékhez 
képest, miközben ez rendre magasabb a szélsőséges választendenciájúak 
csoportjánál. 
 

A fenti eredmények fényében úgy tűnik tehát, hogy az egyéni választendencia a 
Facet5 tesztben (és vélhetően más önjellemzős tesztekben, egyéb 
kérdőívekben is) nem csak a konkrét, tartalmilag indokolt itemek és mérési 
területek esetén szól bele a pontszámok alakulásába, hanem minden egyéb 
személyiségskálán is megjelenik a befolyásoló hatása. Ez a fajta választorzítás 
bár általános, ugyanakkor még sem teljesen egységes hatásként érvényesül. A 
két válasz-szélsőségesség klaszterben eltérő következményekhez vezet és így 
két különböző típusú mérési torzításról, hibáról beszélhetünk.  

Az első esetben, a szélsőséges választendenciájú klaszterben az tapasztaljuk, 
hogy az extrém válaszok nagyobb valószínűségű előfordulása miatt az egyéni 
manifeszt skálapontszámok is szélsőségesebbeké válhatnak a valódi, latens 
értékekhez képest. Mint korábban láttuk, valójában nem volna törvényszerű, 
hogy ez a szélsőséges válaszadási tendencia minden esetben extrémebb 
pontértékekhez vezessen, hiszen a fordított itemek kiegyensúlyozottan 
szélsőséges, de ellentétes előjelű megválaszolásából akár ugyanolyan 
eredmények is születhetnének, mint ami a hasonló mintázatú, de mérsékelt 
választások esetén adódna. Mégis az eredmények azt mutatják, hogy a 
szélsőséges választendencia az elméleti középértékhez (5,5 Sten-pont) képest 
szignifikáns pontszámeltolódást okoz, illetve az extrém skálapontszámok 
gyakoribb megjelenését eredményezi a legkülönbözőbb, egymástól definíció 
szerint is független Big Five mérési területeken (5. ábra [B. melléklet]; 5. 
táblázat [B. melléklet]). Ebből fakadóan tehát egy konkrét személy minden 
olyan tulajdonsága, mely látens (valódi) értékében egyébként teljesen átlagos 
jellegűnek számítana – önmagában csak a szélsőséges választendencia 
hatására – a manifeszt (mért) értéket tekintve máris számottevőnek, az 
átlagostól eltérőnek látszhat a standardizált teszteredményekben. Ez a fajta 
választorzítási hatás tehát a szélsőséges választendenciával jellemezhetők 
klaszterében módszertanilag a mérés 1. fajú hibájának tekinthető.  

A második esetben, a mérsékelt választendenciájú klasztert vizsgálva ehhez 
képest fordított jellegű hatás tapasztalható. Itt a mérsékelt választások által 
ellentétes irányba tolt skálapontszámok alakulnak ki és náluk a szélsőséges 
pontszámtartományok nagyrészt „kiürülnek” (6. ábra [B. melléklet]). Fontos 
hangsúlyozni, hogy a kizárólag mérsékelt (2-s és 4-s) válaszadás mellett elvileg 
sem érhetők el extrém szintű Sten-pontok (1-2 Sten-pont, illetve 9-10 Sten-
pont) a személyiségskálákon, ami érthető, hiszen máskülönben egyáltalán nem 
is volna szükség a széli (1-s és 5-s) válaszfokozatokra. De tegyük hozzá azt is, 
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hogy ez nem jelenti, hogy egy mérsékelt klaszterbe tartozó vizsgálati személy 
ne választhatna a széli opciók közül, csupán arról van szó, hogy 
tendenciózusan kerüli ezeket a válaszfokozatokat. A mérsékelt klaszterben a 
személyiségskálák között egyedüliként az Emocionalitás skála értékei azok, 
amik magasabbnak adódnak a szélsőséges válaszklaszterbe tartozók 
eredményeihez képest, miközben az összes többi skálánál fordított irányú a 
skálaátlagok közötti különbség a két klaszter között. A mérsékelt 
választendencia hatására tehát olyan átlaghoz közelebbi manifeszt 
skálapontszámok adódnak a különféle személyiségdimenziókban, melyek 
látensen egy extrémebb valódi jelleget takarnak. Vagyis azt mondhatjuk, hogy 
ebben a klaszterben bizonyos mértékig „elmaszkolódik” a mérsékelt 
választendencia miatt a személyiségvonások igazi jellege, hiszen kis túlzással 
bármelyik skálát is nézzük, leginkább csak átlag körüli értékek születhetnek. Az 
így fellépő torzítási hatás ez esetben a mérés 2. fajú hibáját jelenti.   

 

4. A válaszklaszterek standardjainak kialakítása 
 
Összességében a skálapontszámok ilyen jellegű, klaszterenként eltérő 
értékeltolódása a gyakorlatban azt eredményezi, hogy mindkét 
válaszklaszterben lehetnek olyan skálaértékek, értéktartományok, melyek a 
standard normális eloszlás szerint elvárthoz képest lényegesen ritkábban 
fordulnak elő. Ezen felül a mérsékelt válaszklaszter tagjainál bizonyos 
pontszámok egyáltalán nem is „tudnak” megjelenni, egész egyszerűen kiesnek 
a mérési tartományból.  
Logikailag felmerülhet, hogy itt valójában nem torzítási tendenciákkal állunk 
szemben, hanem egyszerűen bizonyos válaszstílusba tartozó személyekre 
eleve jellemző valamilyen személyiségbeli sajátság, így csoportszintű átlaguk is 
eltolódik a minta többi részének, illetve a más választendenciával jellemezhetők 
átlaghoz képest. Elméleti oldalról viszont nehezen volna indokolható egy olyan 
feltételezés, mely szerint a mérsékelt válaszklaszterbe tartozás, valamint 
általában a szélsőségesen magas skálapontszám valamiért kizárnák egymást. 
Sőt speciálisan egy-egy mérési dimenziót vizsgálva például magas Kontroll 
dimenzióhoz elméleti alapon inkább egy óvatosabb, megfontoltabb viselkedést 
(és válaszmódot) társíthatnánk.   
Mivel a válaszszélsőség általános értelemben minden mérési területre 
rányomja a bélyegét, így sem a teljes mintára kialakított Sten-pontszámok, sem 
pedig a nyerspontszámok összehasonlítása révén nem kaphatunk tisztán a 
látens jellemzőre vonatkozó eredményeket, csak a manifeszt (mért) és íly 
módon már a válaszszélsőség globális hatása által módosított teszteredmények 
állnak rendelkezésre.  
Ahhoz, hogy ezeket a torzítási hatásokat kiküszöböljük és a kétféle 
választendenciához tartozó személyekről összemérhető eredményeket 
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kaphassunk, a standard érték létrehozásakor korrigálni szükséges a skálák 
nyerspontszámait. Más szavakkal tehát a skálánkénti nyers adatok standard 
normájának kialakításában a válasz-szélsőségesség szerinti csoportosító 
változót is figyelembe kell venni.  
Természetesen azoknál a személyiségdimenzióknál nem volna szükséges ezt a 
fajta korrekciót elvégezni, ahol a választendencia szerepe elhanyagolható, 
vagyis amelyik skálában nincs különbség a válaszklaszterek között az eredeti 
Sten-pontszámokat illetően. Ez esetben arról lenne szó, hogy 
személyiségskálánként eltér, hogy ez a fajta válaszszélsőségességi hatás 
egyáltalán kifejti-e hatását a személyiségpontszámok terén. A Facet5 kérdőív 
skáláit megvizsgálva azonban az eredmények azt mutatják, hogy kivétel nélkül 
minden személyiségskála vonatkozásában eltérnek egymástól a klaszterek 
átlagértékei. Tehát ez esetben minden dimenziónál indokolt a külön standardok 
felállítása a szélsőséges választendenciájú-, és a mérsékelt választendenciájú 
klaszterre.  
Annak ellenőrzésként, hogy nem valamilyen műtermékkel állunk-e szemben, 
azt is érdemes megvizsgálni, hogy az egy-egy maradék-válaszszélsőségesség 
mentén felbontott minta mit mutat az adott személyiségskála esetén (tehát ahol 
a válaszszélsőségességbe nem számítottak bele a konkrétan vizsgált 
személyiségskála itemei). Vagyis azt keressük, hogy kimutatható-e szignifikáns 
különbség az eredeti Sten-pontszámok vonatkozásában, valamint másik 
oldalról pedig, hogy valóban „eltűnnek-e” a szignifikáns eltérések a korrigált 
Sten-pontok esetén.  
 
Összességében a két klasztert összevetésénél kirajzolódó, minden 
személyiségdimenziót érintő pontszám módosító hatást a maradék-
válaszszélsőségesség szerinti csoportbontás egyedül az Emocionalitás terén 
nem erősíti meg (6. táblázat [B. melléklet]). A korrigált Sten-pontszámok 
alkalmazásakor azonban ilyen jellegű átlagok közötti különbségek már 
egyáltalán nem jelentkeznek egyik személyiségskálán sem a két válaszklaszter 
között. Vagyis úgy tűnik, hogy a személyiségdimenziók pontszámait torzító 
általános, globális válaszgyakorisági hatás ezen a módon kiküszöbölhetővé 
válik (7. táblázat [B. melléklet]).  
 
A korrigált Sten-pontoknak egymástól való eltérése nagyjából +1 és -1 pont 
között mozog. A legnagyobb mértékű különbségek jellemzően a skálák 
szélsőérték tartományaiban figyelhetők meg minden skálánál. A korrekciós 
értékek ugyanakkor skálánként más-más helyen érik el a minimumukat, bár 
minden esetben a Sten-skála középértékétől 1-1 szórás övezeten belül (3,5-7,5 
pont között) marad ez az origó, vagy „kiindulási” pont (9. ábra [4. fejezet], 7. 
ábra [B. melléklet]).  
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9. ábra [4. fejezet] A személyiségskálák Sten-pontja, valamint azok két 
válaszklaszter szerint korrigált Sten-értéke 

 
Számszerűleg nem tűnnek nagynak ezek a pontszám elmozdulások, de fontos 
hangsúlyozni, hogy a Sten-skála extrémebb pontszámövezeteiben a 
legnagyobbak ezek a korrekciók, vagyis éppen abban a skála tartományban, 
ami a legérzékenyebb a kis eltérésekre is. Például az 1-s és a 2-s Sten-
pontérték közötti ugrás – miközben percentilisben kb. 3%-nyi populációs 
előfordulási változást jelent – a standard normális eloszlású z-skálán egy teljes 
szórásnyi távolságnak felel meg.  

 
Egy konkrét értéken szemléltetve azt mondhatjuk, hogy például a Kontroll 
skálán egy 9-s Sten-pontszámú (tehát kb. 3,5%-os populációs előfordulási 
valószínűséggel rendelkező) személy – amennyiben a mérsékelt 
válaszklaszterbe tartozik – a korrigált pontszámítás után nagyjából 10-s Sten-
pontszámúra változik. Viszont a szélsőséges válaszklaszter tagjaként ugyanez 
a személyiségskála pontszám már közel 8,4-s Sten-értékűre csökkenne. Tehát 
míg az egyik esetben a módosítás hatására a populáció kevesebb, mint 1%-
ába sorolódna át, addig a másik irányú korrekció révén már kb. a 8%-nak 
megfelelő populációs övezetbe tartozna ugyanaz a személy (10. ábra [4. 
fejezet]). Ilyen értelemben tehát a pontszámtorzulások lényeges értelmezésbeli 
eltérésekhez vezethetnek, mind egyéni szinten, mind pedig (az összesített 
pontszámok révén) csoportos eredmények interpretációja esetén.  
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10.  ábra [4. fejezet] A Kontroll skála eredeti, átlag feletti Sten-pontjainak (y-
tengely), valamint a korrigált Sten-pontszámok (x-tengely) alakulása a 

két válaszklaszterben 
 

Fontos hangsúlyozni, hogy ez az eltolódási hatás nem egyformán érvényesül 
minden egyes pontszámértékre, mivel a válaszszélsőségesség nem azonos 
mértékben fejti hatását a Sten-skála egészén. Azt tapasztalhatjuk, hogy az 
extrém tartományok felől a középső pontszám tartományok irányába egyre 
csökken a korrekció mértéke. Az átlagövezet környékén válik minimálissá és itt 
már kevesebb, mint 0,5 Sten-pontosak a korrekcióból fakadó elmozdulások az 
egyes személyiségskálákban. Ez a differencia másik oldalról a percentilis 
változásban kifejezve ugyanakkor még mindig jelentős is lehet. Például az 5,5 
pontos középértéktől történő fél pontos elmozdulás nagyjából 9-10%-os 
populációs gyakoriságbeli különbségnek feleltethető meg.  
Ilyen szempontból tehát érdemes azt is megvizsgálni, hogy a teljes vizsgálati 
mintát tekintve az ilyen, legalább 0,5 Sten-pontos, illetve ennél is nagyobb 
korrekció milyen arányban fordulhat elő összességében (8. ábra [B. melléklet], 
3. táblázat [4. fejezet]). Ha személyiségdimenziónként haladva összesítjük 
mindkét válaszklaszterben az akár pozitív, akár negatív irányba történő 
legalább 0,5-s pontszámmódosulásokat, akkor meglepően magas arányokkal 
szembesülhetünk. Ha a skálák átlagát nézzük, akkor a mintának közel 
negyedét (23%) érintik az ilyen mértékű skálánkénti pontszám korrekciók. 
Legkiugróbban az extraverziót leképező Lendület dimenzió esetében fordulnak 
elő pontszámváltozások, ami a szélsőséges válaszklaszternek közel felénél 
(44%) okoz valamilyen pontszámváltozást. A Lendület skálán összességében a 
minta közel 1/3-a érintett (31%) a fél pontot meghaladó korrekciók miatt. Ha 
összesítjük az összes skálán előforduló legalább 1 Sten-pontnyi korrekciókat, 
akkor azt tapasztalhatjuk, hogy a teljes minta 40%-a érintett valamelyik skála 
révén. Ez azt jelenti, hogy a szélsőségesek válaszklaszterében összesen 45%-
nál, míg a mérsékeltek csoportjában 34%-nál detektálható -1, illetve +1 Sten-
pontnyi korrekciós eltérés.  
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Csoportok  

Skála  
korrigálás  

Szélsőséges -
v.klaszter 

Mérsékelt -
v.klaszter 

Teljes -
minta 

Akarat (>0,5 Sten) 18% 20% 19% 
Lendület (>0,5 Sten) 44% 18% 31% 
Empátia (>0,5 Sten) 24% 27% 26% 
Kontroll (>0,5 Sten) 6% 35% 21% 
Emocionalitás (>0,5 Sten) 25% 15% 20% 
Összesített skála-átlag (>1 Sten) 45% 34% 40% 

 
3. táblázat [4. fejezet] A számottevő Sten-pontszám korrigálás által érintett 

személyek százalékos aránya az egyes személyiség dimenziókon 
válaszklaszterenként és összesítve 

 
 

5. Aránytalan Sten-pontszám korrekciók kisz űrése 
 
A személyiségdimenziókra jellemző Sten-pontszám korrekciók mentén képzett 
regressziós egyenes nagyjából párhuzamos lefutást mutatnak az egyes 
válaszklasztereken belül (11. ábra [4. fejezet]).  
 

 
11.  ábra [4. fejezet]: A személyiségdimenziók Sten-értékei (x) és a 
pontszámkorrekció értékei (y) közötti összefüggést leíró regressziós 

egyenesek a két válaszklaszter esetén 
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A lineáris regressziók rendkívül jó magyarázó ereje (90-97%) arról tanúskodik, 
hogy a válaszklaszter (vagyis a válaszszélsőségesség) alapján történt 
személyiségpontszám-korrekciók arányosan változnak az eredetei Sten-
pontszámok függvényében. Ez az egyenes arányosság a két válaszklaszter 
esetén skálánként eltérő mértékű, de a klasztereken belül azonos irányú 
korrekciót jelez. A fenti regressziós függvények mentén jól leírható 
pontszámváltozásokban azonban láthatóan vannak olyan nem illeszkedő 
vizsgálati személyek is, akik a regressziós egyenestől távolabb eső, kilógó 
(„outlier”) esetnek minősülnek (12. ábra [4. fejezet]). Esetükben tehát olyan 
aránytalan mértékű Sten-pont korrekcióról beszélhetünk, ami nincs 
összhangban a válaszszélsőségességükkel, illetve az eredeti 
skálapontszámukkal.  
 

 

 
 

12.  ábra [4. fejezet] Az adott személyiség dimenzió eredeti Sten-pontszáma 
(y-tengely), valamint a válaszszélsőség alapján számított pontszám 

korrekció (x-tengely) válaszklaszterenkénti tengelyére illeszkedő, illetve 
attól távolabb elhelyezkedő („outlier”) esetek előfordulása 
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6. Megvitatás 
 

A válaszskála opciók előfordulási gyakoriságát tekintve szembeötlő a 
válaszfokozatok egyenetlen megoszlása. A válaszopciók mérsékelt párok (2 & 
4) szerinti, valamint szélsőséges válaszpáronkénti (1 & 5) hasonló előfordulása 
nem csupán a teljes minta átlagában jelenik meg, de az egyéni válaszadásban 
is erős együttjárást is mutatnak. Mivel a két válaszpár egymással komplementer 
viszonyban állva szintén nem független egymástól, így a választendencia 
megragadása érdekében indokolt ezeket egyetlen közös, ún. 
válaszszélsőségesség mutatóban összesíteni. A válaszszélsőségesség egyéni 
szintje alapján két, egymástól markánsan elkülönülő válaszklaszter képezhető, 
ami a válaszadás tartalmától független jellegzetességként is megragadható.  

A kapott eredmények alapján az is egyértelműnek látszik a 
személyiségtesztelésben a választendencia egyénre jellemző, konzisztens 
jelenléte, ami egyfajta globális rárakódó hatásként kimutatható mértékben 
befolyásolja a teszteredmények alakulását. Kis túlzással azt is mondhatjuk, 
hogy mindegy is, mit kérdezünk az egyes vizsgálati személyektől a Facet5 
kérdőívben, mert a választendenciából fakadó viselkedésmódjuk valójában 
mindenképpen befolyásolni fogja az egyes mérési területen elérhető skála 
score-jukra – legalábbis részben.   

Módszertani szempontból végiggondolva ennek a pontszámtorzulási hatásnak 
a következményeit arra a következtetésre juthatunk, hogy bizonyos 
elemzéseknél, kutatási elrendezéseknél a választendenciával lényeges torzító 
tényezőként kell számolni. Amennyiben a két összehasonlítandó minta a 
válaszszélsőségesség mentén eltérést mutat, és ennek hatását nem 
kontrolláljuk, úgy bármilyen mérési terület, vagy skálaváltozó esetén 
módosulhatnak, torzulhatnak az eredmények. Konkrétan például a csoportok 
összehasonlításával dolgozó kutatásokban számottevően megnövekedhet a 
válaszgyakorisági torzításokból fakadó műtermékek előfordulásának 
valószínűsége pusztán a válasz-szélsőségesség minden területre kiterjedő, 
globális hatása következtében. Vagyis könnyen elképzelhető, hogy 
szignifikánsnak adódnak olyan csoportok közötti különbségek is, melyeket 
valójában csak mérés során keletkező torzítások hoznak létre, miközben a 
vizsgált látens tulajdonságokban egyáltalán nincsenek tényleges eltérések a 
vizsgált csoportok között (1. fajú hiba). Másfelől azonban ennek fordítottja is 
előállhat, vagyis ténylegesen létező különbségek egyszerűen rejtve 
maradhatnak a választendencia befolyásoló hatása miatt, s így a kutatásban 
vizsgált célváltozó mentén bizonyos létező különbségek kimutatása 
nehézkessé, vagy akár lehetetlenné is válhat (2. fajú hiba).  

A pontszám korrekciók előfordulási aránya alapján úgy tűnik, hogy a kutatások 
során használt vizsgálati mintákban meglepően nagy valószínűséggel 
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fordulhatnak elő ilyen típusú egyéni teszteredmény torzulások. Mint láthattuk, a 
szélsőséges válaszstílus esetén a minta közel fele érintett lehet legalább 
minimális szinten a pontszámtorzulásokban, de a mérsékelt válaszstílus is 
egyharmad részben előidézhet ilyen, vagy ezt meghaladó szintű pontszám 
eltolódásokat. Kutatás módszertani szempontból nézve ezeket a pontszám 
elmozdulásokat – melyek összességében természetszerűleg nem csak az 
egyéni eredményekben, hanem csoport szinten is kifejeződésre juthatnak – 
fennáll a veszélye, hogy esetenként alapvető módon befolyásolhatják a kutatási 
eredmények alakulását. Első fajú hibaként műterméket eredményezve, 
másodfajú hibaként pedig a valós eredmények „elmaszkolásával”.  

Annak tisztázása érdekében, hogy ez a torzítási veszély pontos milyen 
mintákon, konkrétan mely egyéni tulajdonságok, személyiségvonások jelenléte 
esetén jelentkezik a legkritikusabban, célszerű közelebbről is feltérképezni a 
válaszgyakorisági jellemzőkhöz, válasz-szélsőségességi klaszterekhez 
kapcsolódó személyiségvonások körét.  
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IV. A választendencia specifikus kapcsolata a 
személyiségjellemz őkkel  

 
 

1. A személyiségvonások és válaszszéls őségesség-mutatók közötti 
kapcsolatok  

 
Ahogy azt az előzőekben láttuk, a választendencia hatása globális módon érinti 
a személyiség skála eredményeket. Vagyis a személyiségskálák Sten-pontjai 
sok esetben nem esnek egybe a mért személyiség konstruktum valódi 
értékével. Emiatt vált szükségessé a válaszszélsőségességből fakadó 
választorzítási hatástól megtisztított korrigált Sten-pontszámok kiszámítása. 
Amennyiben a válaszszélsőségességi hatás mögött meghúzódó 
személyiségjellemzők vizsgálatára törekszünk, erre a korrigált Sten-
pontszámok bizonyosan nem alkalmasak, hiszen azok funkciójukból fakadóan 
minimalizálni, eliminálni igyekeznek a válaszszélsőségességi hatást. Éppen 
ezért jelen vizsgálati szakaszban néhány kivételtől eltekintve alapvetően a 
személyiségskálák nyerspontjai mentén keresünk kapcsolatot a 
válaszszélsőségességgel.  
 
A korábbiakban is vizsgált mintát alapul véve (N = 1026) a Facet5 
személyiségskálák nyerspontjai és a teljes kérdőívre jellemző (totál) válasz-
szélsőségesség közötti lineáris korrelációs együtthatók értékei az Emocionalitás 
dimenzió esetén a legkisebbek, míg a Kontroll skála esetén a legnagyobbak. 
Ezek a nagyjából 0,1– 0,2 között ingadozó együttjárások (8. táblázat [B. 
melléklet]) statisztikailag ugyan szignifikánsnak minősülnek, de meglehetősen 
alacsony szintűek, tehát szakmailag lényegében elenyésző mértékű lineáris 
kapcsolatként értékelhetők.  
 
Ehhez képest a személyiség dimenziók nyerspontjaival való négyzetes 
összefüggéseit már egy lényegesen erősebb, kb. 7-9% megmagyarázott 
varianciáról beszélhetünk (R = 0,26 – 0,29; p < 0,01) a maradék-
válaszszélsőséget vizsgálva (13. ábra [4. fejezet]).  
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13.  ábra [4. fejezet] A maradék válasz-szélsőségesség négyzetes értékének 
(y-tengely) kapcsolata a személyiségskálák nyerspontjaival (x-tengely) 

 
Tegyük hozzá ugyanakkor, hogy amennyiben itt a teljes kérdőíven mutatott 
(totál) válasz-szélsőségesség indexet vizsgálnánk, akkor ebbe minden esetben 
beletartozna az adott személyiségskála itemein mutatott válasz-szélsőségesség 
is, ami értelemszerűen számottevően és indokolatlanul felerősítené a két 
változó közötti kapcsolatot (kb. 9-11%-os R2-re). Ennek kivédése érdekében 
jelen esetben a maradék válasz-szélsőségesség mutatóval helyettesítjük a totál 
válaszszélsőség értéket, így a fent említett magyarázott hányadok révén tisztán 
csak a (más itemeken megnyilvánuló) általános választendencia következtében 
fennálló nyers-pontszám torzulások érhetők tetten.   
Összességében ezen eredmények alapján tehát azt mondhatjuk, hogy a Facet5 
személyiségteszt skáláin az egyének közötti pontszám variabilitás nem 
egészen egytizedéért pusztán a választendenciabeli egyéni sajátságok 
felelősek, függetlenül a ténylegesen mért személyiségvonásokban jelenlévő 
eltérésektől.  
Az egyes személyiségvonásokra gyakorolt hatást tekintve első ránézésre a 
dimenziók között nincsenek lényeges eltérések, mindössze pár százaléknyi a 
magyarázó erőben kifejezhető különbség. A kvadratikus görbék alakjából tehát 
úgy tűnik, hogy nem egy-egy téma (vagyis személyiségskála) specifikus lefutási 
mintázatába szól bele a válaszszélsőség, hanem általános pontszámmódosító 
hatása van, ami mindegyik személyiségmérési területre kifejti hatását. 
Ugyanakkor a Facet5 személyiségdimenziói és a válaszszélsőség közötti 
kapcsolat általános jellegén túl meg lehet próbálni speciális eltéréseket is 
keresni a vonások és a válaszszélsőségesség között. Annak tisztázása 
érdekében, hogy a teljes kérdőíven megfigyelhető válaszszélsőségességet 
miként befolyásolják az egyes személyiségdimenziók, regressziós elemzéseket 
célszerű végezni. Ehhez az eredeti, nem korrigált pontszámokat lehet 
felhasználni, mivel a klaszterek szerinti standardizálás éppen választendencia 
hatásokat eliminálná.  
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A teljes kérdőíven mért (totál) válaszszélsőség index bejóslására végzett 
elemzés eredménye szerint (mivel az Emocionalitás skála nem minősül 
szignifikáns hatásúnak) a négy változó alapján Stepwise módszerrel létrehozott 
lineáris regresszió (R = 0,32) 10% körüli magyarázó erővel bír (9. táblázat [B. 
melléklet]).   
A skálánkénti válaszszélsőségességre az adott skálától független 
személyiségdimenziók alapján képezett regressziók önállóan csak csekély 
mértékben (3-6%) bizonyulnak hatékonynak (9. táblázat [B. melléklet]).  
Ehhez képest némileg sikeresebb az összes személyiségskála négyzetes 
értékével számított regresszió (R = 0,39), ami nagyjából 15% magyarázott 
varianciával bír együttesen a teljes válaszszélsőségesség alakulására. Ebben 
legerősebb prediktív erő a Kontroll skálánál, az Empátia skálánál és a Lendület 
skáláknál tapasztalható (ld. standard béta értékek, 10. táblázat [B. melléklet]).  
A skálánkénti válaszszélsőségességre az adott skálától független 
személyiségdimenziók négyzetes értéke alapján képezett (Stepwise) 
regressziók az előzőekhez képest valamivel nagyobb mértékű (6-8%) 
összesített magyarázott varianciával bírnak a válaszszélsőségesség 
skálánkénti alakulásában (10. táblázat [B. melléklet]). 

 
A teljes (totál) válaszszélsőség esetén kapott legmagasabb R2 érték (15%) 
alapján – megfordítva értelmezve az összefüggést – sorrendben legnagyobb 
szerepe tehát három (Kontroll, Lendület, Empátia) skálában valószínűsíthető 
ennek a válaszszélsőségességi hatásnak (ld. standard béta értékek). A 
kvadratikus regresszió eredményeinek tanúsága szerint mindhárom 
skálaváltozó négyzetes értékében 7-8%-nyi magyarázó erővel bír a maradék-
válaszszélsőség, de ezek lefutásában, mintázódásában ismét úgy tűnik, 
nincsenek jelentős skálák közötti specifikus eltérések (9. ábra [B. melléklet]).  
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2. A középponti válaszok gyakoriságának kapcsolata a 
személyiségpontszámokkal  

 
Ahogy azt a korábbiakban láttuk, a Facet5 válaszskáláján speciális helyzet 
jellemzi Likert-skála középső válaszopcióját. Ez a középső, 3-s válaszfokozat 
egyfajta döntéshiány jeleként értelmezhető az itempárokra adott válaszadás 
során, ílymódon tartalmi értelemben a konkrét skálapontszám alakításába sem 
vesz részt olyan módon, mint a mérsékelt-, vagy a széli választások. Ezen túl 
nem csak tartalmilag, a mérendő skálaváltozó értéke szempontjából nem 
igazán informatív, de ezen kívül a válaszszélsőségesség szintjével sem mutat 
számottevő kapcsolatot a 3-s válaszok előfordulásai gyakorisága.  
A középválasztási halmozódás terén, öt gyakorisági kategória mentén nézve 
nem láthatók lényeges eltérések a személyiség dimenziók között (14. ábra [4. 
fejezet]), kivéve azt, hogy a Kontroll skálán a leggyakoribbak az alacsony 
előfordulások (0-2), miközben szintén itt a legalacsonyabb a magas 
gyakoriságú kategóriák (3 és afeletti) megjelenése. Másfelől pedig mind az 
összgyakoriság, mind pedig a skálán belüli százalékos arány esetén a Kontroll 
dimenzióban tapasztalható a legkevesebb 3-as válasz (11. táblázat [B. 
melléklet]).   
 

 
14.  ábra [4. fejezet] A középválasztások személyiség dimenziókon mutatott 

halmozódása öt gyakorisági kategória alapján 
 
A korrelációs elemzések azt mutatják, hogy a 3-s válaszok előfordulásának (a 
teljes kérdőívben, a maradék kérdőívben) a személyiségvonásokkal legtöbb 
esetben nincsen semmilyen számottevő kapcsolata. Ezek az eredmények a 
legtöbb esetben szignifikánsnak sem minősülnek, illetve ahol mégis, ott sem 
érik el a -0,2-s korrelációs együttható szintjét (4. táblázat [4. fejezet]). A 
„legerősebb” együttjárás a Kontroll-skálánál tapasztalhatjuk, melyek a teljes 
kérdőívre számított, illetve a maradék középválasztások esetén is 1%-os 
szinten szignifikánsak az eredmények, ugyanakkor szakmailag még ez is 
elenyészően alacsonynak számít.  
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Pearson korreláció  Akarat Lendület  Empátia  Kontroll  Emoc. 

V3_Összes -0,061 -0,06 0,048 -0,157 0,044 

V3_Akarat_nélk. -0,046 
    

V3_Lendület_nélk. 
 

-0,035 
   

V3_Empátia_nélk. 
  

0,05 
  

V3_Kontroll_nélk. 
   

-0,127  

V3_Emoc_nélk. 
   

 0,023 

 
4. táblázat [4. fejezet] A középválasztások és a személyiség pontszámok 

lineáris korrelációja 
 
Mivel a középválasztások száma alacsonynak tekinthető a többi válaszopció 
előfordulási gyakoriságához képest, ezért ennek jelentős skálapontszám 
befolyásoló szerepe sincs. A megemelkedett középválasztási arány nem vezet 
feltétlenül a személyiségdimenziók vonatkozásában közepes 
skálapontszámokhoz, sőt a Sten-pontok szóródását sem feltétlenül redukálja 
jelentősen a 3-s választások gyakoribb megjelenése. Például a Kontroll skála 
esetén az egynél több 3-s választ adó személyek csoportja (N = 597) 
alacsonyabb skála átlagot (M = 4,93) mutat, mint az ez alatti középválasztással 
rendelkezők (N = 429) átlaga (M = 5,7) (t (1024) = -6,29; p < 0,01).  
Ehhez hasonlóan a személyiség dimenziókon közepes eredményt elérők sem 
mutatnak minden esetben magasabb középválasztási arányt. Néhány 
személyiségskálák esetén látszik ilyen jellegű tendencia a középválasztások 
skálapontszámokkal való összevetésében (15. ábra [4. fejezet]), de ezek nem 
mind szignifikánsak.  
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15.  ábra [4. fejezet] Az Akarat, Lendület, Empátia, Kontroll, Emocionalitás 
személyiség dimenziók Sten-tartományaihoz társuló teljes kérdőíven 

mért-, illetve maradék középválasztási gyakoriságok  
 
Ettől a trend csak a Kontroll skála közel lineárisan fogyó középválasztási 
gyakorisága mutat lényegi eltérést, miközben a többi dimenziónál nagyjából 
hasonló jellegű fordított-U alakú, bár nem szignifikáns trendek figyelhetők meg.  
A Kontroll dimenzióban a magas Sten-tartomány (7,5 - 10 Sten-pont közötti) 
kategóriájához (N = 147) szignifikánsan alacsonyabb középválasztás 
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előfordulási gyakoriságok társulnak – mind a teljes kérdőíven nézve, mind pedig 
a Kontroll skála nélkül számított maradék középválasztási gyakoriság esetén 
(12. táblázat [B. melléklet]).  
 
Mindezekből az eredményekből következtetésként az szűrhető le, hogy a 
középválasztási gyakoriságnak a skálapontszámokra gyakorolt hatása 
tulajdonképpen a legtöbb mérési területen elenyészőnek tekinthető. Egyetlen 
dimenzió, a Kontroll skála képez kivételt, ahol a szélsőségesen magas Sten-
pontszámok igen alacsony középválasztási preferenciával társulnak.  
A fenti eredmények alapján sejthető, hogy a Facet5 személyiségskálák 
prediktálásában ugyanígy nem adódik lényeges magyarázó ereje a maradék 
középválasztásnak. Ráadásul ez még a Kontroll skála esetében sem 
számottevő (R2 = 2,4%) (10. ábra [B. melléklet]). A regressziós görbéknek nem 
is annyira magyarázó erejük, mint inkább a fordított U-alakú, tendenciózusan 
hasonló megjelenése jelenthet érdekességet, még úgy is, hogy itt nem 
szignifikáns eredményekről van szó, vagyis ezekből a görbékből messzemenő 
következtetést semmiképp nem vonhatunk le. 
 

 

3. A válasz-széls őségességi klaszterek hátterében álló 
személyiségváltozók 

 
A korábbi elemzések kapcsán láttuk, hogy a válasz-szélsőségességi klaszterek 
jól leképezik a válaszskála használat egyéni preferenciáit. Ha a választendencia 
és a személyiségjellemzők közötti összefüggések feltárására törekszünk, akkor 
mindenképpen érdemes megvizsgálni mennyiben azonosítható a 
válaszklaszterbe tartozás a Facet5 személyiségskálái alapján. Diszkriminancia-
analízist alkalmazva a személyiségskálánkénti Sten-pontok négyzetes értékét 
alapul véve 69%-os visszasorolási arány érhető el, bár ehhez kétségtelenül 
alacsony magyarázóerő, sajátérték (Eigenvalue = 0,173) és kanonikus 
korreláció (rcc = 0,38) társul (5. táblázat [4. fejezet], 13. táblázat [B. melléklet]). A 
ROC görbe alatti terület (AUC = 70%) hasonló arányt mutat (16. ábra [4. 
fejezet]). A skálánkénti (négyzetes) nyerspontok alkalmazása révén lényegében 
ugyanezt az eredményt kapnánk, de az értelmezés szempontjából 
könnyebbséget jelent a Sten-pontokat alapul venni. Ezt a kétféle típusú 
válaszklaszterre vonatkozó eredményt a véletlen találati arányhoz, vagyis az 
50%-os sikerességhez (AUC = 50%) képest érdemes viszonyítani, mivel így 
több mint egyharmaddal megnövekedett beazonosíthatósági arányról 
beszélhetünk.  
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Válasz-
klaszterek 

Prediktált csoporttagság  
Összes 

    szélsőséges  mérsékelt 

Eredeti 

N 
szélsőséges  269 201 470 

mérsékelt  117 439 556 

% 
szélsőséges  57,2% 42,8% 100,0% 

mérsékelt  21,0% 79,0% 100,0% 

Kereszt-
validált 

N 
szélsőséges  269 201 470 

mérsékelt  118 438 556 

% 
szélsőséges  57,2% 42,8% 100,0% 

mérsékelt  21,2% 78,8% 100,0% 

 
5. táblázat [4. fejezet] Válaszklaszterek diszkriminancia-analízissel történő 

visszasorolási sikeressége a személyiségskálánkénti Sten-pontok 
négyzetes értéke alapján 

 

 
16.  ábra [4. fejezet] A válaszklaszterbe tartozás valószínűsége (pTA), 

valamint a téves besorolás valószínűsége (pTR) alapján képzett ROC-
görbéje. 

 
Ha a két klasztert külön-külön is megvizsgáljuk, akkor ugyanezen 
diszkriminancia-analízis eredményeként a „népesebb”, mérsékelt 
választendenciával jellemezhető csoportban ennél jobb, 79%-os sikerességet 
tapasztalhatunk az elméletileg elvárt 50%-hoz képest. Vagyis ez esetben a 
választendencia szerinti csoportok személyiségdimenziók alapján történő 
besorolásának sikeressége több mint másfélszer jobb a véletlen találati 
arányhoz viszonyítva. Mindeközben a szélsőséges válaszklaszter sikerességi 
aránya 57%-os, ami lényegében a véletlenszerű találati aránynál alig tekinthető 
jobbnak (14. táblázat [B. melléklet]).  
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A találati eredmények „ellenpontjaként” a diszkriminancia-analízis révén 
létrehozott függvény alapján történő besorolásban tévesen azonosítottak 
csoportját (N = 318) is érdemes külön megvizsgálni (14. táblázat [B. melléklet]).  
 
A teljes minta harmadát adó, sikertelenül beazonosítottak csoportjában a 
személyiségskála pontszámok lényeges eltérést mutathatnak a megfelelő 
klaszterbe jól visszasorolt személyek (N = 708) csoportjához képest. A téves 
beazonosítás közel azonos valószínűséggel fordul elő a szélsőséges 
válaszklaszterben és a mérsékelt választendenciájú csoportban, így a 
sikertelenség hátterét érdemes mindkét válaszklaszter esetén megvizsgálni.  
 
Az a leíró statisztikai eredményekből is kivehető, hogy a sikeresen 
azonosítottakból álló csoport esetén a már korábban is leírt mintázat jelentkezik 
ismét, csak még erőteljesebb formában. Ebben a teljes minta 69%-át kitevő 
almintában is az a trend ismétlődik tehát, hogy a szélsőséges 
választendenciájúak rendre magasabb Sten-értékeket mutatnak, mint a 
mérsékelt klaszterbe tartozók, és ehhez társul kivételként – úgy, mint máskor is 
– az Emocionalitás skálára jellemző fordított mintázat (17. ábra [4. fejezet]).  

 

 
17.  ábra [4. fejezet]: A sikeresen besoroltak (baloldal) és a sikertelenül 

besoroltak (jobboldal) személyiségskála átlagai 
 
Ehhez képest a diszkriminancia-analízis függvény által tévesen, tehát 
sikertelenül beazonosított személyek csoportjában ennek tükörképeként, az 
eddig megfigyelttel ellentétes módon jelennek meg a Facet5 skálapontszámok 
a klasztereknél. Egyetlen kivétel adódik mindkét válaszklaszter esetében, az 
pedig Emocionalitás skála, amiben sem egymáshoz képest, sem pedig a Sten-
középértéktől nem térnek el az átlagok. A mérsékelt válaszklaszterbe esők nem 
várt módon átlag feletti, vagyis az 5,5 Sten-pontos értéktől szignifikánsan 
magasabb skálapontszámokat mutatnak (15. táblázat [B. melléklet]). Ezzel 
szemben a szélsőséges választendenciájúak pedig az 5,5-s középértékhez 
képest szignifikánsan alacsonyabb skálaértékeket produkálnak, szintén az 
elvárttal teljesen ellentétesen (16. táblázat [B. melléklet]).  
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A tévesen beazonosítottak csoportján belül a két klaszter összehasonlításában 
ugyanezeket a skálánkénti szignifikáns eltéréseket látjuk, amelyekben tehát 
meglepő módon a szélsőséges klaszter az, amelyik rendre alul marad, viszont 
ugyanígy kivételt képez most is az Emocionalitás skála átlagának azonossága 
(17. táblázat [B. melléklet]). 
 
A két külön szempont – vagyis a skálapontszám alapján történő beazonosítás 
sikeressége, illetve a válaszklaszter tagság – szintjeit egymással kontrasztba 
állítva is vizsgálhatjuk. Ezzel azt keressük, hogy a sikeresen besorolt 
szélsőséges válaszklaszternél, illetve a tévesen besorolt mérsékelt 
válaszklaszternél személyiségskálánként mennyiben hasonlóak a pontszám 
átlagok. Az eredmények azt mutatják, hogy csak a Lendület skála terén 
szignifikáns az eltérés (p < 0,05), a többi skála esetében viszont nem, tehát 
lényegében azonosnak tekinthetők a csoportok (18. táblázat [B. melléklet]).  

 
Ugyanezt a keresztezett összehasonlítást elvégezve a sikeresen azonosított 
mérsékelt válaszklaszter, valamint a hibásan besorolt szélsőséges 
válaszklaszter között azt láthatjuk, hogy egyik skálában sincs szignifikáns 
eltérés közöttük, vagyis itt is azonosnak tekinthető a két csoport (19. táblázat 
[B. melléklet]). 
 
Ez esetben tehát a szempontok szintjei felcserélődni látszanak, és úgy tűnik, 
hogy elkülönül a teljes mintán belül egy kisebb, nagyjából a minta harmadát 
jelentő csoport, melyben a válaszszélsőségességhez kapcsolódóan az elvárttól 
lényegesen magasabb, illetve alacsonyabb skálapontszámok jelennek meg. 
Ennél az alcsoportnál tehát a válaszszélsőségesség (válaszklaszterbe tartozás) 
nincs szinkronban a személyiségskálákon elért eredményekkel, sőt valójában 
azzal ellentétes, gyakorlatilag „tükörszimmetrikus” mintázódást mutatnak.  
 
Felmerülhet mindezek magyarázataként, hogy egyszerűen ennek a 
személyiség profilban látható „átfordulásnak” valójában a 
válaszszélsőségességbeli különbség lecsökkenésében keresendő az oka. 
Ennek ellenőrzésére érdemes a megvizsgálni külön a megfelelően, illetve 
tévesen beazonosított alcsoportok klaszterenkénti válaszszélsőségesség 
mutatójának alakulását. Az eredmények szerint bár némileg valóban kisebb a 
válaszszélsőségesség differencia a tévesen besorolt csoporton belül a két 
válaszklaszter között, mint a sikeresen besoroltaknál, de még így is rendkívül 
nagymértékű és erősen szignifikáns az eltérés. Ráadásul mind a teljes teszten 
(totál), mind pedig az egyes személyiségdimenziókban mért 
válaszszélsőségesség esetén megfigyelhetők a különbségek, így ez 
bizonyosan nem szolgál elegendő magyarázattal (18. ábra [4. fejezet], 11. ábra 
[B. melléklet]).  
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18.  ábra [4. fejezet] A válaszklaszterek teljes kérdőíven mutatott (totál) 
válaszszélsőségességének alakulása a megfelelő, illetve téves 

visszasorolású csoportokban 
 
Tehát úgy tűnik, hogy a kérdőív kitöltése során esetenként akár el is válhat 
egymástól a válasz stílusa és a válasz tartalma. Sőt ebben az almintában – a 
csoportátlagok szintjén – a várt eredményekhez képest lényegében ellentétes 
párosításban ötvöződik egymással ez a két szempont. Kétségkívül ritkább 
előfordulásúnak számít ez a konstelláció, de mindenképpen figyelemre méltó 
az, hogy itt lényegében szöges ellentétben áll a válaszstílus és a válasz 
tartalom egymással. 
 

 

4. A választendencia és a személyiség dimenziók egy üttes 
klaszterezése  

 
A választendenciák és a személyiségváltozók közötti kapcsolatok jobb 
megértése érdekében kísérletet tehetünk a választendencia mutatók és a 
skálapontszámok alapján az együttesen történő klaszterképzésre.  
Az első elemzésben (Two Step Cluster módszer alkalmazásával) a bemeneti 
változóként szolgáló változók – tehát az egyes skálához tartozó 
válaszszélsőségesség mutatók, valamint a személyiség nyerspontszámok – 
beléptetése után kirajzolódó klaszter struktúra nagy meglepetéssel nem szolgál, 
az önállóan végzett válaszklaszterezéssel korábban már megkapott 
szélsőséges vs. mérsékelt csoport felosztást eredményezi. (A személyiségskála 
szintű összehasonlításokban a könnyebb értelmezhetőség kedvéért Sten-
pontok szerepelnek.) 
Konkrétan személyiségpontszámok megoszlását nézve a magas 
válaszszélsőséggel jellemezhetők csoportjában a személyiség skálaértékek is 
is szélsőségesebbnek adódnak (magas, illetve alacsony irányba egyaránt), míg 
a mérsékelt választendenciájú klaszterben pedig minden skálánál inkább a 



92 
 

közepes nyerspontszámok számítanak a gyakorinak (19. ábra [4. fejezet]). A 
Sten skálapontszámok csoportonkénti átlagait összehasonlítva azonban egy 
kivételt ismét találunk, mégpedig (már megszokott módon) az Emocionalitás 
skálát, ahol fordított irányú, de szintén szignifikáns a különbség a két klaszter 
között, mivel ez esetben a mérsékelt választendenciájúak érik el a magasabb 
skálapontot, nem a szélsőséges klaszterbe tartozók (20. ábra [4. fejezet], 20. 
táblázat [B. melléklet]).  
 

 
 

19.  ábra [4. fejezet] A személyiségpontszámok és a válaszszélsőségesség 
megoszlása az együttes klaszterezéssel létrejött mérsékelt, illetve 

szélsőséges csoportban 
 

 
20.  ábra [4. fejezet] A személyiségskála átlagok az együttes klaszterezéssel 

létrejövő két csoportban 
 
Egy második elemzéssel ehhez képest némileg komplexebb kép rajzolódik ki, 
ha a beléptetett személyiség nyerspont-változók és válaszszélsőségesség 
mutatók kiegészülnek a középválasztások (3-s válaszok) skálánkénti 
előfordulási gyakoriságával. Az eddig létrejött szélsőséges, illetve mérsékelt 
választendenciájú csoport mellett megjelenik egy mérsékelt jellegű, de 3-s 
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válaszokat is mutató klaszter („mérsékelt + V3s”), mely a legtöbb személyiség 
dimenzióban a mérsékelt klaszterrel azonos skála átlagértékekkel rendelkezik, 
viszont két esetben sajátos mintázódást tapasztalhatunk. (A személyiségskála 
szintű összehasonlítások a könnyebb értelmezhetőség kedvéért ez esetben is 
Sten-pontokban történtek.) 
Egyrészt a Kontroll skála esetén mindegyik klaszter a többitől szignifikánsan 
eltérő Sten-átlagértékekkel rendelkezik, de kirívó módon ez a 3-s válaszokkal is 
jellemezhető újabb mérsékelt klaszter képviseli a legalacsonyabb Kontroll 
átlagpontszámot a másik két klaszterhez képest. Lényegében a szélsőséges 
klaszterhez viszonyítva azonos irányba tér el mindkét mérsékelt klaszter, de ez 
a 3-s válaszokkal jellemezhető csoport lényegesen jobban különbözik ebben a 
skálában (21. ábra [4. fejezet], 21. táblázat [B. melléklet], 22. táblázat [B. 
melléklet]).  
 

 
21.  ábra [4. fejezet] Személyiségskála átlagok az együttes klaszterezéssel 

létrejövő három csoportban 
 
Másrészt feltűnően eltérő mintázat jellemzi az Empátia skálát is ebben az 
újonnan megjelenő („mérsékelt + V3s”) válaszklaszter vonatkozásában, mivel itt 
sem a másik mérsékelt választendenciájú csoporthoz hasonló Sten-
átlagpontszámot képvisel ez a személyiségdimenzió, hanem attól 
szignifikánsan különbözik (23. táblázat [B. melléklet]; 24. táblázat [B. melléklet]), 
de meglepő módon éppen ellentétes irányban, vagyis a szélsőséges 
válaszklaszterhez áll közelebb.  
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5. Megvitatás 
 
A válaszszélsőségesség személyiségpontszámokra gyakorolt globális hatását 
igazolják azok az eredmények, mely szerint az egyének közötti személyiség 
pontszám variabilitás nem egészen egytizedéért pusztán a választendenciabeli 
egyéni sajátságok felelősek. Ezekben a rárakódó hatásokban lényegi eltérések 
nincsenek az egyes személyiségskálák között. Az egyes dimenziók 
válaszszélsőségességének alakulásában a dimenzión kívüli skálapontszámok 
változó mértékben, de együttesen kb. 6-8%-kal vesznek részt, ugyanakkor a 
teljes kérdőívre jellemző válaszszélsőség mutató alakulásában pedig összesen 
nagyjából 10-15% körüli megmagyarázott hányaddal szól bele az ötből négy 
személyiségdimenzió pontszáma, illetve annak négyzetes értéke, köztük is 
legerősebben a Kontroll dimenzió.  
 
Úgy tűnik, hogy a középválasztások számának jelentős skálapontszám 
befolyásoló szerepe nincs. Egyetlen személyiségskála, a Kontroll dimenzió 
mutatkozik jellegzetesnek ezen a téren, mivel itt tapasztalható a legkevesebb 3-
as válasz, miközben magán a dimenzión belül a szélsőségesen magas Sten-
pontszámok egyúttal igen alacsony középválasztási preferenciával is társulnak.  
 
A diszkriminancia analízisek eredményeiből úgy tűnik, hogy a válaszklaszterek 
hátterében álló személyiségjellemzők könnyebben azonosíthatók a mérsékelt 
klaszter esetében, hiszen itt 79%-os visszasorolási arányt lehet elérni a 
személyiségskála pontszámok alapján. A sikertelenül (tévesen) beazonosított 
személyek csoportjában azonban a mérsékelt válaszklaszterbe esők nem várt 
módon átlag feletti, magas skálapontszámokat mutatnak, ami a sikeresen 
besorolt szélsőséges válaszklaszterrel lényegében azonos profilt takar (csupán 
a Lendület skálában térnek el szignifikánsan). Mindeközben hasonló 
„tükörszimmetrikus” összeillést tapasztalhatunk a szélsőséges, de téves 
visszasorolású, illetve a megfelelően azonosított mérsékelt válaszklaszter 
csoport profiljában, ahol egyáltalán nincsenek is szignifikáns skálapontszám 
eltérések.  
Arra a kérdésre, hogy vajon ennél a sikertelenül azonosított alcsoportnál miért 
nincs szinkronban a válaszszélsőségesség (válaszklasztere) és a 
személyiségskálákon elért pontszám, felvetődhet magyarázataként, hogy ha a 
válaszszélsőségesség stabil, egyénre nézve konzisztens jellemzőnek 
tekinthetjük, ami egyfajta kevéssé tudatos viselkedési sajátságként globálisan 
minden mérési területen egyaránt megjelenik, akkor vélhetően a válaszok 
speciális tartalmi jellege az, ami ehhez képest más, az elvárttal nem illeszkedő 
irányt, illetve skálapontszám értéket képvisel. Ennek hátterében – egyelőre 
pusztán spekulatív alapon – akár egy tudatos tesztpontszám torzítási törekvés 
is feltételezhető. Az ebben megfogalmazódó hipotézis empirikus ellenőrzésére 
az 5. fejezetben térünk vissza, ahol két szándékos manipulálási instrukció 
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mellett vizsgáljuk a tesztválaszok skálapontszámokban megjelenő tartalmi, 
illetve formai (válaszgyakoriságban mért) alakulását.  
 
A klaszterezésekkel kapott eredmények között az Emocionalitás dimenzió 
speciális elsozlásának értelmezésére érdemes külön is kitérni, hiszen ez 
konzekvensen az átlagtól fordított irányban tér el a többi skála értékhez képest. 
Ahogy azt az első klaszterjellemzők bemutatása során láthattuk, a szélsőséges 
válaszklaszterbe tartozók pontszámai szélesebb övezetet ölelnek fel és 
nagyobb szóródással jellemezhetők, mint a mérsékelt klaszter esetében. Ennek 
ellenére mégis a csoportátlaguk minden személyiségdimenzió esetében 
tendenciózusan a Sten-skála egyik végpontja felé húz. Az öt skálából négynél a 
magas tartományok irányába, viszont az Emocionalitás esetén pedig az 
alacsonyabb értékek felé tolódik a személyiségskálák középértéke.  
Ennek az eltolódási effektusnak a hátterében – legalábbis hipotetikusan – a 
szociális kívánatossági hatás feltételezhető. Ha azzal a feltételezéssel élünk, 
hogy a szélsőségesebben válaszolók szociálisan kívánatosabb pontszámokat 
érnek el, akkor a kívánatosabbnak ítélt személyiségjellemzők irányába történő 
elmozdulások nem csak a konkrét itemekre adott tartalmi választásokban 
nyilvánulhatnak meg, hanem egy „sztereotip” választendencia révén is. A 
kevésbé finoman mérlegelt, kevésbé megfontolt jellegű válaszadás végső soron 
tehát a választások szélsőségesebb jellegében ölthet testet (Krosnick, 1991). 
Ezen logika alapján a „sztereotip válaszstílus” ílymódon egyfelől 
szélsőségesebb választással, másfelől pedig szociálisan kívánatosabb irányba 
tolódó skálapontszámokkal lesz jellemezhető.  
Ennek az érvelésnek azon előfeltevését, miszerint a személyiségskála átlagok 
eltolódása és a szociális kívánatosság kapcsolatban állnak, mint hipotézist 
empirikusan is szükséges tesztelni, amire egy módosított tesztkitöltési 
elrendezés vizsgálata révén az 5. fejezetben térünk vissza.  
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V. Válaszid ő mutatók 
 
 

1. A válaszid ő mérési módszerei 
 
A kérdőív kitöltése során az egyes válaszokra fordított időt jelen esetben 
alapvetően két féle módon használjuk fel. Az egyes tételek abszolút értelembe 
vett idő ráfordítási mutatója, az ún. válaszlátencia mellett, az egyes tételek 
időrangszámának („HunRank”) kiszámításával kapott értéket is figyelembe 
vesszük. Ez utóbbi annyiban jelent lényeges eltérést a hagyományos 
időméréshez képest, hogy képes kiküszöbölni a tételek szövegezéséből fakadó 
komplexitás (pl. mondat hossza miatt), illetve az egyéni adottságokból fakadó 
(pl. olvasási tempó miatt) speciális feldolgozási információ különbségeket. A 
válaszlátencia abszolút értéke ehhez képest együttesen tartalmazza mind a 
környezeti (pl. kérdőív formai jellege), mind pedig a diszpozicionális (kognitív, 
motivációs és vonás jellegű) aspektusokat.  
 

  
22.  ábra [4. fejezet] A válaszidők, illetve azok időrangszáma közötti 

kapcsolat a Facet5 kérdőív első 5 itemén szemléltetve 
 

Az időrangszámok értékeinek értelmezése során fontos figyelembe venni, hogy 
azok nem ekvivalensek és nem is ugyanazt mérik, mint a tényleges időátlagok 
(22. ábra [4. fejezet]). Ebben az esetben nem az abszolút értelemben vett, 
hanem a mások által adott válaszgyorsaság képezi az egyéni eredmények 
alapját. A hagyományos időtartam mutatók jelentős egyének és itemek közötti 
különbségeket mutatnak és emiatt nehezen összehasonlíthatóak egymással az 
egyéni eredmények. Ennek kiküszöbölésére több kutatásban standardizálást 
hajtanak végre az időátlagokon. Ennyiben az időrangszám értékek mutatói 
működési elvüket tekintve hasonlóak a standardizálási módszerrel kapottakhoz, 
viszont egyszerűbben kiszámíthatók. Ebben az esetben nincs szükség kettős 
viszonyításra – mint a dupla-standardizálás módszerénél, egyrészt az itemek 
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közötti, majd pedig az egyének közötti standardizálás révén – és a kapott 
eredmények is könnyebben értelmezhetők.  
Az elemzésekhez nem csak az item szintű idői mutatók használhatók fel, 
hanem ezek nagyobb egységekbe történő összevonásával egyrészt skála 
szintű, másrészt pedig kérdőív szintű mutatókhoz juthatunk. Ezeket mind a 
válaszlátenciák, mind pedig az időrangszám értékek esetén rendelkezésre 
állnak (23. ábra [4. fejezet]).  
 

 

 
23.  ábra [4. fejezet] Az abszolút értékben vett időátlag és az időrangátlag 

eloszlása az Akarat skála, illetve a teljes kérdőív esetén 
 
Az időrangszám átlagok eloszlása – szemben az abszolút értékben vett 
időátlagok rendkívül ferde eloszlásával – skálánkénti összesítésben, illetve a 
teljes kérdőíven nézve is normálisnak tekinthető (25. táblázat [B. melléklet]).  
 
Az idői adatok transzformálása, illetve különféle elemzésekbe való bevonása 
előtt azonban célszerű még a szélsőséges outlier adatok kiszűrését is 
elvégezni. Ez alapvetően csak az abszolút időtartamok esetén jelenthet 
lényeges változást a mintabeli eloszlások terén, hiszen az időrangszámokat az 
extrém értékek előfordulása csak kisebb mértékben torzítaná el, de a 
pontosság érdekében mindkét mutató típus esetén ugyanazon szűrt, outlier 
értékektől megtisztított adatokat vesszük alapul.  
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A kilógó értékek kiszelektálásakor a kérdőívben mutatott abszolút értékben mért 
itemidők trimmelése révén kiszűrhetők a tesztkitöltés félbehagyása, hosszabb-
rövidebb ideig tartó megszakítása miatt keletkező válasz elhúzódások. Erre az 
egyéni válaszadási időátlagtól +/-2 szóráson kívül eső idők kihagyása ad 
lehetőséget. Az így létrejött itemenkénti válaszidők mediánjait vizsgálva azt 
láthatjuk, hogy a kezdeti magasabb időráfordításokat követően sem válik 
egyenletessé a válaszidők szintje (24. ábra [4. fejezet]).  

 

 
24.  ábra [4. fejezet] Trimmelt itemidő mediánok 

 
Vagyis a különféle itemekhez tartozó értékek összehasonlíthatósága érdekében 
mindenképp szükséges további transzformálásokat végrehajtani, tehát az 
időrangszámok kialakításával itemszintű, illetve személyiségskála-szintű 
összegzett mutatókat képezni.  
 
 

2. A válaszid ők kapcsolata a válaszfokozatokkal 
 
A Facet5 kérdőív kitöltése során a válszskála fokozatai öt választási opciót 
tesznek lehetővé a két alternatívaként megfogalmazott végpontok között. A 
válaszfokozatok közül a 3-as válaszok előfordulása speciális módon egyfajta 
„nem választást” jelez. Az ilyen típusú, tartalmilag tehát nem informatív 
válaszok csökkentése érdekében magában a Facet5 kérdőív instrukciójában is 
szerepel egy erre utaló megjegyzés, amely arra figyelmezteti a vizsgálati 
személyt, hogy „a semmitmondó 3-s számot igyekezzen kerülni, és ezt a 
közbülső megoldást csak akkor válassza, ha más választ elfogadhatatlannak 
tart”. 
A 3-s válaszok előfordulása tulajdonképpen a két ellentétes oldal közötti 
választás hiányát mutatja, ami jelentését tekintve a döntés elkerülésével 
ekvivalens. Ezzel hozható összefüggésbe az a válaszlátencia terén tapasztalt 
eredmény is, mely szerint ezen középválasztások lényegesen hosszabb időt 
vesznek igénybe a tesztkitöltés során (25. ábra [4. fejezet]). Ezzel szemben a 
leggyorsabb válaszadás pedig a szélsőséges válaszfokozatok (1-s és 5-s érték) 
esetén adódik, ami a szakirodalmi eredményekkel is összhangban áll (Shoss & 
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Strube, 2011). A mérsékelt, illetve széli válaszpárok között szignifikáns eltérés 
nem mutatható ki. A fenti eredmények ráadásul nem csak az abszolút időben 
mért válaszlátenciában mutatkoznak meg, hanem az időrangszámok átlagában 
is, sőt ott lényegesen pregnánsabbak az eltérések, miközben kisebbek a 
szóródások. Jól láthatóan a nulla-érték jelenti itt a választóvonalat a mérsékelt, 
illetve széli választások között, míg a középválasztások átlaga messze a 
leglassabb időkről tanúskodik. Összességében tehát könnyebben 
értelmezhetőnek tűnnek az időrangszámok alapján képzett válaszlátencia 
mutatók ezesetben is.  
 

 
 

25.  ábra [4. fejezet] Válaszidők alakulása az 1-től 5-ig terjedő válaszskála 
fokozatok mentén  

 
 

3. A válaszid ők kapcsolata a személyiség dimenziókkal  
 
Úgy tűnik, hogy a Facet5 teszt skálái kapcsán is kimutathatók skála 
pontszámok extremitása és a válaszidő között más kérdőívek kapcsán számos 
alkalommal (például  Akrami, et al., 2007) dokumentált kvadratikus 
összefüggések (26. ábra [4. fejezet]).  
 

 
26.  ábra [4. fejezet] Válaszidők alakulása Big Five dimenziók mérésekor 

(Akrami, et al., 2007) 
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Jelen esetben a Facet5 személyiségskálák itemei alapján képzett skálaszintű, 
abszolút időben mért tényleges válaszlátenciák és skálapontszámok 
kapcsolatának magyarázó ereje nem várt módon csekélynek adódik, 1%-ot 
maximum elérő mértékű csupán (12. ábra [B. melléklet]). Ennek hátterében – 
legalább részben – a szélsőséges adatok kiszűrése miatti alacsonyabb 
szóródási értékek állhatnak.  
 
Ezzel ellentétben az időrangszámok alapján kirajzolódód négyzetes 
összefüggésekhez társuló magyarázó erők az abszolút értelemben vett 
tényleges időátlag eredményekhez képest már számottevőbbnek mondhatók, 
nagyjából 3-9% közöttiek (27. ábra [4. fejezet]).  
 

 

 
27.  ábra [4. fejezet] A válaszidők rangszámok skálaszintű alakulása (y-
tengely) az Akarat, Lendület, Empátia, Kontroll, Emocionalitás dimenziók 

pontértékei (x-tengely) mentén 
 

A kapott regressziós eredmények alapján azt mondhatjuk, hogy a szakirodalmi 
adatokhoz hasonló, fordított U-alakú tendenciák a Facet5 skálapontszámoknál 
és itemidőknél is megfigyelhetők. Egyszerűen megfogalmazva a skálaértékek 
extremitásával, vagyis az átlagtól alacsony vagy magas irányú elmozdulásokkal 
együtt „előkelőbb” idői helyezést kapnak az adott skála itemei. Vagyis bizonyos 
értelemben a teljes populáció átlagos választempójához képest lerövidül, 
felgyorsul a témára (személyiségdimenzióra) adott válaszadás ideje (28. ábra 
[4. fejezet]).  
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28.  ábra [4. fejezet] A Facet5 egyes skálánkénti összesített időrangszám 

átlagai és az adott  személyiségdimenzió Sten-pontszáma alapján 
felírható regressziós görbék 

 
Ennek az eredményeknek az értelmezésében fontos adalékot jelent, hogy ez a 
bizonyos fordított-U alakú kapcsolati mintázat, vagyis a szélsőséges 
skálaértékek irányába történő „gyorsulás”, kizárólag az adott skála itemeinek 
átlagában adódik. A többi személyiségskála idői rangszám átlagánál ilyen 
mintázat nem jellemző, az esetleg előforduló ellentétes irányú trendek is 
lényegében nulla közeliek (0-1%), tehát jelentéktelen erejű egyéb kvadratikus 
összefüggés lenne csak detektálható (13. ábra [B. melléklet]).  
 
A fordított U-alakú összefüggés hátterében – több szerző (például Markus, 
1977) elképzelésével összhangban – a szélsőséges tulajdonságok könnyebb 
megítélhetősége, kiugró jellege feltételezhető. Ez konkrétan a Facet5 kérdőívre 
adott válaszok vonatkozásában az ellentétes itempárok közötti könnyebb 
választásban jelenik meg. Megfordítva a gondolatmenetet, minél inkább átlagos 
értéket képvisel valaki a vizsgált személyiségdimenzión, annál lassabb 
válaszokat fog adni másokhoz képest az ezzel a mérési területtel kapcsolatos 
itemekre.  
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4. A válaszid ők kapcsolata a válaszszéls őségesség mutatóival 
 
A Facet5 tesztben a skálánkénti idői rangszám átlagok (y tengely) és a 
skálánkénti válaszszélsőségesség mutatók (x-tengely) között kimutathatók 
bizonyos kapcsolatok. Ez az összefüggés a teljes mintán vizsgálva csupán két 
személyiségdimenzió esetén jelentkezik (29. ábra [4. fejezet]). A Lendület és a 
Kontroll dimenzió terén az adott skálán szélsőséges válaszpreferenciájúak 
egyúttal gyorsabbak is az átlagos tempóhoz képest. Ez a korreláció 
meglehetősen kicsi (r = 0,2 – 0,27, vagyis az R2 = 4%, illetve 7%; p < 0,01) (26. 
táblázat [B. melléklet]), de fontos adalékot jelent ehhez, hogy ez az 
összefüggés mindig kizárólag csak a szóban forgó skála itemeivel áll fenn, a 
többi skála tételeivel ilyen kapcsolat nem mutatható ki – sem a Lendület skála, 
sem a Kontroll skála pontszámai vonatkozásában.   
 

 
29.  ábra [4. fejezet] A skálánkénti idői rangszám átlaga (y tengely), valamint 

a skálánkénti válaszszélsőségesség mutatók (x-tengely) közötti 
összefüggés a Lendület-, illetve a Kontroll-dimenzió esetén 

 
A válaszklasztereket elválasztva, a szélsőséges klaszterbe tartozóknál – 
logikus módon a nagyobb válaszszélsőségesség szóródás nyomán – ennél 
markánsabb eredmények is adódnak, ráadásul már minden 
személyiségdimenzió vonatkozásában kimutatható ez a hatás (de továbbra is a 
Kontroll dimenzió esetén a legkifejezettebb, ahol megközelíti a 14%-os 
magyarázott hányadot) (30. ábra [4. fejezet], 27. táblázat [B. melléklet]). 
Mindeközben a mérsékelt válaszklaszter valamivel szerényebb eredményeket 
produkál, amelyek csak a Kontroll-, illetve a Lendület skálák esetében 
tekinthetők számottevőnek (7-8%) (30. ábra [4. fejezet], 28. táblázat [B. 
melléklet]).  
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30.  ábra [4. fejezet] A skálánkénti időrangszám átlag (y tengely), valamint a 
skálánkénti válaszszélsőségesség mutatók (x-tengely) közötti 

összefüggés a két válaszklaszter esetén 
 
A Facet5 itemekre adott válaszok idői mutatóit tovább elemezve azt láthatjuk, 
hogy az egyéni időrangszám eltérések szóródásával nincsenek kapcsolatban a 
személyiség skálapontok a teljes kérdőívet nézve, de a válaszklaszterek 
összehasonlításakor szignifikánsan különböző itemrangszám átlagok adódnak 
egyrészt a teljes kérdőívet nézve, illetve emellett még bizonyos 
személyiségskálák látenciája mentén is (31. ábra [4. fejezet], 29. táblázat [B. 
melléklet]). Konkrétan az Empátia skálán magasabb rangátlag, tehát lassabb 
reakció mutatkozik a szélsőséges válaszklaszter esetén, míg a Kontroll skálánál 
pedig a mérsékelt válaszklaszter átlaga bizonyul magasabb átlagúnak. (Az 
Emocionalitás és a Lendület skálák válaszlátenciája esetén tendencia szinthez 
közeli eltérések mutathatók ki.)  
 

 
31.  ábra [4. fejezet] Az időrangátlagok eltérései a két válaszklaszter között 

személyiségskálánként, illetve összesítve 
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5. Megvitatás 
 
A Facet5 válaszskála opcióinak időrangátlagait vizsgálva azt láthatjuk, hogy a 
középválasztások (3-s) lényegesen hosszabb időt vesznek igénybe a 
tesztkitöltés során, míg a leggyorsabb válaszadások pedig a szélsőséges 
válaszfokozatok (1-s & 5-s) esetén adódnak.  
A Facet5 skálapontszámoknál és a skálánként összesített itemidőknél 
kimutathatónak tűnik az a szakirodalmi adatokban is megjelenő mintázat, mely 
szerint a személyiség dimenziók extremitásával, vagyis az átlagtól való 
elmozdulásukkal egyúttal rövidebb válaszidők adódnak. Ugyanakkor ez 
lényegesen látványosabban tetten érhető az időrangszámok alapján képezett 
mutatók esetén, mint az abszolút értékben számított látencia mutatóknál. 
Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy annál inkább lerövidülnek a 
témába (személyiségdimenzióba) tartozó itemekre (de csak azokra) adott 
válaszidők az átlagosan elvárt választempóhoz képest, minél inkább extrém 
skálapontszámokról van szó. Ennek hátterében részben egy hasonló jellegű, 
fordított U-alakú összefüggés áll, ami a válaszfokozatok terén figyelhető meg. Itt 
a széli választások jelentik a leggyorsabb döntéshozatalt, melyek gyakori 
előfordulása összefüggésbe hozható az extrém skálapontszámok 
kialakulásával is.  
Mivel a korábban látott eredmények szerint a válaszszélsőségesség inkább 
extrém személyiségskála pontszámok jelenlétekor fordul elő, míg a közepes 
Sten-pontok a mérsékelt választendenciához kapcsolódnak, így részben 
várható, hogy a magas Sten-értékekkel egyaránt társuló alacsony időrangátlag 
és magas válaszszélsőségesség közötti is kirajzolódjon valamiféle 
összefüggés. Erre a teljes mintán csupán két személyiségskála – a Lendület és 
a Kontroll-skála – esetén adódtak szignifikáns együttjárást jelző eredmények és 
azok is igen alacsony lineáris korrelációs együtthatót jelentenek. Viszont a 
szélsőséges válaszklaszterben minden személyiségdimenzió esetén 
kimutathatók ezek a típusú kapcsolatok.  
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VI. A személyiségskálák bejósolhatósága a válaszjel lemzők 
kombinációi alapján 

 
 

1. A választendencia és a válaszlátencia prediktív szerepe a 
személyiségskálák alakulásában 

 
A fentiekben ismertetett eredmények azt mutatják, hogy a Facet5 
skálaértékekkel mind a válaszszélsőségesség, mind pedig a válaszidők 
területén kimutathatók bizonyos gyenge és sokszor egymástól független 
kapcsolatok. Azon megközelítésre alapozva, amely belső diszpozíciók 
leképződéseként tekint a válaszjellemzőkre, megkísérelhetünk az egyes 
személyiségdimenziók előrejelzésére specifikus modelleket létrehozni. 
Amennyiben sikerül ezeket a válaszjellemző mutatókat egy közös regressziós 
modellbe bevonni, akkor az segíthet tisztázni egymáshoz való viszonyukat, 
illetve kimutathatóvá válhat, hogy mely tényezőknek van a többihez képest 
szignifikánsan jobb bejósló ereje, hozzáadott értéke a személyiségskála 
pontszámok alakulásában.  
Mivel a regresszió elemzések sikerességét minden olyan választendencia 
mutató növelheti, ami vagy a teljes kérdőívre, vagy magára az adott dimenzióra 
jellemző válaszadási mintázat révén kapcsolatba hozható a konkrét 
személyiségskálával, ezért az összes eddig vizsgált tényezőt célszerű 
figyelembe venni a modell kialakítása során. A válaszidő mutatók közül minden 
esetben csak az adott személyiségskálához tartozó item szintű időrangszámok 
kerülhettek be a modellbe.  
A különféle típusú válaszjellemző változók beemelése lépésenkénti hierarchikus 
metódus szerint zajlott, ahol blokkonként egyrészt a vizsgált skála kivételével 
minden skálánkénti 3-s válaszadási gyakoriság, másrészt minden az adott 
skálán kívül előforduló (tehát magát a vizsgált skálapontszámot nem érintő) 
skálánkénti válaszszélsőségi értékek, illetve utolsóként pedig minden, az adott 
skálához tartozó skálaitem időrangszám-változásának beléptetése megtörtént. 
Minden Facet5 személyiségskála esetén ugyanezt a fenti metodikát követtük a 
hierarchikus regresszióba való beléptetések során (30. táblázat [B. melléklet]).  
 
Az egyes személyiségskálák Sten-pont értékeivel a különféle válaszjellemzők 
együttese skálánként 0,35-0,52 közötti szinten korrelál (p < 0,01). Így tehát 
összességében 11-26% megmagyarázott varianciáért felelősek egy-egy 
személyiségdimenzió alakulásában (31. táblázat [B. melléklet], 32. ábra [4. 
fejezet]).  
A prediktorok között minden személyiségskála esetén megjelenik a 
válaszszélsőségesség mutató, mint bejósló változó. Szinte kivétel nélkül ez 
jelenti a legerősebb előrejelző tényezőt. Minden modellben megjelenik a 
Kontroll skála válaszszélsőségesség mutatója – kivéve magát a Kontroll skálát, 
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ahol értelem szerűen csak más skálák mutatói állhattak rendelkezésre 
(maradék-válaszszélsőségességek), melyek közül az Empátia-, és az Akarat 
skálához tartozó került be ennél a személyiségdimenziónál a végső modellbe. 
A beléptetett változók közül minden esetben az adott skálához tartozó itemek 
időrangszám értékei kapnak főszerepet, melyek mindig negatív súllyal 
terhelődnek az egyenletre – kivéve az Emocionalitás skálát, ahol fordított ez a 
trend, vagyis pozitív reláció áll fenn a skálapontszámok növekedésével. Ez 
tehát azt jelenti, hogy az alacsonyabb itemrangszámok – vagyis tulajdonképpen 
a másokhoz képest gyorsabb itemválaszok – esetén várhatók magasabb 
Facet5 skálaértékek (kivéve az Emocionalitás fordított jellegét). Ez az 
eredmény – beleértve az Emocionalitás fordított előjelű trendjét – arra enged 
következtetni, hogy a vizsgálati személyek minden egyes személyiségdimenzió 
esetén hamarabb képesek döntést hozni a szociálisan kívánatosabb 
személyiségpontok irányában.  
 

  
32. ábra [4. fejezet]  A személyiségskála pontszámok együttjárásai a 
különféle választendencia, illetve válaszlátencia mutatók alapján képzett 

prediktált értékekkel 
 

 

2. Válaszjellemz ők és személyiségpontszámok közötti diszkrepanciák 
lehetséges háttere, elemzése 

 
A válaszszélsőségesség, valamint a válaszidők bizonyos mutatói alapján 
képzett lineáris regressziós egyenesek mentén mind az öt személyiségskála 
esetén az egyéni illeszkedés (reziduálisok) mértékét illetően jelentős 
szóródások tapasztalhatók. Az eredmények szerint az öt regressziós 
egyenlethez tartozó reziduális értékek nem teljesen függetlenek egymástól. A 
modellenkénti hibatagok közötti kapcsolat feltárására végzett faktoranalízisben 
két elkülönült, egymástól független faktor rajzolódik ki (KMO(10) = 0,564; p < 
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0,01). A két faktor által megmagyarázott variancia közel azonos mértékű, 
együttesen a regressziós illeszkedési hibák 56%-át képesek lefedni (32. 
táblázat [B. melléklet]). 

 
Pearson-féle  1. 

Faktor  
2. 

Faktor  korreláció 

RES_Akarat 0,360 0,725 

RES_Lendület 0,793 0,137 

RES_Empátia 0,184 -0,842 

RES_Kontroll -0,527 0,086 

RES_Emocionalitás -0,705 -0,100 

(p < 0.01) 

 
6. táblázat [4. fejezet]: A személyiségskálánkénti reziduálisok kapcsolata a 

két aggregált faktorral 
 

 
33. ábra [4. fejezet]: A személyiségskálánkénti reziduálisok viszonya a 

belőlük aggregált rotált faktorokkal  
 
A két faktor tartalmát tekintve – a reziduálisokkal való korrelációk alapján (6. 
táblázat [4. fejezet], 33. ábra [4. fejezet]) – általánosságban azt mondhatjuk, 
hogy akik a Lendület skálán mutatott válaszjellemzőik alapján követik az adott 
skála regressziós egyenesét (ami alapján a személyiségskála pontszám 
bejóslása történik), azok várhatóan sem a Kontroll skálában, sem az 
Emocionalitás skálában nem illeszkednek jól. Ezzel szemben a második faktort 
nézve az látszik, hogy akik Akarat dimenzióban jól illeszkednek az adott skála 
válaszjellemzőinek trendjére (tehát a válaszjellemzők alapján sikeresen 
prediktálhatók ezen személyiségskála pontszámok), azok viszont Empátia 
skálában nem mutatnak megfelelő illeszkedést. Tehát ahol diszkrepancia feszül 
a válaszadás stílusa, valamint tartalmi aspektusa között, ott a háttérben két fajta 
hibatípus fedezhető fel. Egyrészt a Lendület és Kontroll (vagy Emocionalitás) 
dimenziók tengelyén, másrészt pedig az Akarat vagy Empátia skála 
dichotómiában adódnak a válaszstílustól elütő tartalmi eredmények (vagyis 
diszkrepanciák). A személyiségskála pontszámokkal összhangban nem lévő 
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válaszstílus kapcsán ismét az a korábban már vázolt okfejtés merülhet fel 
magyarázatként, ami szerint a válaszstílus spontánabb jellege miatt 
valószínűleg a válaszok tartalmi aspektusa az, ami torzított lehet ebben az 
esetben. Ennek a torzítási hipotézisnek az ellenőrzésére egy olyan tudatos 
személyiségpontszám manipulációt igénylő tesztkitöltési helyzet adhat választ 
(melyre az 5. fejezetben térünk vissza), ahol kimutatható, hogy a tartalmi 
választorzítással együtt speciális válaszstílus változások is előállnak-e.  
 
Mivel a kapott eredmények szerint a válaszstílus alapú személyiségpontszám 
bejóslás hatékonyságában, illetve másik oldalról a reziduálisok szintjének 
alakulásában számottevő szerep jut a választendenciának, ezért a két válasz-
szélsőségesség klaszter mentén is érdemes megvizsgálni, hogyan alakulnak a 
regressziós hibatagok értékei. Annak megítélésében, hogy eltérő mértékű 
illeszkedés tapasztalható-e a két válaszklaszter között, a 
személyiségskálánkénti bejósló modelleknél jelentkező hibatagok abszolút 
értéke az, ami leginkább informatív lehet.  

 

 
34. ábra [4. fejezet] A válaszstílus alapú személyiségskála bejóslás abszolút 

értékben vett reziduálisainak eltérése a válaszklaszterek között 
 
A két válaszklaszter átlagainak összehasonlítása azt mutatja, hogy minden 
személyiségskála tekintetében szignifikánsan (p < 0,01) eltérnek az abszolút 
értékben vett reziduális átlagok egymástól (33. táblázat [B. melléklet], 34. ábra 
[4. fejezet]). Vagyis a mérsékelt válaszklaszterbe tartozók – akik jelen esetben a 
minta 54%-át képviselik – összességében válaszstílus alapon sikeresebben 
bejósolható személyiségskála pontszámokkal rendelkeznek, mint a 
szélsőséges klaszterbe tartozó személyek. 
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3. Megvitatás 
 
Ha a személyiségskálák bejósolhatóságára törekszünk bizonyos 
válaszjellemzők alapján, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy a regressziós modellek 
sikerességét mind bizonyos választendencia mutatók, mind pedig az adott 
személyiségskálához tartozó item szintű időrangszámok meghatározzák.  
 
A létrejött modellekkel a különféle válaszjellemzők együttese révén 11-26% 
megmagyarázható az egyes személyiségskálák varianciájából. A regressziók 
által megmagyarázatlan részek, vagyis az egyéni illeszkedés reziduálisai két 
független faktorra rendeződnek. Tehát az öt személyiség dimenzióban a 
válaszadás stílusa (formai jellege), valamint a válaszadás témája (tartalmi 
jellege) közötti diszkrepanciák lényegében két tengely mentén képződnek le.  
 
A regressziós elemzések másik fontos eredménye – mely további vizsgálatok 
tárgyát is képezi majd – arra utal, hogy a vizsgálati személyek minden egyes 
személyiségdimenzió esetén a szociálisan kívánatosabb személyiségpontok 
irányában hamarabb képesek döntést hozni.  
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VII. Választendencia megjelenése más személyiségtes ztelési 
környezetben 

 
 
A választendencia jelenlétét, illetve mintázódását az eddigiekben a Facet5 
személyiségskálái kapcsán vizsgáltuk. Az itt kapott eredmények szélesebb 
általánosíthatósága érdekében érdemes megvizsgálni, hogy egyrészt a Facet5 
választendencia más nyelvterületen mennyiben mutatja ugyanezen 
jellegzetességeket, illetve másrészt pedig egyéb önjellemzős személyiségmérő 
kérdőívekben hogyan nyilvánulnak meg a Facet5 tesztkitöltéshez képest a 
választendencia mutatók.  
 
 

1. A Facet5 teszt választendenciája más nyelvterüle ten  
 
A választendencia alakulásában – mint egyfajta tesztkitöltési viselkedéses 
preferenciában – az egyéni diszpozíciókon túl kulturális, nyelvterületi sajátságok 
is szerepet kaphatnak. A Facet5 adatokon hazai mintán végzett korábbiakban 
bemutatott választendencia klaszterezések két-, illetve három-klaszteres 
megoldásokat eredményeztek. Ezekben az ötfokú válaszskála kategóriáinak 
előfordulása alapján jól elkülönült egyrészt egy széli (1-s & 5-s érték) válaszokat 
mutató csoport, valamint másik oldalon pedig a mérsékelt (2-s & 4-s érték) 
választendenciájúak almintája.  
 
A Facet5 eredeti, angol nyelvterületen történő alkalmazása révén rendelkezésre 
álló – nagyjából a hazai elemzésekben használt mintához hasonló méretű – 
több mint 1000 fős brit minta alapján (N = 1055) szintén megvizsgáltuk a 
választendencia alakulását.  Az angol minta összetétele lényegében a hazaihoz 
hasonlónak tekinthető, mind nemi arányokat tekintve, mind pedig a vizsgálati 
személyek foglalkozási területeit alapul véve. Ugyanakkor fontos leszögezni, 
hogy itt nem egy olyan illesztett mintavételről van szó, mely minden tekintetben 
ekvivalensnek tekinthető a magyar mintával a nyelvi különbségeken túl. De ez 
nem is volt feltétele ezeknek az összehasonlító elemzéseknek, hiszen itt 
válaszstílus jellemzők általános jelenlétének demonstrálása a cél, különböző 
minták esetén.  
 
A válaszopciók gyakorisági megoszlása (35. ábra [4. fejezet]) lényegében 
azonos mintázódást mutat a magyar mintán megfigyelttel, vagyis a legritkábban 
előforduló 3-s válaszokat a széli (1-s & 5-s) válaszok gyakorisága követi, majd 
pedig a legtöbbször előforduló mérsékelt (2-s & 4-s) opciók preferálása.  
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35. ábra [4. fejezet] A Facet5 válaszopciók előfordulási gyakorisága angol 

mintán 
 
A válaszopciók klaszteranalízise (Two Step Cluster módszer alkalmazásával) – 
az alapvető módon eltérő jelentésű középső választások figyelembe vétele 
nélkül – ezen a mintán is szintén két klaszter megjelenését eredményezi. A 
személyiségskálák nyerspontszámai mentén vizsgálva azt látjuk, hogy a 
szélsőséges választendenciájúak szignifikánsan (p < 0,01) különböző átlagokat 
mutatnak (36. ábra [4. fejezet], 34. táblázat [B. melléklet]) minden 
személyiségdimenzió esetén a mérsékelt klaszterbe tartozókhoz képest.  
 

 
36. ábra [4. fejezet] A Facet5 személyiségskálák nyerspontszámainak 

eltérése a válaszklaszterek között angol mintán 
 
A két klaszter összevetéséből látható, hogy a skálánkénti (nyers)pontszámok 
átlagának, illetve megoszlásának klaszterek közötti különbsége hasonló 
mintázatú, mint a magyar mintán. A mérsékelt klaszterbe tartozóknál rendre az 
átlag körül kevésbé szóródó, csúcsosabb, de ugyanakkor szimmetrikus 
eloszlások tapasztalhatók, miközben a szélsőséges válaszklaszterben pedig 
lényegesen jobban szóródók a pontszámok, miközben szélsőségesebb 
maximumok és minimumok előfordulása mellett egyik irányba elnyújtottak, 
ferdék az eloszlások (37. ábra [4. fejezet]).  
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37. ábra [4. fejezet] A személyiségskálák nyerspontjainak megoszlása 
magyar (felső) és angol mintán (alsó)  

 
A kapott eredmények rövid összegzéseként úgy tűnik, hogy válasz-
szélsőségességi hatás a Facet5 tesztelés során nem csak egyetlen mintán 
kimutatható, általános háttértényezőnek tekinthető, amire globális hatása miatt 
kellő figyelmet érdemes fordítani.  
Hogy a választendencia hatás nem csak egy konkrét kérdőív különféle mérési 
tartományaiban, hanem más személyiségmérő eszközök egyes mérési 
dimenzióin is kimutatható-e, ennek érdekében egyéb ötfaktoros, illetve más 
struktúrát követő személyiségteszteket is célszerű megvizsgálni.  
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2. A NEO teszt választendenciája 
 
Az egyéb mérőeszközökkel való összevetés során első megközelítésben 
érdemes egy Facet5 teszthez hasonló, szintén Big Five modellre épülő 
mérőeszközt alapul venni. Az egyik legszélesebb körben elterjedt ötfaktoros 
önkitöltős kérdőívként a NEO, vagy ennek továbbfejlesztett változatai, így a 
NEO PI-R (Costa & McCrae, 1992), illetve a NEO PI-3 (McCrae, et al., 2005) 
alkalmas lehet annak vizsgálatára, hogy ugyanúgy kimutatható-e a 
válaszszélsőségesség stabil megjelenése, mint azt a Facet5 esetében 
láthattuk.  
A NEO PI-R 240 tételt tartalmazó (Szirmák & Nagy, 2002) személyiségkérdőív 
újabb, továbbfejlesztett változatában, a NEO PI-3 tesztben mindössze 30 tétel 
szövegének kisebb módosítását hajtották végre a szerzők a jobb érthetőség és 
a magasabb belső konzisztencia érdekében. A változtatások egyrészt nem is 
minden skálát (facetet) érintettek, másrészt a módosítások száma is csak 
egyetlen esetben érte el a négy tételt, a többinél pedig ez alatt maradt 
(részletes felsorolásukat ld.McCrae, et al., 2005, pp. 269-270). A NEO PI-3 
kérdőíveként a jelenleg is folyó hazai adaptálás során használt tesztváltozatot 
alkalmaztuk.  
A NEO PI-3 választendenciájának elemzéshez a vizsgálati mintát egy 128 fős 
pszichológia szakos egyetemista csoport alkotta. Ezen belül az egyes 
elemzésekbe bevont résztvevők száma némileg eltérő volt az értékelhető 
tesztadatok függvényében (a különféle páronkénti korrelációs 
összehasonlításoknál), de minden esetben elérte a 100 főt (N=100-137). A 
minta nemi összetétele női túlsúlyt mutat (70%), életkori átlaga 20,5 év (SD = 
2,2 év). 
A leíró statisztikai jellemzők szerint a NEO PI-3 válaszopciók előfordulási 
gyakoriságának átlaga – hasonlóan a Facet5 tesztben tapasztaltakhoz – a széli 
választások (1-s & 5-s érték) esetében alacsonyabb, mint a mérsékelt 
választásoknál (2-s & 4-s érték) (38. ábra [4. fejezet]).  
 

 
38. ábra [4. fejezet]. A Facet5 és a NEO PI-3 ötfokú válaszopcióinak átlagos 

előfordulási gyakorisága ugyanazon mintán 
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A NEO PI-3 itemeire adott válaszok előfordulási gyakoriságát a mérsékelt, 
illetve a széli választások szerint csoportosítva, a két változó között erős 
negatív irányú együttjárást tapasztalhatunk (r = -0,83; p < 0,01). Ezen 
korrelációs eredmény alapján indokoltnak tűnik – a Facet5 teszt esetén is 
alkalmazott – válaszszélsőségesség index létrehozása a NEO PI-3 kérdőív 
válaszopciói alapján. Ez alapján a válaszok szélsőségességének mérésére 
három különféle mutatót alkalmaztunk, egyrészt a széli választásra (1-s & 5-s), 
a mérsékelt választásra (2-s & 4-s), valamint a kettő különbségéből képzett 
válaszszélsőségesség indexre.  
 

Pearson  / Spearman 
korreláció 

NEO_v1&v5  NEO_v2&v4  NEO_Vszels  

NEO_v1&v5 1,000 -0,810 0,967 

NEO_v2&v4 -0,827 1,000 -0,922 

NEO_Vszels 0,972 -0,936 1,000 

(p < 0,01) 

 
7. táblázat [4. fejezet] A NEO kérdőívre adott széli- (v1&v5), mérsékelt 

(v2&v4) válaszmutató, valamint a válaszszélsőségesség index (Vszels) 
közötti korrelációs együtthatók 

 
A mindkét tesztet kitöltő vizsgálati mintán (N=128) a NEO PI-3 itemekre adott 
válaszok alapján kiszámított válaszszélsőségesség mutatót összevetettük a 
Facet5 hasonló indexével. Az így kapott korrelációs elemzés eredménye 
közepesen erős, szignifikáns (r = 0,65, p < 0,01) együttjárást mutat a teljes 
kérdőíven mért (totál) válaszszélsőségesség tekintetében (7. táblázat [4. 
fejezet]). Ennek az eredménynek az értelmezése során érdemes figyelembe 
venni azt is, hogy a két teszt válaszskálája némileg eltérő struktúrájú. Mindkét 
mérőeszköz ötfokú Likert-skálát használ, de a hagyományos formátumhoz 
képest a Facet5 a két, kvázi ellentétes tartalmú állításpár közötti választásban a 
középső, 3-s válaszok kerülésére ösztönöz, már az instrukciójából fakadóan is. 
Ennek következtében az egyes válaszfokozatok előfordulási valószínűsége 
sem azonos, így például a NEO PI-3 esetén a 3-s válaszok aránya nem tér el 
olyan kiugró módon a többi válaszopció előfordulási gyakoriságától, miközben a 
Facet5 esetében éppen ez a válaszforma tekinthető a legritkábban 
előfordulónak (8. táblázat [4. fejezet]).  
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Pearson  / Spearman 
korreláció  

Facet5 
(vszels) 

NEO 
(vszels) 

Facet5 (vszels) 1,000 0,640 

NEO (vszels) 0,649 1,000 

** (p < 0,01)  
  

 
8.  táblázat [4. fejezet] A Facet5 és NEO kérdőíven kapott 
válaszszélsőségesség indexek közötti korrelációs együtthatók 

 
Az eltérő válaszskála struktúra miatt a Facet5 válasz opciók szóródási 
értékeinek különbözősége kihathat a korrelációs érték alakulására is. Ezen 
mérési metodikai különbség figyelembevétele mellett is megfigyelhető 
közepesen erős együttjárás arra utal, hogy a két Big Five alapú teszt kitöltése 
során hasonló válaszszélsőségességet mutatnak a személyek, tehát részben a 
mérési területtől függetlenül érvényesülni tud ez a fajta választendencia hatás. 
 

 

3. A TCI teszt választendenciája 
 
A válasz-szélsőségességi eredmények általánosíthatóságának ellenőrzésére 
egyéb, nem Big Five alapú személyiségtesztekben nyújtott jellemzőkkel is 
érdemes összevetni a választendenciák alakulását. Ahogy a fentiekben láttuk, a 
Facet5 item-készlete, illetve válaszopciói némileg eltérnek más Likert-skálás 
személyiségkérdőívektől, ezért a válaszszélsőségesség indexek ez esetben 
sem feltétlenül fognak azonos mintázódást mutatni.  
A TCI (Temperamentum és Karakter Kérdőív) hazai adaptálása révén (S. 
Rózsa, Kállai, Osváth, & Bánki, 2005) Cloninger-féle pszichobiológiai 
személyiségmodellre (Cloninger, et al., 1993) épülő 240 tételes mérőeszköz az 
ötfaktoros személyiség megközelítés egyik alternatívájának tekinthető.  
A vizsgálati minta a rendelkezésre álló TCI adatok alapján lényegében 
azonosnak tekinthető a NEO PI-3 elemzések mintájához, mind összetételében, 
mind méretét tekintve (N=117).  
A TCI-kérdőív ötfokozatú válaszskáláján a széli, illetve a mérsékelt választások 
változója között egy várt irányú és mértékű együttjárást tapasztalhatunk (r = -
0,81; p < 0,01), így ez esetben is indokolt ebből a két mutatóból egy közös 
válaszszélsőségesség indexet létrehozni (9. táblázat [4. fejezet]).  
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Pearson  / Spearman 
korreláció 

TCI_v1&v5  TCI_v2&v4 TCI_Vszels  

TCI_v1&v5 1,000 -0,781 0,956 

TCI_v2&v4 -0,808 1,000 -0,924 

TCI_Vszels 0,962 -0,938 1,000 

(p < 0,01) 

 
9. táblázat [4. fejezet] A TCI kérdőívre adott széli- (v1&v5), mérsékelt 
(v2&v4) válaszmutató, valamint a válaszszélsőségesség index (Vszels) 

közötti korrelációs együtthatók 
 

 
A TCI és a Facet5 válaszszélsőségesség mutatók közötti együttjárás szintén 
szignifikánsnak bizonyul (r = 0,55; p < 0,01), mégpedig nagyjából hasonló 
mértékben, mint azt a NEO PI-3 esetén láthattuk (10. táblázat [4. fejezet]).  
 

Pearson  / Spearman 
korreláció  

Facet5 
(vszels) 

TCI 
(vszels) 

NEO 
(vszels) 

Facet5 (vszels) 1,000 0,550 0,640 

TCI (vszels) 0,547 1,000 0,603 

NEO (vszels) 0,649 0,643 1,000 

** (p < 0,01) 

 
10. táblázat [4. fejezet] A Facet5, TCI és NEO kérdőíven kapott 

válaszszélsőségesség indexek közötti korrelációs együtthatók 
 
Annak ellenőrzésére, hogy a fenti két elemzésben a válaszszélsőségesség 
korrelációkat mennyiben befolyásolhatta a Facet5 sajátos válaszstruktúrája, egy 
harmadik összehasonlítást is érdemes elvégezni. A NEO PI-3 és a TCI-teszt – 
egyébként teljesen azonos szerkezetű és jelentéstartalmú válaszskáláján kapott 
– válaszszélsőségesség mutatóinak egymással való összevetése, illetve 
ezektől való jelentős eltérése arra világíthat rá, hogy a válaszskálák struktúrája 
lapvető befolyással lehet a válaszszélsőségesség megjelenésére, illetve 
kimutathatóságára. A korrelációs elemzés során kapott eredmények szinte 
teljesen ugyanolyan erejű együttjárásokról tanúskodik most is, mint azt a 
korábbiakban, a Facet5 teszttel való összevetések során láttuk, mind a 
válaszsszélsőségesség index (r = 0,64; p < 0,01), mind pedig a széli- (r = 0,68; 
p < 0,01), illetve mérsékelt válaszok (r = 0,59; p < 0,01) preferálása 
tekintetében (11. táblázat [4. fejezet]). Úgy tűnik tehát, hogy a 
válaszszélsőségesség vonatkozásában ez a fajta némileg eltérő válaszskála 
elrendezés nem módosítja alapvetően a válaszadásban a szélsőségesség iránti 
preferenciát.   
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Pearson  
korreláció 

NEO_v1&v5  NEO_v2&v4  NEO_Vszels  

TCI_v1&v5 0,679 -0,556 0,652 

TCI_v2&v4 -0,509 0,586 -0,561 

TCI_Vszels 0,636 -0,598 0,643 

Spearman 
korreláció 

   

TCI_v1&v5 0,658 -0,550 0,636 

TCI_v2&v4 -0,434 0,521 -0,486 

TCI_Vszels 0,595 -0,563 0,603 

(p < 0,01) 

 
11. táblázat [4. fejezet] A NEO és TCI kérdőívre adott széli-, mérsékelt 

válaszmutatók, valamint a válaszszélsőségesség indexek közötti 
korrelációs együtthatók 

 
Összességében a fenti eredményeket áttekintve az látjuk, szignifikáns, 
közepesen magas pozitív együttjárások tapasztalhatók a kérdőívek teljes 
válaszszélsőségesség indexeit tekintve (r=0,43-0,7; p<0,01). Ez az eredmény 
tovább erősíti a válaszszélsőségesség korábban is kimutatott konzisztens 
egyénre jellemző jelenlétét, ami egyfelől általánosan érvényesül a 
legkülönfélébb személyiségmérő tesztek között, tehát részben terület független, 
illetve másfelől pedig néhány hetes intervallumokban vizsgálva is állandónak 
mutatkozik, vagyis részben időben is stabilnak tekinthető.  
 
A választendencia elemzése a válaszszélsőségességen túl a középválasztások 
összevetését is igényli. Ennek vizsgálata előtt azonban ismét hangsúlyozni kell 
a válaszskálák különbözőségét a vizsgált kérdőívek vonatkozásában. A Facet5 
kvázi ellentétes tartalmú itempárjai miatt az ötfokú válaszskálán a középső, 3-s 
érték ebben a konstellációban a választás kihagyásával tekinthető 
egyenértékűnek. Vagyis ez a típusú, 3-s válaszadás jelentősen eltérő 
jelentéstartalommal bír, mint más teszteknél – így például a jelenlegi 
összehasonlító vizsgálatban felvett NEO PI-3-, illetve TCI-személyiségtesztek 
esetében is – ahol a 3-s válaszopció tartalmilag a „közepes mértékben 
jellemző” válaszadást hivatott jelölni.  
A három mérőeszköz középválasztásainak összevetése során kapott 
eredmények szerint a Facet5 középválasztási gyakorisága nem mutat 
ugyanolyan szignifikáns együttjárást a másik két személyiségkérdőív 3-s 
válaszgyakoriságával, mint azt a válaszszélsőségesség kapcsán láthattuk. 
Lényeges kiegészítő eredmény ugyanakkor, hogy az azonos felépítésű Likert-
skálával operáló személyiségtesztek középválasztási gyakorisága hasonlóan 
alakul, mégpedig a válaszszélsőségesség index kapcsán megfigyelt módon. A 
NEO PI-3, valamint a TCI személyiségteszt 3-s választási gyakorisági értéke a 
páronkénti korrelációs összehasonlítások eredménye szerint egymással 
közepesen erős (r = 0,68; p < 0,01) együttjárást mutat (12. táblázat [4. fejezet]). 



118 
 

 
Pearson  / Spearman 
korreláció  

Facet5 (v3)  TCI (v3) NEO (v3) 

Facet5 (v3) 1,000 0,040 0,071 

TCI (v3) 0,026 1,000 0,648** 

NEO (v3) 0,098 0,674** 1,000 

** (p < 0,01) 

 
12. táblázat [4. fejezet] A Facet5, a TCI és a NEO kérdőív esetén megjelenő 

középválasztások előfordulásának együttjárásai 
 
Ez utóbbi eredmény egyrészt ismét megerősíti a választendencia mutatóinak 
konzisztens, - mind a mérési terület között, mind pedig időben stabil – 
személyre jellemző megjelenésének tényét.  
Másrészt pedig rávilágít a választendencia mérésének azon kulcsfontosságú 
módszertani aspektusára, hogy a válaszgyakorisági elemzésekben az 
összehasonlítandó kérdőíveknek alapvetően ekvivalens válaszformákkal, és 
ami ugyanilyen fontos, azonos válaszfokozatokkal, azonos jelentéstartalommal 
célszerű rendelkezniük.  
A szakirodalmi adatokhoz hasonlóan összességében a hazai tesztadatokon is 
azt láthatjuk, hogy a válaszskála használat a személyiségmérés során egy 
konzisztensen megjelenő, tartalomtól (részben) függetlenül érvényesülő 
válaszjellemzőnek tekinthető. A fenti eredmények arra engednek következtetni, 
hogy a választási szélsőségesség preferálása (vagy annak elutasítása) 
nagyrészt a kérdőívben szereplő kérdések tartalmától függetlenül megnyilvánul 
és ez a válaszadási tulajdonság döntő mértékben inkább az egyes egyéneket 
jellemzi, mintsem magát a kérdőívet vagy az egyes skálákat, illetve az azokban 
vizsgált egyes mérési területeket.  
Ezek az eredmények jelentős gyakorlati következménnyel bírhatnak a 
kérdőíves mérések hatékonyságát illetően. Itt nem arról van szó, hogy az egyes 
egyének azért mutatnak gyakrabban szélsőséges válaszadást a kérdőívek 
kitöltésekor, mert bizonyos személyiségskálákon szélsőséges pozíciót foglalnak 
el. A probléma abban áll, hogy ez válaszpreferencia más, akár tartalmilag 
teljesen független mérési területeken és kérdőívekben mutatott válasz-
szélsőségességre is kihat, és ílymódon bármilyen személyiségdimenzión elért 
pontszámot képes lehet torzítani. Vagyis ez az egyénre jellemző 
választendencia egyfajta globális torzító hatásként a különféle mérési 
területekre tartalomtól függetlenül „rárakódva” befolyásolja a válaszok 
szélsőségességének mértékét, ezen keresztül pedig végső soron maguknak a 
személyiség skálapontszámoknak az alakulását is, összességében pedig a 
látens személyiségjellemzők mérésének hatékonyságát.  
 

  



119 
 

4. Megvitatás 
 
A Facet5 hazai adaptálása során kapott válaszgyakorisági jellegzetességek úgy 
tűnik, nem képeznek alapvetően egyedi mintázatot. A hasonló méretű angol 
mintán kapott eredményekkel összevetve lényegében ugyanúgy kirajzolódik a 
kétféle válaszklaszter, melyek hasonló módon nem csak a választendencia 
terén, hanem az egyes személyiségpontszámok mentén is szignifikánsan 
különböznek egymástól.  
A Facet5 ötfokú válaszskáláján megfigyelhető gyakorisági megoszlások más 
személyiségkérdőívekkel való összevetése arra is rávilágít, hogy ugyanazon 
tesztkitöltő személyek nagyrészt hasonló szintű válaszszélsőségességgel 
jellemezhetők a különféle tesztek esetén. Ráadásul még olyan esetekben is, ha 
nem teljesen azonos struktúrájú válaszskálákról van szó. A középválasztások 
(3-s válaszopciók) alapvetően eltérő jelentéstartalma miatt a Facet5 
tesztkitöltéseknél tapasztalt gyakoriságok nem mutatnak ugyanilyen típusú 
állandóságot a tesztfelvételi helyzetek és kérdőívek között.   
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5. fejezet:	A	Facet5	válaszjellemzők	sajátságai	manipulált	

tesztkitöltési	helyzetekben 

 

I. Bevezetés 
 
 
A kérdőívekre adott válaszok tudatos vagy kevésbé tudatos torzítása a 
személyiségmérés során komoly nehézséget jelent az tesztpontszámok 
értelmezhetősége szempontjából. A torzítások feltárására, valamint azok 
kivédésére, minimalizálására a legtöbb személyiségteszt kísérletet tesz. Az ún. 
validitás skálák azon tesztkitöltések kiszűrését célozzák, melyek vélhetően nem 
szolgálnak érvényes eredménnyel a vizsgálati személyekről. Mivel ezek a 
tesztpontszám torzítások származhatnak véletlenszerű, tehát tartalomtól 
független (tartalmilag inkoherens) válaszadásból éppúgy, mint tudatos, vagy 
részben tudatos tartalmi manipulációt célzó (tartalmilag koherens) 
törekvésekből, így ezen mutatók is ennek a két torzítási forrásnak az 
azonosítására törekszenek.  
A tartalmilag koherens, valamilyen pontszámérték irányába mutató 
manipulációs törekvések mérése nehezebb, mint a véletlenszerű válaszadásé, 
hiszen ezekben jelentősen eltérő egyéni motivációk, célok, elérendő 
pontszámértékek húzódhatnak meg. Ezek között legáltalánosabb hatással a 
szociális kívánatosság motiválta tesztkitöltés bír. Ennek két fogalmilag 
elkülönült, de a kutatási eredmények szerint egymástól nem független, 
együttjáró faktora a tudatos megtévesztést célzó benyomáskeltési hatás, IM 
(„impression management”), illetve az őszinte jellegű, pozitív irányú önáltatási 
hatás, SDE („self-deceptive enhancement”) jelenti (Paulhus, 1991). Ennek a 
fogalmi keretnek megfelelően több kérdőív is külön skálákat alkalmaz mindkét 
torzítás mérésére, így pl. az MMPI-ban korrekció (K) skála az önáltatási hatás 
korrigálására, míg a hazugság (L) skála pedig benyomáskeltés detektálására 
szolgál (Meehl & Hathaway, 1946). 
Összességében a random válaszadás hátterében a kutatók legtöbbször olyan 
(de)motiváltsági aspektusokat feltételeznek (pl. az instrukciók, itemek 
elolvasásának, megértésének hiányát, pontatlanságát), míg a manipulált 
tesztkitöltést alapvetően motivált viselkedésként definiálják.   
A pontszám torzítási hatások kimutatásával nem csak tartalmi alapon lehet 
próbálkozni, hanem a tesztkitöltés másodlagos jellemzői, így a válaszstílus, 
választendencia, illetve válaszlátencia mutatói keresztül is.  
A válaszidők bevonására számos ilyen jellegű kísérlet történt a teszthamisítási 
törekvések kiszűrése terén (Holden, 1995; Komar, Komar, Robie, & Taggar, 
2010; Shoss & Strube, 2011; Vasilopoulos, et al., 2000).  
A metaanalízisek összességében kisebb (Birkeland, Manson, Kisamore, 
Brannick, & Smith, 2006) vagy nagyobb (Viswesvaran & Ones, 1999) 
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hatáserősséget kimutatva arra világítanak rá, hogy a vizsgálati személyek 
(csoportszinten vizsgálva) egyértelműen képesek a személyiségteszt Big Five 
faktorai mentén kapott pontszámok tudatos befolyásolására. Mivel 
hatáserősségbeli eltérések tapasztalhatók a helyzetek között (pl. különböző 
munkaköröknek való megfelelés), ezért feltételezhető, hogy esetenként 
leginkább az adott feladat szempontjából fontosnak vélt személyiségjellemzők 
irányába torzítják a válaszaikat a vizsgált személyek. A torzítás inter-individuális 
különbségeit szintén sokan vizsgálták (pl. McFarland & Ryan, 2000). Azt 
találták, hogy motivált helyzetben (ami pl. az alkalmazottak felmérése esetén is 
fennáll) a személyek 20-50%-a mutatott ilyen torzítást (pl. Donovan, Dwight, & 
Hurtz, 2003; Griffith, Chmielowski, & Yoshita, 2007). Vagyis a vizsgálati 
személyek, ha olyan instrukciót kapnak, hogy egy kívánatos irányba 
módosítsák a válaszaikat, akkor erre jó eséllyel képesek.  
 
Az eddigiek során bemutatott eredmények alapján úgy tűnik, hogy a 
válaszszélsőségesség – mint a válaszgyakorisági jellemzők egyik átfogó 
mutatója – egy egyénre nézve stabil, konzisztens jellemzőnek tekinthető. Ez 
egyfajta nem tudatos viselkedési sajátságként a legkülönbözőbb önjellemzős 
mérőeszközök használata során minden mérési területen megjelenik.  
A válaszszélsőségesség alapján két válaszklaszter látszik elkülönülni. Ennek 
legfőbb elkülönítő aspektusa, hogy a szélsőséges válaszklaszterbe tartozók 
pontszámai szélesebb övezetet ölelnek fel és nagyobb szóródással 
jellemezhetők, mint a mérsékelt válaszklaszter esetében, ahol a maximumok és 
minimumok eleve valamelyest szűkebb pontszám övezetet jelölnek ki.  
 
A korábbi elemzések során láthattuk, hogy a személyiségskálák pontszáma és 
a (maradék) válaszszélsőségesség minden mérési területen nagyjából hasonló, 
U-alakú mintázat szerint kapcsolódik egymáshoz. A szélsőséges 
választendenciájú személyek nem csak jobban szóródó, szélsőségesebb 
skálapontszámokkal jellemezhetők, hanem az egyes Big Five 
személyiségfaktorokon összességében egy magasabb átlagértéket 
képviselnek. A személyiségskálák között egyedüliként az Emocionalitás skála 
értékei azok, amik a mérsékelt klaszterben tartozóknál adódnak magasabbnak, 
miközben a szélsőséges válaszklaszter az alacsonyabb skálaérték felé tolódik. 
Tehát azt látjuk, hogy a szélsőséges válaszklaszterben minden 
személyiségdimenzió esetében tendenciózusan a Sten-skála egyik végpontja 
felé húznak a csoportátlagok. Az öt skálából négynél a magas tartományok 
irányába, míg az Emocionalitás esetén pedig az alacsonyabb értékek felé 
tolódik a személyiségskálák pontszám mediánja.  
 
Mivel az extrém válaszok nagyobb valószínűségű előfordulása esetén a mért 
egyéni manifeszt skálapontszámok szélsőségesebbeké válhatnak a látens 
értékekhez képest, ílymódon a szélsőséges válaszklaszterben a torzítottság 
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miatt olyan skálapontszámok is átlagtól elütővé, kiugróvá válhatnak, melyek 
egyébként valódi értéküket tekintve teljesen átlagosnak minősülnének.  
Amint az láttuk, a szélsőséges válaszklaszterben megfigyelt tendenciózus 
skálapontszám eltolódási hatás a skálák témája, mérési területe szerint 
változtatja az irányát (hol a pozitív, hol a negatív végpont felé történő 
elmozdulással, de a mérsékelt válaszklaszterrel ellentétesen). Ennek 
hátterében hipotetikusan egy közös tényezőt feltételezve a szociális 
kívánatossági hatás merülhet fel magyarázatként.  
Ha abból indulunk ki, hogy a szélsőségesebben válaszolók szociálisan 
kívánatosabb pontszámokat érnek el, akkor a kívánatosabbnak ítélt 
személyiségjellemzők irányába történő elmozdulások nem csak a konkrét 
itemekre adott tartalmi választásokban nyilvánulhatnak meg, hanem egy 
„sztereotip”, sematikus választendencia révén is. A kevésbé finoman mérlegelt, 
kevésbé megfontolt jellegű válaszadás végső soron a választások 
szélsőségesebb jellegében ölthet testet. Ezen logika alapján a „sztereotip” 
válaszstílus ílymódon egyfelől szélsőségesebb választással, másfelől pedig 
szociálisan kívánatosabb irányba tolódó skálapontszámokkal, valamint 
esetenként (jellemzően inkább a szélsőséges válaszklaszterben) gyorsabb 
válaszadással lesz jellemezhető.  
Ide kapcsolódó eredmény az is, mely szerint egyes személyeknél a 
személyiségskálákon elért eredmények a válaszszélsőségességgel (vagyis a 
szélsőséges válaszklaszterbe tartozással), illetve a válaszstílus (tehát a 
válaszlátenciákkal kiegészített válaszszélsőségesség) alapján történő 
predikcióval nincsenek „szinkronban” (4. fejezet). Vagyis úgy tűnik, hogy két 
jellemző (stílus, tartalom) nem feltétlenül mozog együtt minden esetben úgy, 
ahogy az a teljes mintán egyébként kirajzolódott. Amennyiben a 
választendenciát egyfajta kevésbé tudatos, spontán viselkedési sajátságként 
értelmezzük, ami minden mérési területen egyaránt megjelenik, akkor 
feltételezhetőn a válaszok tartalmi jellege az, ami „hamis” módon ehhez nem 
illeszkedő irányt, illetve erősséget képvisel. Ennek a hipotézisnek az 
ellenőrzésére két szándékos tesztmanipulálási, benyomáskeltési instrukció 
mellett vizsgáljuk a tesztválaszok skálapontszámokban megjelenő tartalmi-, 
illetve (a válaszgyakoriságban mért) formai alakulását.  
 
Jelen vizsgálat elsődleges célja tehát annak feltérképezése, hogy a 
tesztmanipulációs törekvések mennyiben érhetők tetten a tesztkitöltéssel járó 
válaszjellemzők alakulásában. Ebben a speciális vizsgálati feltételben a 
résztvevő személyek normál tesztkitöltési helyzetben mutatott eredményei 
alapján két további megismételt tesztkitöltést kértünk. Ehhez két 
benyomáskeltési szituáció szolgált alapul, egyrészt egy szubjektív, személy 
szerint ideálisnak minősülő személyiségkép kialakítására, másrészt pedig egy 
előre megadott leírásban szereplő személyiségprofil szerinti manipuláció 
megvalósítására volt lehetőségük a vizsgálati személyeknek. Mindkét feltétel a 
megfelelési igényre, benyomáskeltésre épít, de míg az ideális kitöltési opció 
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egy belső, normatív aspektust, addig a második egy külső feltételeknek való 
megfelelést hordoz magában.  
Az eredetileg rendelkezésre álló normál tesztkitöltési helyzetből származó 
skálapontszámokat jelen esetben őszinte eredményekként interpretáltuk. Ez 
módszertanilag kérdéses lehet, de kiinduló pontként, egyfajta axiómaként a 
teljes mintára nézve elfogadjuk, hogy vélhetően a tesztkitöltők jelentős hányada 
valóban őszinte válaszadást mutatott, még ha az is elképzelhető, hogy egyes 
személyek már ebben az alapfeltételben eleve torzított eredményeket 
szolgáltattak. Ezzel a megkötéssel élve a csoportszintű elemzéseknél, (pl. 
csoportátlagok összehasonlításánál) vélhetően statisztikailag kimutathatók 
lesznek olyan különbségek, melyek a tesztmanipulációs törekvés számlájára 
írhatók.  
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II. Módszer  
 
 

1. Minta 
 
A vizsgálati személyek pszichológia szakos egyetemi hallgatóként vettek részt 
a felmérésekben (N=128), tehát a teljes minta végzettség szempontjából 
erősen egyoldalúnak tekinthető, hiszen kizárólag felsőfokú képzésben 
résztvevőkről van szó. A minta nemi megoszlása jelentős női túlsúlyt mutat 
(70%). Életkor szempontjából azonban viszonylag homogén a vizsgálati csoport 
(M = 20,5 év; SD = 2,2 év).  
A vizsgálat lebonyolításakor az egyes tesztkitöltések egymást követően egy 
hetes időintervallummal zajlottak.  
 
 

2. Eszközök (instrukciók) 
 
A vizsgálat a Facet5 kérdőív alkalmazásával zajlott a különféle kitöltési 
instrukciók variálása mellett.  
Az alapszintként szolgáló tesztkitöltési feltétel esetében a Facet5 kérdőív 
önismereti céllal, személyes teszthasználati tapasztalatszerzés érdekében 
zajlott, amiben a teszt standard instrukcióját felhasználva kértük meg a 
vizsgálati személyeket a teszt kitöltésére. Az így kapott teszteredményeket, 
mint „Normál-profilt” kezeltük.  
Az első tesztmanipulációs feltételben megadott tesztkitöltési instrukció annyival 
egészült ki, hogy az egy ideális személyiségprofil létrehozására irányult 
(„Igyekezz olyan válaszokat adni a kérdőívben, amik a szerinted legideálisabb 
személy profilját eredményezhetik, vagyis próbáld úgy kitölteni a tesztet, hogy 
abból a leginkább kedvező kép rajzolódjon ki rólad.”) Ehhez specifikusabb 
információ nem kaptak a vizsgálati személyek, tehát nem volt deklarálva, hogy 
mi is tekinthető jelen esetben ideálisnak. Az így létrejött Facet5 
skálapontszámokat „Ideális-profil” eredményekként kezeltük. Erre a 
tesztkitöltési feltételre részben azért is volt szükség, hogy kontrollálható legyen 
a későbbi manipulációs céllal adott profil (hamis profil) megvalósításának 
sikeressége, vagyis hogy ez ne arra legyen visszavezethető, hogy egyszerűen 
túlzottan közel volt az egyén Ideális profiljához.  
A második ismételt tesztkitöltési feladat instrukciója szerint azt hivatott vizsgálni, 
hogy ki mennyire képes az eredeti, őszinte (normál) kitöltésben kirajzolódó 
eredményektől eltérő személyiségprofil létrehozására a Facet5 tesztben. A 
vizsgálati személyek ehhez nem rendelkeztek az alap tesztkitöltésből származó 
eredményeikkel. A résztvevőket az instrukcióban arra kértük, hogy minél inkább 
próbáljanak a megadott személyiségprofil leírásban szereplő jellemzők szerinti 
eredményeket elérni a tesztkitöltés révén.  
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A feladatul kapott „Cél-profilok” minden esetben egyéni kombinációkban, de 
skálánként átlagosan 4-5 Sten-ponttal tértek el az eredeti kitöltésben kapott 
eredményektől (Normál-profil) (1. ábra [5. fejezet]). Ez elegendő mértékű 
különbségnek tekinthető ahhoz, hogy lényegesen más jellemzők megjelenítését 
igényelje, de nem annyira eltérő, hogy – a saját valós személyiségjellemzőiket 
kvázi ellentétbe fordítva – megint csak könnyen megragadható legyen a 
vizsgálati személyek számára. Minden skálát összesítve a teljes mintán a 
Normál-profil – Cél-profil abszolút átlagos eltérések 2-6 Sten-pont közöttiek 
voltak (M = 4,83; SD = 0,56).  
 

 

 
 

1. ábra [5. fejezet] A hamisítandó profil nehézségének, vagyis Cél-Normál 
pontszám távolságok eloszlása személyiségskálánként, illetve 

összesítve 
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III. A személyiségprofilok alakulása manipulált kit öltési 
helyzetekben 

 
 
A különféle kitöltési helyzetekben kapott profilok skálánkénti eredményeit első 
megközelítésben leíró jelleggel, illetve egymással történő összehasonlítások 
mentén érdemes szemügyre venni (2. ábra [5. fejezet]). Minden profil esetén a 
Sten-pontok szerinti személyiségskála értékeket elemezzük, ahol a skála 
középértékét az 5,5 pont képezi.  
 

   
2. ábra [5. fejezet] Az Akarat, Lendület, Empátia, Kontroll, Emocionalitás 

skála Sten-pont átlagainak alakulása a három kitöltési feltételben 
 
A Normál-profilban szereplő – vagyis az őszintének tekintett alap kitöltési 
helyzet révén kapott – skálapontok lényegében a standard átlaghoz közeli (5,5 
Sten-pont) eredményeket mutatnak, bár attól néhány esetben szignifikánsan 
különbözőek a skála átlagok (1. táblázat [C. melléklet]). Ez részben annak 
tudható be, hogy maga a vizsgálati minta nem képez olyan mértékben 
heterogén megoszlást – sem életkorban, sem iskolai végzettségben – mint a 
standard norma.  
Az Ideál-profilban minden skála értéke szignifikánsan különbözik a Normál-profil 
értékeitől (2. táblázat [C. melléklet]). Az öt dimenzióból négynél magasabb, míg 
az Emocionalitás esetén pedig alacsonyabb a skálaátlag a Normál-profilhoz 
képest. Ezek a különbségek azt jelzik, hogy egy erős és konszenzusos torzítási 
irány érvényesül a személyiség skálák bizonyos tartománya felé, még abban az 
esetben is, ha a benyomáskeltésnek nincsen előre definiált iránya, csupán egy 
általános ideális személyiségkép prezentálásáról van szó. Normál-profil és 
Ideál-profil közötti szignifikáns skálánkénti eltérések egyfelől arra utalnak, hogy 
az alapszintként kezelt normál kitöltési helyzetet valóban lehet olyan őszinte 
kitöltésként kezelni, amiben nem jelennek meg dominánsan ilyen 
benyomáskeltési törekvések. Másfelől azonban könnyen lehet, hogy ezek az 
ideális irányba mutatott pontszámbeli eltérések speciálisan csak erre a 
vizsgálati mintára vonatkoznak, így annak mértéke némileg eltérő lehet más 
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mintákon. Vagyis ha jelen esetben a mértékét nem is, de a torzítás irányát 
általánosíthatónak tekintjük, akkor feltételezhetően kellően óvatosan járunk el 
ezen a téren. 
A Hamis-profilok skálaátlagai kapcsán azt tapasztaljuk, hogy – mivel a Cél-
profilok a fentiekben látott egyenletes eloszlásban, kiegyensúlyozottan tértek el 
pozitív illetve negatív irányban a Normál-profilok értékeitől, így nem meglepően 
– azok pontszám átlagai szintén a standard átlag közelében találhatók. 
Egyetlen kivételt a cél-értékek meghatározásában az Emocionalitás skála 
jelentett, mivel ebben az alap-pontszám közepes, vagy magas értéke (5,5 -7,5 
Sten-pont) esetén alacsony pontszámot, míg magas alaperedménye (7,5 Sten 
felett) esetén pedig alacsony Emocionalitás pontszámot kellett létrehozniuk a 
vizsgálati személyeknek a Hamis profilban. Ennek tudható be az a nagymértékű 
és erősen szignifikáns különbség a Normál kitöltés eredményeihez képest, amit 
az Emocionalitás skála igen alacsony szintje vonatkozásában látható (3. 
táblázat [C. melléklet]).  
A Normál-profil / Ideál-profil / Hamis-profil összehasonlításából látható, hogy a 
Hamis-kitöltés eredményei több ponton szignifikánsan különböznek a Normál-
profil skálaátlagaitól (4. táblázat [5. fejezet]) A Hamis-kitöltés révén létrejött 
eredmények a Kontroll és az Empátia skálán lényegében a Normál 
skálapontszámmal azonos átlagúnak tekinthetők. A szignifikáns eltérések okai 
nyilvánvalónak tűnhetnek, hiszen egy Cél-profil megvalósítására törekedtek a 
vizsgálati személyek, de mivel minden személy egyénileg – a saját normál 
eredményeihez szabott – profilt kapott, így a skálák átlaga szintjén nem voltak 
tendenciózus eltérések cél-pontszámok vonatkozásában a normál 
eredményekhez viszonyítva. Fontos mindehhez hozzátenni, hogy a Hamis 
profilok esetében – annak ellenére, hogy konkrét egyénileg megadott Cél-profilt 
kellett elérniük a vizsgálati személyeknek – összességében az Ideális-profilhoz 
többnyire hasonló irányba történő elmozdulásokról van szó ott, ahol 
mindkettőben mutatkozik eltérés (5. táblázat [5. fejezet]).  

 
Összességében azt mondhatjuk, hogy a manipulált tesztkitöltési helyzetek 
annyiban eltérnek egymástól, hogy az Ideális kitöltési feltételben konkrét, 
külsőleg megfogalmazott elvárások nem szerepeltek, míg a Hamis kitöltési 
helyzet pedig ezzel szemben célzott irányú torzítást várt el, mégis az így kapott 
személyiségprofilok számos közös jellegzetességet mutatnak.  Az Ideális-, 
illetve a Hamis kitöltési eredményekből úgy tűnik, hogy mindkét 
benyomáskeltési helyzet, amennyiben befolyásolja a személyiségskála 
pontszámok változását, úgy többnyire azonos irányba tolják a skálaátlagokat a 
normál (őszinte) kitöltési helyzethez képest. Ez összhangban áll a korábbi 
szakirodalmi adatokkal (Shoss & Strube, 2011). Az azonos irányú tendenciák 
tovább erősítik azt a korábbi feltevést, miszerint az ezen a mintán tapasztalt 
ideális torzítás irányát széles körben általánosíthatónak tekinthetjük, még ha 
mértékét tekintve lehetnek is különbségek más mintáknál.   
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IV. A választendenciák alakulása manipulált kitölté si 
helyzetekben 

 
 
Az egyéni válaszstílus mutatói a többszöri kitöltési helyzetek között mutatnak 
egyfajta globális folytonosságot, együttjárást, még annak ellenére is, hogy az 
igen eltérő kitöltési instrukciók miatt tartalmilag gyökeresen eltérő válaszokat 
igényeltek a létrehozandó személyiségprofilok (1. táblázat [5. fejezet]).  
 

Pearson korreláció Vszels_Hamis  Vszels_Idealis  Vszels_Norm 

Vszels_Hamis 1 0,532** 0,438** 

Vszels_Idealis 0,532** 1 0,500** 

Vszels_Norm 0,438** 0,500** 1 

** p < 0,01 

1. táblázat [5. fejezet] A tesztkitöltési helyzetekben mutatott 
válaszszélsőségesség indexek közötti együttjárások 

 
A korábban vizsgált, egy-egy tesztkitöltés során adott önjellemzések 
válaszszélsőségességének különféle személyiségtesztek közötti együttjárását 
(r = 0,67; p < 0,01) alapul véve azonban azt láthatjuk, hogy az itt kapott 
eredmények szignifikánsan alacsonyabb korrelációról tanúskodnak (3. ábra [5. 
fejezet]).  

 
3. ábra [5. fejezet] A tartalmilag azonos célú önjellemzések során (különféle 

tesztekben) tapasztalható válaszszélsőségesség korrelációk 
összevetése egy-egy tartalmilag eltérő célú tesztkitöltési korrelációval 
(bal: Hamis-Normál együttjárással, jobb: Hamis-Ideális együttjárással) 

 
Tehát a többszöri, manipulált feltétellel zajló kitöltések közötti korrelációk a 
várthoz képest gyengébbek, annak ellenére, hogy ugyanazon kérdőívvel 
történtek a tesztelések. Mivel a két manipulált kitöltés válaszszélsőségesség 
mutatója között kaptuk a legmagasabb együttjárást, minden bizonnyal a normál, 
őszinte kitöltési helyzettől eltérő motivációs aspektusoknak is fontos szerepe 
lehet, hiszen mindkét esetben benyomáskeltésre törekvésről van szó 
Főkomponens analízist alkalmazva az egyes válaszfokozatok kitöltési 
helyzetenkénti előfordulására azt tapasztaljuk, hogy összesen négy (egyes 
sajátértéknél nagyobb) főkomponens adódik (4. ábra [5. fejezet], 6. táblázat [C. 
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melléklet]). Ezek a három különböző helyzet válaszai szerinti független 
dimenziót jelentenek, kiegészülve a 3-s válaszok előfordulásának negyedik 
dimenziójával (7. táblázat [C. melléklet]).  
 

 
4. ábra [5. fejezet] A főkomponens analízis során kapott dimenziók 

sajátértékei 
 

Összességében az elemzéssel kapott 4 főkomponens a beléptetett változók 
varianciájának 80%-át képes lefedni. Az eredmények annyiban újszerűek, hogy 
jelen esetben az első három faktor lényegében a kitöltési feltételek szerinti 
elkülönülést képezi le, de ezen belül továbbra is megerősítve láthatjuk a 
válaszopciók mérsékelt-, széli-preferenciák szerinti szerveződését. A 
főkomponenseken belül ugyanis minden esetben ellenpólust képeznek 
egymással a szélsőséges (1-s & 5-s érték), illetve a mérsékelt (2-s & 4-s érték) 
válaszopció-párok. A legkisebb, negyedik dimenzióban – kb. 10% magyarázó 
erővel, de önállóan – jelenik meg a 3-as válaszok helyzeteken átívelő 
előfordulása. Ezeknek a középső válaszopcióknak az egy különálló dimenzióra 
töltése azt a korábbi eredményt erősíti meg, miszerint a 
válaszszélsőségességgel nem azonos mintázatot követnek a 3-as válasz 
előfordulások, másrészről azonban egy konzisztensen, kvázi a tartalomtól, sőt – 
mint most láthatjuk – a kitöltési helyzettől függetlenül (is) érvényesülő 
válaszstílus mutatóról van szó. Ezek alapján tehát a középválasztásra, olyan 
önálló válaszjellemzőként érdemes tekinteni, mint ami a szituációs hatásokra 
kevésbé érzékenyen változik.  
 
Azt látjuk tehát, hogy egyfelől tesztelési helyzetenként akár jelentősen eltérő 
szélsőséges válaszstílust is produkálhatnak a vizsgálati személyek, ugyanakkor 
eközben valamelyest az alapvető választendenciák a kitöltési helyzetektől 
függetlenül is megjelennek, amire a következő elemzésekben is találunk 
adalékokat. A két benyomáskeltési helyzet közötti hasonlóság melletti érveket 
erősíti az az eredmény, mely szerint az Ideál profilban tapasztalható, illetve a 
Hamis kitöltésben kapott skálánkénti válaszszélsőségesség mutatók közötti 
különbségek jóval kisebb mértékűek, mint azoknak a Normál kitöltéstől való 
eltérése (5. ábra [5. fejezet]). Vagyis úgy tűnik, hogy mindkét manipulációs 
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törekvés nagyon hasonló válaszszélsőségesség eltérést eredményez az 
őszinte tesztkitöltéshez képest.  
 

 

 

5. ábra [5. fejezet] Az Ideális- (bal), illetve a Hamis (jobb) tesztkitöltésben 
megjelenő hasonló skálánkénti válaszszélsőségesség fokozódás miatt 

az Ideál-Hamis eltérés (fent) minimálisnak adódik 
 

Ha a Hamis profilokhoz, illetve az Ideál profilokhoz társuló 
válaszszélsőségesség változását vizsgáljuk, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy a 
Normál kitöltéshez képest mind a Hamis válaszadás, mind az Ideális kitöltés 
során a jelentősen szóródnak a vizsgálati személyek válaszszélsőségesség 
terén mutatott változás tekintetében. De általános tendenciaként jellemző, hogy 
a szélsőségesebb válaszadás irányába nagyobb arányú az eltolódás, mint a 
mérsékelt irányba (6. ábra [5. fejezet]). Ez az eredmény nem mutat összhangot 
azokkal a korábbi kutatási eredményekkel, melyek szerint a pozitív 
benyomáskeltésre törekvéskor kevésbé gyakran választanak extrém 
válaszopciókat a tesztkitöltők, vagyis a válaszskála használatában 
tendenciózusan kerülik a szélsőséges választásokat (Kuncel & Tellegen, 2009). 
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6. ábra [5. fejezet]: A válaszszélsőségesség irányába (negatív értékek) 
történő elmozdulás a Normál kitöltési helyzethez képest gyakoribb mind 

a Hamis- (bal), mind az Ideális-helyzetben (jobb) 
 

Ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy az eltérés mértéke milyen egyéb változókkal 
hozható összefüggésbe, akkor érdemes a Hamis profil válaszszélsőségesség 
változása mentén képzett 3 egyenlő csoportra bontás (melynek vágópontjai -5, 
illetve -25) mentén vizsgálódni. A csoportok összehasonlításakor azt láthatjuk, 
hogy a Normál kitöltés alapszintjéhez viszonyítva a Hamis kitöltés során a 
válaszszélsőségesség felé történő eltolódásban legkevésbé érintett szegmens 
(tehát a minta alsó 33%-a) jellemezhető a legkevésbé hatékony 
benyomáskeltési eredménnyel. Ebben a csoportban szignifikánsan (F(171,2) = 
8,213; p < 0,01) magasabb a teljes kérdőívre számított összesített Cél-Hamis 
távolságok abszolút értéke, vagyis a skálánkénti sikertelen manipulációk 
összértéke. De ezt szétbontva, személyiségskálák szerint vizsgálódva is azt 
láthatjuk, hogy a Kontroll és az Emocionalitás dimenzió terén ugyanígy 
szignifikánsan rosszabbak a válaszszélsőségességben legkevésbé változtatók, 
miközben az Akarat skálánál pedig tendencia szintű az eltérés (8. táblázat [C. 
melléklet]).   

Fontos felidézni ezeknek az eredményeknek az értelmezéshez, hogy a 
legsikeresebben manipuláló csoport Normál kitöltésben egyáltalán nem 
mutatott a válaszszélsőségességében speciális eltérést, ugyanakkor a Hamis 
kitöltésben a válaszszélsőségességük már messze a legmagasabb, míg a 
kevésbé sikeres csoport átalagára alapvetően a (lényegében változatlanul) 
mérsékelt választendencia jellemző a manipulációs helyzetben (9. táblázat [C. 
melléklet], 7. ábra [5. fejezet]).  
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7. ábra [5. fejezet] A különféle kitöltési helyzetekben mutatott 
válaszszélsőségesség átlagok, illetve a Normál kitöltéshez képest történt 

változások (ahol a negatív érték jelöli a szélsőségesség fokozódást) a 
manipulációs sikeresség 3 csoportjában 

 

Ezt az eredményt erősítik a korrelációs elemzések is, melyeknél láthatóan a 
manipulációban legsikeresebb csoport mutatja a legkisebb helyzetek közötti 
válaszszélsőségességi együttjárást. Ezzel szemben a legkevésbé sikeres 
csoport, (ahol a Hamis profilban több mint 4 Sten-pontos az összesített eltérés 
az elérendő Cél-profiltól) a korábbi elemzéseknél is tapasztalt magasabb (r = 
0,6 körüli) korrelációs együtthatókkal jellemezhető a normál kitöltési helyzet és 
a manipulált helyzet válaszszélsőségességeit illetően (vagyis ennél a 
csoportnál a helyzetek szerint nem módosul a válaszszélsőségesség) (10. 
táblázat [C. melléklet]). 

A másik lényeges sajátsága ennek a Hamis kitöltésben a 
válaszszélsőségességet legkevésbé (sem) változtató alcsoportnak (a minta 
alsó 33%-a), hogy a többi tesztkitöltőhöz viszonyítva itt a legkisebb az Ideális 
profil eltérése a Normál profilhoz képest (F(164,2) = 5,797; p < 0,01) (11. 
táblázat [C. melléklet]).A szubjektív énkép és az ideális énkép alacsony 
távolsága, vagyis az idealizálthoz közeli önjellemzés miatt vélhetően náluk 
magasabb az önértékelés szintje a többi vizsgálati személlyel összevetve (lásd 
Leary-féle interperszonális tipológia, idézi Kulcsár, 1989).  

Amennyiben nem csak csoportátlagok közötti eltéréseket keresünk, akkor a 
válaszszélsőségesség alakulásában a legjobb illeszkedéssel a kvadratikus 
regressziós görbék szolgálnak. A Lendület skála kivételével a Hamis kitöltésben 
a maradék válaszszélsőség változások (a Normál kitöltéshez képest) 
szignifikáns kvadratikus hatást képviselnek (R = 0,19 – 0,36) a manipulációs 
sikerességben (8. ábra [5. fejezet]). Ez a hatás lényegében egy skálánál, az 
Akarat dimenzióban éri el a 13%-os szintet, a többi esetben csupán fele ekkora, 
vagy még ennél is kisebb az egyes személyiségskálák hatékony 
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manipulációjának (az abszolút értékben vett Cél-Hamis profil eltéréseinek) 
magyarázatában, bejóslásában betöltött szerepük (12. táblázat [C. melléklet]).  

 

 
8. ábra [5. fejezet] A manipulációs sikeresség (x-tengely) és a Hamis 

kitöltésben mutatkozó maradék válaszszélsőség változások (ahol a 
negatív érték jelöli a szélsőségesség fokozódást) közötti kvadratikus 

összefüggések 
 
A személyiségskálánként vizsgált regressziós görbék lefutásából az látszik, 
hogy a fordított U-alakú görbén a középtartománytól indulva a görbe egyik 
felénél az enyhén szélsőségesebb válaszadás (negatív értékek) irányába 
történő elmozdulás javította, míg másik felénél az összességében erősebb 
változás viszont rontotta a manipulációs sikerességet. Ezen mintázat alapján 
logikailag az valószínűsíthető, hogy az első esetben tartalmilag adekvát, vagyis 
a manipulált skálák szerint célzottan jó irányban történt a szélsőséges 
válaszadás (hiszen végeredményben sikeres manipuláció történt), míg a 
másodikban pedig az erősebb válaszszélsőségesség változás globális, nem 
tartalomhoz kötődő hatásáról lehet szó.  
 
Összességében azt mondhatjuk, hogy az előre megadott profil létrehozására 
irányuló manipulált tesztkitöltésben sikeresebb személyek Hamis kitöltés során 
mutatott válaszszélsőségessége fokozottabbá válik az őszinte, tehát Normál 
kitöltéshez képest (ahol egyébként szignifikáns eltérést még nem mutattak, 
hiszen minden csoport átlagosan egyforma módon inkább mérsékeltnek 
bizonyult), valamint a többi személy Hamis-kitöltési válaszszélsőségességéhez 
képest is. Másik oldalról pedig azt is megfogalmazhatjuk, hogy a Hamis 
kitöltésben legsikertelenebbekre a változatlan válaszszélsőségesség jellemző, 
vagyis a normál „alapszintjükön” válaszolnak a teszt itemeire a manipulációs 
helyzetben is.  
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V. A válaszlátenciák alakulása manipulált kitöltési  helyzetekben 
 

A válaszlátenciák skálaszintű, illetve kérdőív szintű összesítése révén kapott 
mutatók leíró statisztikai jellemzői azt mutatják, hogy mindkét ismételt 
tesztkitöltési helyzetben szignifikánsan lerövidült az itemekre adott abszolút 
válaszidő. Mindeközben azonban az időrangszám átlagok között nem 
mutatható ki ilyen mértékű különbség (9. ábra [5. fejezet]).  

 
9. ábra [5. fejezet] Az abszolút item időátlagok (bal), valamint az 

időrangszám átlagok (jobb) közötti különbségek a Normál (1.), az Ideális 
(2.) és a Hamis (3.) kitöltési helyzetben a teljes kérdőíven vizsgálva 

 

Az abszolút válaszidők csökkenése nem csak összességében, hanem minden 
egyes személyiségskála esetén is megjelenik (11. ábra [5. fejezet]). Hasonló 
csökkenés az újabb kitöltések alkalmával az egyes válaszopciókra összesített 
válaszidők esetén is megfigyelhető (10. ábra [5. fejezet]). Ezek a gyorsabb 
kitöltésre utaló eredmények nyilvánvalóan az itemek ismertségére vezethetők 
vissza, ami a 2. és a 3. kitöltés során nem meglepő, viszont jelen esetben 
kevéssé informatív és hasznos. 

 

10. ábra [5. fejezet] A válaszskála fokozatainak (1-től 5-ig terjedő értékek) 
abszolút időátlagai a Normál (bal), az Ideális (középső) és a Hamis 

(jobb) kitöltési helyzetben 
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Lényegesebb eredmény, hogy az idői rangsorok szerinti összesítésből 
származó válaszlátencia mutatók értékét az ismerősségi hatás nem 
befolyásolja – sem skála szinten, sem a teljes kérdőív szintjén. (Nyilvánvaló, 
hogy abban az esetben például, ha az ismételt kitöltés hatására minden item 
válaszideje azonos mértékben rövidülne meg, akkor a sorrendi helyezéseik ettől 
még nem módosulnának.) Vagyis a skálánkénti időrangszám átlagok szerinti 
összehasonlítások jellegükből fakadóan elsősorban arra mutatnak rá, hogy az 
alapszinthez képest történt-e gyorsulás, vagy éppen lassulás a többi item 
relációjában a manipulációs kitöltések alkalmával – akár item szinten, akár a 
személyiségdimenziók szintjén.  

  

11. ábra [5. fejezet] Az Akarat, Lendület, Empátia, Kontroll, Emocionalitás 
dimenziók abszolút időátlagának rövidülése az Ideális- (bal), valamint a 

Hamis-kitöltés (jobb) esetén 
 
Az ötfokozatú Likert-skála válaszopcióinak átlaga sem abszolút értékben, sem 
az időrangszámok mentén történő összesítésben nem mutatja ezen a mintán 
(12. ábra [5. fejezet]; 13. táblázat [C. melléklet]) a szakirodalmi eredmények 
fényében elvárt fordított-U alakú összefüggést (Shoss & Strube, 2011).  

 

 
 

12. ábra [5. fejezet] A válaszskála fokozatok (1-től 5-ig terjedő értékek) 
időrangszám átlagai Normál-, Ideális-, Hamis-kitöltési helyzetben 
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Az egyes személyiségskálákhoz tartozó időrangszám átlagok a Normál-profilnál 
tapasztalható válaszidő sorrendhez képest (Normál-Ideális, illetve Normál-
Hamis különbségváltozó képzésével mérve) – bár skálánként eltérő irányban és 
mértékben – de a két tesztmanipulációs helyzetben azonos módon, együttesen 
mozdulva tolódnak el az alapszinttől. Mindkét helyzetben, az Ideális- és a 
Hamis-kitöltés esetén is szignifikáns időrangszám változást tapasztalhatunk a 
Kontroll skála, valamint az Emocionalitás skála esetén. Ezen kívül szignifikáns 
még a változás az Empátia dimenzió terén is, de csak a Hamis kitöltésben, 
valamint tendencia szinten a Normál kitöltéshez képest a másik két 
személyiség dimenziónál is (Akarat, Lendület) (14. táblázat [C. melléklet]). 
Lényeges eltérés azonban ezek között, hogy míg a Kontroll skála itemei 
szignifikáns gyorsulást, az Emocionalitás (illetve a Hamis-feltételben még az 
Empátia) skála összességben lassulást jelez a Normál alapszinthez (vagyis az 
őszinte kitöltéshez) képest (13. ábra [5. fejezet]).  

 

13. ábra [5. fejezet] Az Akarat, Lendület, Empátia, Kontroll, Emocionalitás 
dimenzió skálánkénti időrangszám átlagainak elmozdulása a Normál 
kitöltés alapszintjéhez (0-érték) képest az Ideális feltételben (bal), a 

Hamis feltételben (középső), valamint a Hamisnak az Ideálishoz képest 
történt elmozdulása (jobb) 
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VI. A manipulált kitöltés sikerességét bejósló vála szstílus 
jellemz ők  

 
 
A Hamis-kitöltés sikerességét mérő „Cél-Hamis távolság” mutatójának abszolút 
értékét tekintve a vizsgálati személyek átlagosan a Cél-profilhoz közeli 
eredményeket érték el a Hamis-kitöltés során az egyes skálákban (14. ábra [5. 
fejezet]).  
 

   
14. ábra [5. fejezet] A Hamis kitöltés profiljának Cél-profiltól való átlagos 

abszolút távolsága az egyes személyiség dimenziókban 
 

A vizsgálati személyek a normál tesztpontszámaikhoz képest átlagosan 4,5-5,5 
Sten-pontos távolságra lévő Cél-profilokat kaptak feladatul, amit az eredmények 
szerint nagyrészt sikeresen meg is tudtak közelíteni. Mivel a Cél-Hamis 
távolságok Sten-pontszámban kifejezett eltérése ennél lényegesen kisebb (M = 
2,58; SD = 1,18), ezért úgy tűnik, hogy a tudatos manipuláció sikeressége 
lényegesen jobb a véletlen találati szinthez képest. A Hamis kitöltésnek a cél-
pontszámhoz legközelebbi átlag értékét a Lendület skálán tapasztalhatjuk, míg 
a legnagyobb differenciával a Kontroll-dimenzió jellemezhető. Még az itt elért 
pontszám alapján is szignifikánsan kisebb a távolság (vagyis nagyobb a 
sikeresség), mint az eredeti tesztpontszámtól való cél-eltérés (15. táblázat [C. 
melléklet]), de láthatóan a Kontroll-dimenzió a legnehezebben manipulálható az 
összes személyiség skála között.  
 

A személyiség dimenziók között a manipuláció sikerességének eloszlását 
tekintve vannak területenkénti különbségek, de az minden esetben 
megfigyelhető, hogy az összes személyiség skálánál a legsikeresebbek 
csoportja a legnépesebb (15. ábra [5. fejezet]). Ebben sajátos az Akarat és az 
Emocionalitás dimenzióban látható kép, hiszen itt a legkisebb gyakoriságú ez a 
legsikeresebb csoport. Ahogy azt a korábbiakban már láthattuk, a Kontroll és az 
Empátia skálán lényegében a Normál skálapontszámtól nem különbözik a 
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Hamis kitöltés révén létrejött skálapont átlag. Ez az eloszlások elnyújtott alakján 
is feltűnik ennél a két személyiség dimenziónál, miközben a többi skála esetén 
pedig a lefutás során apránként teljesen „elfogynak” a sikertelenül próbálkozó 
vizsgálati személyek.  

 

 
 

15. ábra [5. fejezet] A manipulációs sikeresség értékek (Cél-Hamis 
pontszám távolságok) eloszlása személység skálánként, valamint 

összesítve  
 
Az eredmények alapján úgy tűnik, hogy a manipulációs 
sikeresség/sikertelenség értékek (Cél-Hamis pontszám távolságok) 
önmagukban nem függnek a profil nehézségétől (Cél-Normál pontszám 
távolságoktól) – sem dimenziónkként, sem összességében (16. ábra [5. 
fejezet]). Ennék nagyrészt az az oka, hogy a Cél profilok felállítása eredendően 
minden esetben az adott személy normál, őszinte tesztkitöltésének eredményei 
alapján történt, így ezekhez a profilokhoz skálánként közepes mértékben (kb. 4-
5 Sten-ponttal) eltérő célértékek tartoztak minden egyes vizsgálati személynél. 
Lényegében ugyanezt a függetlenséget láthatjuk az Ideális profillal (Normál-
Ideál távolsággal) való összevetésben is, hiszen itt sem rajzolódik ki 
számottevő összefüggés, vagyis az énkép-énideál eltérés (tehát lényegében az 
önértékelés szintje) nincs jelentős hatással a manipulációs sikeresség 
mértékére (16. ábra [5. fejezet]).  
Tehát ezek alapján összességében azt mondhatjuk, hogy a manipuláció 
sikerességét önmagában sem a Normál-, sem pedig az Ideális-profilhoz közeli 
Cél-értékek nem segítik számottevően. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert ez 
az eredmény biztosíthatja, hogy a manipulációs sikeresség prediktálásában ne 
juthasson kontrollálatlan magyarázó szerep a profilok közötti hasonlóságoknak 
(különbségeknek), hanem kizárólag a választendencia, illetve válaszlátencia 
sajátságaira legyenek visszavezethetők.  
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16. ábra [5. fejezet] A Cél-Hamis pontszám eltérések (manipulációs 
sikeresség) alakulása a Normál-Ideál eltérés („önértékelés”) (bal), illetve 

a Normál-Cél eltérés („profil nehézség”) (jobb) függvényében 
 
Mivel a korábbiakban látott elemzések során az item időrangsor mutatók 
vonatkozásában kevés helyen adódtak szignifikáns eredmények, így a 
manipulációs sikeresség bejóslása terén sem feltétlenül várható, hogy ezek 
lényegesen nagyobb szerephez jussanak.  
Az egyes személyiségskálák terén megvalósuló sikeresség prediktálásában 
nem formálódtak használható modellek, mivel az időrangszám mutatók közül 
csak egy-egy skála-specifikus időrangszám változás kerül be a regressziós 
modellekbe, amelyek így csupán 2-4%-os magyarázó erővel bírnak. Ezek 
között kivételt képez az Empátia dimenzió területe, ahol összesen 3 item 
időrangszám változója révén 13%-os megmagyarázott variancia volt elérhető a 
manipulációs sikeresség előrejelzésében (16. táblázat [C. melléklet]).  
 
A teljes kérdőívre számított manipulációs sikeresség (Cél-Hamis eltérés) 
bejóslásához az összes item-szintű időrangsor változás mutatója alapján 
felállított lineáris regressziós modell a variancia 16%-t képes magyarázni (7 
itemrangszám változás alapján, melyek a Kontroll dimenzió kivételével minden 
személyiségskálát érintenek) (17. táblázat [C. melléklet]).  
 
Amennyiben mind a választendencia, mind a válaszlátencia területéről 
származó mutatókat felhasználva vizsgáljuk és személyiségskálákra specifikus 
manipulációs sikerességet, akkor minden személyiség dimenzió kapcsán 
létrehozhatók szignifikáns prediktív modellek. A bemeneti oldalon szereplő 
válaszstílus mutatók igen nagy száma miatt nem várható egységes változó 
struktúra a bejósló modellekben, hiszen azok nagyon eltérő változó készleten, 
mindig az adott mérési területre jellemző változó kombinációkra épülve 
alakulhatnak.  
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A modellekhez bemeneti változóként egyrészt a személyiségskála-szintű, 
másrészt pedig a teljes kérdőívre kalkulált válaszjellemző változók álltak 
rendelkezésre. Jelen esetben a választendencia értékek közül a 
középválasztások előfordulási gyakorisága, az egyes személyiségskálák 
kitöltési helyzetenkénti válaszszélsőségessége, valamint azok 
válaszszóródása, továbbá mindegyiknek a kitöltési helyzetek közötti eltérése 
szerepelt lehetséges prediktorként. Az idői jellemzők terén pedig az itemenkénti 
időrangsor változások, az adott személyiségskála itemeinek összesített 
abszolút válaszideje, illetve a skála itemek időrangsorainak átlaga, valamint 
azok helyzetek közötti eltérése szolgált alapul. A változók regressziós modellbe 
való beemelése Stepwise módszer segítségével történt.  
 

 

1. Akarat-dimenzió  
 
Az Akarat dimenzió manipulációs sikerességének bejóslásában négy 
választendenciához kapcsolódó változó vesz részt szignifikáns módon. Az 
eredmények szerint annál sikeresebb a manipuláció, minél szélsőségesebb a 
Hamis-kitöltésben tapasztalt maradék (tehát az adott skála itemei nélkül 
számított) válaszszélsőségesség, illetve minél kevesebb a normál kitöltésben a 
középválasztás. Ezen kívül két válaszszóródási mutató jelzi előre a modellben a 
manipulációs sikerességet, egyrészt az őszinte kitöltésű Lendület skála 
szóródása, valamint a Hamis kitöltésben az alapszinthez képest csökkent 
válaszszóródás az Empátia skálán (18. táblázat [C. melléklet], 17. ábra [5. 
fejezet]). Az így létrejött lineáris regressziós egyenletből prediktált érték a 
célérték Hamis-kitöltés révén történő elérésében, vagyis a manipuláció 
sikerességében 17%-os megmagyarázott varianciával bír. 

 

 
 

17. ábra [5. fejezet] Az Akarat dimenzió manipulációs sikerességének (x-
tengely) összefüggése a regressziós modell prediktált értékével 
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2. Lendület-dimenzió 
 
Az összes személyiség skála közül a Lendület személyiségdimenzió 
manipulációs sikerességének prediktálásában alakítható ki a legjobb modell a 
válaszjellemzők alapján. A lineáris regressziós egyenes – a Lendület dimenzió 
manipuláció sikerességével való 0,5-s korrelációja alapján – több mint 22%-s 
megmagyarázott részt képvisel a Hamis-pontszám és a Cél-pontszám 
távolságának alakulását illetően (19. táblázat [C. melléklet], 18. ábra [5. 
fejezet]).  
 
Ebben a modellben legtöbbször a különféle skálák válaszszóródási mutatói 
bukkanak fel, részben a Hamis kitöltési helyzethez (Akarat, Emocionalitás), 
részben pedig az Ideális kitöltéshez (Empátia) kapcsolódóan. Irányukat tekintve 
pozitív (Akarat), illetve negatív (Emocionalitás, Empátia) hatás is előfordul. 
További választendencia mutatóként az Ideális profil Lendület skálájának 
alacsony 3-s válasz előfordulása szerepel még a modellben.  
A Lendület skálához kapcsolódó válaszlátenciák közül a Normál kitöltéskor 
megfigyelhető normatív átlaghoz képest mutatott eltérő időrangszám értékek, 
valamint a két nem őszinte kitöltés viszonyában pedig a Hamis kitöltés válasz 
idejének gyorsulása mutat negatív kapcsolatot a manipulációs sikerességgel.  
 
 

 
 

18. ábra [5. fejezet] A Lendület dimenzió manipulációs sikerességének (x-
tengely) összefüggése a regressziós modell prediktált értékével 
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3. Empátia-dimenzió 
 
Az Empátia dimenzió sikeres manipulációjában a választendencia oldaláról 
szintén a skálánkénti válaszszóródási mutatók szerepelnek a legtöbbször. Így 
az Ideális kitöltési helyzetben (Lendület), valamint a Hamis kitöltésben beálló 
válaszszóródás értékek (Lendület, Akarat) is szerephez jutnak a predikcióban.  
Ezen kívül a válaszlátenciák oldaláról pedig a Hamis kitöltésnek a normatív 
mintán tapasztalható időrangszámoktól való eltérése az, ami egyfajta negatív 
tényezőként beleszól a manipulációs sikerességbe. Összességében 12%-os 
magyarázott hányadot képviselnek ezen változók (20. táblázat [C. melléklet], 
19. ábra [5. fejezet]). 
 

 
 

19. ábra [5. fejezet] Az Empátia dimenzió manipulációs sikerességének (x-
tengely) összefüggése a regressziós modell prediktált értékével 
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4. Kontroll-dimenzió 
 
A Kontroll skála manipulációs sikerességének varianciájából 14%-ot lehet a 
választendencia jellemzők révén lefedni. A válaszlátencia mutatóknak ebben a 
modellben nem jut szignifikáns szerep. A választendencia mutatók közül a 
Hamis-kitöltés maradék válaszszélsőségessége, valamint az itt tapasztalható 
középválasztási gyakoriság lett negatív előjelű szignifikáns prediktor, de 
ugyanígy negatív előjelű az Ideális helyzetben történt tesztkitöltésnek az 
alapszinthez képest mutatott alacsonyabb válaszszélsőségességi szintje is. 
Ezeken kívül két válaszszóródási mutató, a Lendület skála Hamis-kitöltési, 
valamint az Akarat skála Ideális-helyzetben mutatott magas válaszszóródása 
az, ami szintén negatívan befolyásolja a Kontroll skála manipulációs 
sikerességét (21. táblázat [C. melléklet], 20. ábra [5. fejezet]). 
 
 

 
 

20. ábra [5. fejezet] A Kontroll dimenzió manipulációs sikerességének (x-
tengely) összefüggése a regressziós modell prediktált értékével 
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5. Emocionalitás-dimenzió 
 
Az Emocionalitás skála manipulálásának sikeressége kizárólag 
válaszszélsőségességi mutatók alapján történik. A Normál kitöltési helyzetben 
az Akarat skála magas, valamint az Empátia skála alacsony 
válaszszélsőségessége, míg az Ideális feltételben pedig az Emocionalitás 
szintén mérsékeltebb válaszstílusa jelentkezett pozitív prediktorként. Ezek 
révén 10% körüli a magyarázott variancia volt elérhető (22. táblázat [C. 
melléklet], 21. ábra [5. fejezet]). 
 
 

 
 

21. ábra [5. fejezet] Az Emocionalitás dimenzió manipulációs 
sikerességének (x-tengely) összefüggése a regressziós modell prediktált 

értékével 
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6. Hierarchikus modellek 
 
Amennyiben további javulást szeretnénk elérni az így létrejött modellek esetén, 
melyek csupán skálaszintű, illetve kérdőív szintű (maradék) válaszjellemzőkből 
tevődnek össze, akkor ezeket megpróbálhatjuk kiegészíteni az itemek 
időrangszám változásai során felállított modellek prediktív elemeivel, melyek 
egyébként a stepwise módszer alapján egyáltalán nem kerültek be a 
prediktorok közé. Ezzel – a regressziós egyenlet kialakításához blokkonkénti 
hierarchikus beléptetést alkalmazva – növelhető a modellek magyarázó ereje 
(22. ábra [5. fejezet]).  
 

 
 

22. ábra [5. fejezet] A választendencia és válaszlátencia mutatók alapján 
stepwise- (bal) és hierarchikus-módszerrel (jobb) készült regressziós 
modellek magyarázó ereje az egyes személyiség dimenziók sikeres 

manipulálásában (x-tengely)  
 
A skálánkénti itemrangszám változások alapján megnövelt méretű regressziós 
modellek minden esetben szignifikáns változást, javulást hoznak. Az így létrejött 
modellek már nagyjából 20-30%-os magyarázott hányadot lefednek az adott 
változó manipulációs hatékonyságának variabilitásából.  
Az újonnan beléptetett itemrangszám változások mindig azonos előjellel 
vesznek részt a regressziós egyenletekben az egyes személyiség skálákon 
belül. Ugyanakkor a különféle területek, skálák manipulációs sikerességével 
párhuzamosan helyenként válaszadási lassulás tapasztalható (Kontroll, 
Empátia), míg a többi skálánál (Akarat, Lendület, Emocionalitás) pedig 
gyorsabbak a manipulációs helyzetben az itemekre adott válaszok (– vagyis a 
konkrét skálánál kisebb item rangszámmal jellemezhetők a Hamis kitöltésben 
adott reakciók a Normál kitöltés itemeinél tapasztalható idői sorrendhez képest) 
(23-27. táblázat [C. melléklet]).  
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VII. Megvitatás 
 
 
Az eredmények alapján úgy tűnik, hogy a vizsgálati személyek nagyrészt 
hatékonyan képesek a skálapontszámok célzott irányba történő 
befolyásolására. Ez egybevág a szakirodalmi adatokkal (Birkeland, et al., 2006; 
Viswesvaran & Ones, 1999), de nem zárható ki, hogy magának a mintának a 
specifikuma is szerepet játszhat ebben, hiszen a vizsgálati személyek 
pszichológiai előképzettsége a tesztmanipuláció sikeressége szempontjából 
jelenthetett némi előnyt.  
A manipulációs sikeresség előrejelzésére a választendencia, illetve a 
válaszlátencia legkülönfélébb mutatóit felhasználva többféle regressziós modell 
rajzolódott ki, viszont ezek a regressziós egyenletek személyiségdimenziónként   
eltérő változó készlettel rendelkeznek.  
Az Akarat dimenzió pontszáma és a válaszszélsőségesség számos ponton 
kapcsolódik egymással, ahogy a korábbi elemzésekből ez kiderült. Egyrészt a 
válaszklaszterek képzése során kapott eredmények szerint egyedül az Akarat 
skálára jellemző, hogy még a mérsékelt válaszklaszterbe tartozóknál sem 
szűkül be a pontszámok terjedelme, vagyis kiterjednek a teljes Sten-pontszám 
övezetre (1-10). Másrészt pedig azt is láttuk, hogy a standard mintán kapott 
Akarat pontszámok nem csak magának az Akarat skálának a 
szélsőségességével, hanem a Kontroll, illetve az Empátia skála 
szélsőségességével is korreláltak. Ezek alapján nem meglepő, hogy az Akarat 
dimenzió manipulációs sikerességének bejóslásában is a választendenciához 
kapcsolódó változók vesznek részt szignifikáns módon.  
A Lendület személyiségdimenzió manipulációs sikerességének prediktálásában 
jött létre a legjobb modell. Ez nem véletlen, hiszen alapesetben is azt láthattuk 
a korábbi fejezetekben, hogy a Lendület skála bejóslása volt az egyik 
legsikeresebb. A modellbe bekerülő változók között a válaszszóródás 
nagyarányú megjelenése szintén a korábbiakban bemutatott eredménnyel 
összefüggésbe hozható. Mivel a Lendület és a válaszszélsőségesség közötti 
kapcsolat alapesetben is fennállt, hiszen a skálaváltozó négyzetes értékében a 
maradék-válaszszélsőség 7-8%-nyi magyarázó erővel bírt, ezért várható volt 
ennek megjelenése is. Hasonló módon köszön vissza a modellben az a 
válaszszélsőségesség kapcsán korábban kimutatott eredmény, mely szerint a 
Lendület-dimenzió skálánkénti idői rangszám átlaga, valamint a skálánkénti 
válaszszélsőségesség mutatók lineáris kapcsolatban állnak egymással.  
Az Empátia skála manipulációs sikeressége kapcsán hasonló összefüggések 
láthatók, mint amelyeket a Lendület skálánál tapasztalhattunk. Itt is összecseng 
a szóródásmutatók és az időrangszámok prediktív hatásának megjelenése a 
korábban bemutatott eredményekkel, hiszen azt alapesetben is láthattuk, hogy 
a szélsőséges válaszklaszter az Empátia skálán magasabb rangátlagokkal, 
tehát lassabb reakcióval jár együtt.  
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A Kontroll személyiségdimenzió manipulációs sikerességének prediktálásában 
szintén felfedezhetők a korábban már kimutatott összefüggések. Mivel a 
személyiségskálák pontjai és a teljes kérdőívre jellemző (totál) válasz-
szélsőségesség közötti lineáris korrelációs együtthatók értékei a Kontroll skála 
esetén a legnagyobbak, így nem meglepő, hogy ezesetben is a 
válaszszélsőségesség, valamint a válaszszóródás különféle mutatói jutnak a 
legjelentősebb bejósló szerephez a manipulációs sikeresség terén.   
Az Emocionalitás terén kapott, kizárólag válaszszélsőségesség mutatókra 
épülő eredmény viszont váratlan annak fényében, hogy alapesetben a 
személyiségskálák és a totál válasz-szélsőségesség között éppen az 
Emocionalitás dimenzió esetén adódtak a legkisebb korrelációs értékek. Ez 
tükröződött abban a korábbi eredményben is, miszerint a totál válaszszélsőség 
előrejelzésében egyedül az Emocionalitás skála nem minősült szignifikáns 
hatásúnak.  
A regressziós elemzések kapcsán összességében azt mondhatjuk, hogy a fenti 
modellek összetétele nagymértékben eltér a különféle manipulációs területek 
(személyiségdimenziók) függvényében. Vagyis az itt kapott eredmények 
alapján úgy tűnik, hogy az egyes személyiségskálák befolyásolásának 
hatékonyságát nem lehet egyetlen közös magyarázókeretbe illeszteni. Ennek a 
sokféleségnek a következményeként az eredmények értelmezése is jelentős 
nehézségekbe ütközik. A regressziós modellek bemeneti oldalán lévő 
válaszstílus változókat vizsgálva összességében azt láthatjuk, hogy minden 
személyiségskála vonatkozásában szerepet kapnak a (más skáláknál mért) 
válaszszóródási mutatók helyzetenkénti értékei, illetve azoknak a 
megváltozásai, kivéve az Emocionalitás dimenziót. Ez utóbbi skálánál kizárólag 
a (más skáláknál mért) helyzetenkénti válaszszélsőségességek jelennek meg a 
sikeres manipuláció szignifikáns prediktoraként. A választendencia mutatók 
külön csoportját képező (maradék) középválasztási gyakoriságok ötből három 
skála esetén kerültek be a modellekbe (Akarat, Lendület, Kontroll).  
A válaszadás idői mutatói terén viszont az látszik, hogy a Stepwise módszer 
alkalmazása esetén az itemszintű rangszámváltozások egyáltalán nem 
számítanak a regressziókban. Vagyis csak a skála-, vagy kérdőív szintű 
összesített mutatóknak jutott szerep a modellekben, de azok is csupán két 
dimenzió (Lendület, Empátia) manipulációja kapcsán jelentek meg szignifikáns 
elemként.  
Úgy tűnik tehát, hogy a Hamis kitöltésben a Cél-profilhoz közeli eredmények 
elérése – legalábbis részben – leképződik ugyan a válaszstílus jellemzőkben, 
viszont ez személyiségdimenziónként eltérő módon érhető tetten. Mivel a 
regressziós elemzések a minta méretéhez képest igen magas prediktorszám 
mellett zajlottak, így az eredmények robusztussága kérdéses lehet. Az 
általánosíthatósághoz a későbbiekben más mintákon és nagyobb elemszám 
mellett is szükséges megvizsgálni ezen személyiségskála specifikus modellek 
reprodukálhatóságát a tesztmanipulációs törekvések stabil, válaszstílus alapú 
kimutathatósága érdekében. 
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6. fejezet:	Összefoglalás 

 

I. Elméleti háttér 
 
 
A személyiség-taxonómiai kutatások eredményeként kirajzolódó Big Five 
dimenziók, illetve az ötfaktoros modell („Five Factor Model”) mérése terén 
jelenleg is számos teszt áll rendelkezésre magyar nyelven. Azonban a hazai 
Big Five struktúra speciális eltérései nyomán az ötödik faktor operacionalizálása 
nehézségeket jelent, így ezek a mérőeszközök az ötödik faktor jellemzőit 
különállóan nem, csak más faktorokban szétosztottan hordozzák.  
A magyar nyelvű személyiség-taxonómiai vizsgálatok (Szirmák & De Raad, 
1994a) eredményeiben a négyfaktoros, illetve ötfaktoros megoldás 
összevetéséből az látható, hogy az ötödik faktor valójában a Kellemesség 
dimenzió kettéválásával jön létre, tehát statisztikailag és tartalmilag érthető 
módon mindkettő ide kapcsolódik, ugyanakkor mégis külön tengelyt képeznek. 
Ez alapján témáját tekintve tehát elválik egymástól egy „konok” – 
„alkalmazkodó” jelzőkkel leírható dimenzió, illetve egy „áldozatkész” – 
„áskálódó” szavakkal jellemezhető személyiségfaktor.  
A személyiségtesztelés terén is mind inkább terjedő számítógépes és online 
kiértékelési és értelmezési módszerek olyan új mérési területekről is képesek 
információt szolgáltatni, melyek a klasszikus papír-ceruza módszerek estén 
nem képeznék a tesztelés részét. Így a tartalom alapú elemzések mellett 
egyfajta másodlagos válaszjellemzőként magának a válaszadásnak a mintázata 
(„response pattern”), valamint a válaszadási idő („response latency”) mutatói is 
vizsgálatára is mód nyílik.  
A válaszgyakoriságok definíció szerint olyan szisztematikus torzítási 
tendenciáknak tekinthetők, melyek esetén a válaszadók nem (vagy nem csak) 
az adott tételek tartalma alapján adják a konkrét kérdőívben a válaszaikat, 
hanem ezt egyéb rárakódó hatások is befolyásolják. A válaszbeállítódás 
fogalma ezt a jelenséget alapvetően olyan torzítási hibaként közelíti meg, ami 
externális, külső feltételektől (pl. az itemek formájától, tartalmától, illetve 
szituációs tényezőktől) függ. Ehhez képest a válaszstílus alapú megközelítés 
viszont egy olyan általánosan (is) érvényesülő személyre jellemző, belső 
tényezőként (internális diszpozícióként) definiálja ezt a hatást, ami nem (vagy 
nem elsődlegesen) az item jellemzőinek (formájának, tartalmának) 
függvényében alakul. A válaszgyakorisági eltérések vizsgálatához az 
indikátorok igen széles spektruma áll rendelkezésre, számos, jól elkülöníthető 
mutató van jelen a szakirodalomban (Baumgartner & Steenkamp, 2001). A két 
legtöbbször vizsgált mutató a széli, vagy extrém válaszstílus („extreme 
response style” - ERS), illetve a beleegyező válaszstílus („agreement response 
style” - ARS). A széli válaszopciókra irányuló preferencia olyan, konzisztensen 
megjelenő, és időben is stabil jellemzőnek tekinthető (Bachman & O'Malley, 
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1984; Greenleaf, 1992b; Naemi, et al., 2009), mely tartalmilag jól leválasztható 
az egyébként szintén stabil tesztkitöltési jellegzetességként felmerülő 
egyetértési hajlandóságtól vagy beleegyező válaszstílustól, illetve a szociális 
kívánatosság (szociális megfelelési igény, társas kívánatosság) fogalmától. 
Ezekhez képest az MRS („midpoint response style” - MidRS) egy ritkábban 
vizsgált mutató, mivel ez a sok egyéb válaszlehetőség mellett csupán a 
középső választást detektálja (egy ötfokú Likert-skála esetén például csak a 3-
as választ). A válaszskála opciók jelentéstartalma függvényében a középponti 
választás egyfelől jelölhet egy mérsékelt, átlagos szintet a vizsgált item 
vonatkozásában, de értelmezhető úgy is, mint a két ellentétes végpont közötti 
felező pontot leképező válaszopció, mely ilyen értelemben egy semleges 
választási lehetőséget („neutral response option”) jelenít meg (Weijters, et al., 
2010). Amennyiben a válaszok sem az MRS (MidRS), sem az ERS révén nem 
írhatók le (pl. ha egy ötfokú Likert-skála esetén csak a 2-es, illetve a 4-es 
választások gyakorisága a kiemelkedő), akkor kiegészítő mutatóként a 
mérsékelt választási stílus („moderate response style”, ModRS) tehető 
mérhetővé.  
A tesztelés során elemezhető válaszjellemzők másik nagy csoportját a 
válaszgyakorisági megoszlások mellett a válaszlátenciák („response latencies”) 
területe képezi. Az egyes tételekre adott válaszok reakcióidejét a különféle 
modellek részben az egyénhez kapcsolódó variabilitásból, részben pedig a 
kérdőív itemeinek ingadozásából vezetik le. Míg az elsőben az egyéni 
személyiségjellemzők mellett az olvasási-, illetve motoros tempó (illetve annak 
motivációs alapja) játszik fontos szerepet, addig a másikat pedig az 
itemjellemzők, vagyis a szöveg jellege, nyelvi komplexitása (például kettős 
tagadási szerkezetek előfordulása), illetve az item hossza befolyásolhatja 
(Holden, et al., 1991; van der Linden, 2009). A válaszlátencia lehetséges 
mérőszámai az egyik alapvető felosztás szerint két típusba sorolhatók, egyrészt 
abszolút időkkel dolgozó mutatókról, másrészt pedig transzformált idői 
indexekről lehet szó. Ez utóbbiak a gyakorlatban legtöbbször standardizálással 
(Popham & Holden, 1990), illetve logaritmus transzformációval (van der Linden, 
2009) létrehozott mutatókat takarnak.  
A válaszlátencia és a személyiség pontszámok között kimutatható kvadratikus, 
fordított U-alakú válaszidő hatást elsőnek Kuiper (1981) nevesítette, de számos 
más kutató is demonstrálta ezt a jellegzetes mintázatot (Amelang, et al., 1991; 
Mueller, et al., 1986). A jelenség értelmezésekor egyes kutatók az én-sémának 
az egyénre vonatkozó információkkal kapcsolatos kognitív facilitáló hatását 
feltételezték, mely végső soron az én-releváns kérdőívitemek feldolgozást 
gyorsítaná fel (Akrami, et al., 2007). A szerzők a válaszadási gyorsaságot 
egyfajta sematikussági („schematicness”) indikátorként értelmezve séma 
vezérelt döntéshozatalt valószínűsítenek, ami egy másik fogalmi keretben 
sztereotip jellegű válaszstílusként is felfogható. Más vizsgálatok (Holden, et al., 
1992) szintén az én-sémával való összefüggésre támaszkodva a szociális 
kívánatossági hatást vizsgálva arra az eredményre jutottak, hogy a nem 
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őszinte, pozitív irányba torzított tesztkitöltésekben a szociálisan 
kívánatosabbnak tekintett tételekre gyorsabb válaszidők adódnak. A szerzők 
érvelése szerint amennyiben pozitív benyomás keltése a tesztkitöltő személy 
célja, akkor az ezzel a sémával összhangban lévő, szociálisan kívánatos 
itemeknél rövidebb döntési időre lesz szükség a válaszadás során. 
A válaszstílus mutatók stabil, különféle helyzetekben és eltérő itemkészletek és 
válaszskálák mellett is tetten érhetők. Nagymintás felmérések alapján 
kimutatható, hogy a választendenciát vizsgálva a válaszadók kb. 25-30%-a 
jellemezhető széli választásokkal (E. J. Austin, et al., 2006; Eid & Rauber, 
2000), vagyis úgy tűnik, hogy a legkülönfélébb kérdőíves tesztelési 
helyzetekben meglehetősen nagy gyakorisággal megjelenik ez a válaszstílus 
populációs szinten. Az egyéni előfordulási valószínűség területén longitudinális 
vizsgálatok alapján (ugyanazon személyek felmérésével) mind az ARS, mind 
pedig az ERS esetén igen magas szintű idői stabilitását lehet kimutatni 
(Bachman & O'Malley, 1984), még akár több éves időkülönbséggel is (Billiet & 
Davidov, 2008). Figyelemre méltó, hogy lényegében a személyiségjellemzők 
stabilitásához hasonló szintű teszt-resteszt korrelációk adódnak az extrém 
választendencia vonatkozásában is (r = 0,8), de még az ARS terén is 
közepesen erős együttjárás (r = 0,5) tapasztalható  (Littvay, 2010). Mindezek 
alapján pedig az is feltételezhető, hogy ezen választendencia jellemzők mögött 
bizonyos látens pszichológiai tulajdonságok húzódhatnak meg (E. J. Austin, et 
al., 2006). 
A kulturális, nyelvi (nemzetek, országok) közötti aspektus szerint vizsgálódva 
szembeötlő, hogy például a széli választások terén magasabb gyakoriság 
mutatható ki a nyugati országokban, míg a beleegyező válaszstílus pedig 
inkább a kelet-ázsiai országokban preferált (Gilman, et al., 2008; Hamamura, et 
al., 2008). Ezek a sajátságok arra a módszertani buktatóra is felhívják a 
figyelmet, hogy a kultúrközi összehasonlításokat végző kutatások, vagy akár az 
akkulturációs aspektusból, szubkultúrák összevetése mentén zajló vizsgálatok 
szignifikáns eredményeiben a választendenciák kontrollálásának hiánya akár 
műtermékek megjelenéséhez is vezethet. Különféle szimulációs és valós 
adatokon végzett elemzések szerint egy statisztikailag szignifikánsnak tűnő 
skálák közötti gyenge pozitív együttjárás könnyen megváltozhat, sőt ellenkező 
előjelűvé is átfordulhat, ha nem pusztán a skálák tartalmi alapon képzett 
pontszámát vesszük számításba, hanem az egyéni válaszskála torzításokat is 
beemeljük a modellbe (T. R. Johnson, 2003). Pszichometriai vonatkozásban 
konkrét kutatási eredmények támasztják alá, hogy a válaszstílus jelentősen 
befolyásolhatja a tesztadatok megbízhatóságát, illetve érvényességét. Így 
például az extrém válaszok preferálása (ERS) egyfelől növelheti a reliabilitást, 
míg másik oldalról pedig csökkentheti a validitást, vagyis a teszt 
érvényességének mutatóját (Clarke, 2000). De másik oldalról tulajdonképpen 
bármilyen tendenciózus válaszmegoszlási eltolódás, halmozódás (pl. ARS, 
ModRS) magával hoz egy bizonyos mértékű tartalom-független megosztott 
varianciát, ami a skálák belső konzisztenciáját veszélyeztetheti.  
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Összességében a választendencia egyénekre jellemző, de a válaszadás 
tartalmától részben függetlenül is érvényesülő jellegzetességként számottevő 
hatással bírhat a kérdőív minden egyes tételére adott válaszban. Amennyiben 
ez a tartalomtól független torzítási effektus általánosnak, minden mérési 
területre kiterjedő hatásnak tekinthető, akkor olyan teszteredmények 
megjelenésével is számolni kell, melyekben nem valós tulajdonságok 
manifesztálódnak (1. fajú hiba), illetve másik oldalról pedig esetenként 
ténylegesen létező látens tulajdonságok maradhatnak rejtve (2. fajú hiba) a 
választendencia befolyásoló hatása miatt.  
 
 

II. Kérdésfeltevések és az empirikus vizsgálatok fe lépítése 
 
 

1. A Facet5 személyiségteszt (Buckley & Williams, 2002) hazai adaptálása 
révén a magyar vonástaxonómiai kutatások eredményeihez jól 
illeszthető, a személyiség átfogó mérését lehetővé tevő mérőeszköz 
alakítható ki. Ez a személyiségteszt – különösen a hazai gyakorlatban 
kifejezetten ritkaság számba menő – válaszjellemző-mérésre is teret 
enged. Amennyiben a válaszjellemzők mentén a hazai 
személyiségtesztelési környezetben is kimutathatók a választendencia 
és a válaszlátencia nemzetközi szakirodalmi eredményekben megjelenő 
sajátságai, úgy azoknak a személyiségjellemzőkkel való speciális 
kapcsolódásai is feltárhatók lehetnek.  
 

2. A válaszlátencia területén célszerű lenne a korábbi mérési 
módszerekhez képest egyszerűbb eljárásra alapuló változókat is 
létrehozni. Amennyiben ezek hatékonyan képesek az egyéni 
különbségek differenciálásra, úgy az egyes személyiség dimenziókkal 
való kapcsolatok is könnyebben feltérképezhetők.  
 

3. A választendencia, illetve a válaszlátencia alakulását, illetve különböző 
tesztkitöltési helyzetek közötti változását vizsgálva megkísérelhető (nem 
tartalmi alapon) azon tesztmanipulációs törekvések detektálása is, 
melyek számottevő torzítási hatással bírhatnak a teszteredményekre.  
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III. Empirikus vizsgálat (1): Online személyiségmér és a hazai Big 
Five struktúra mentén, a Facet5-teszt magyar adaptá ciója 

 
 
Facet5 kérdőív (Buckley & Williams, 2002) magyar verziójának kialakítása egy 
olyan sajátos internetes mérőeszköz adaptálását jelenti, mely a hétköznapi 
nyelvben is jól értelmezhető fogalmakat használ és nem-klinikai területeken, így 
a munkapszichológiai személyiség mérések során is hatékonyan alkalmazható 
(Mirnics, 2006, p. 159). A Facet5 kérdőív kitöltésekor egy ötfokozatú 
válaszskála (1-től 5-ig) segítségével ipszatív, kényszerválasztásos jelleggel 
összesen 106 x 2 ellentétes tartalmú tételpár közötti választás zajlik (Például „A 
hanyag munkavégzés a felelőtlen hozzáállás jele” vs. „Nem szükséges túl sokat 
foglalkozni a részletekkel”.)  
Az itemekre adott válaszok alapján az öt fő skála Sten-értékei jönnek létre az 
alábbiak szerinti tartalommal (valamint az ábrázolásokban használt szín 
megjelölésekkel): Akarat / Kellemesség (zöld), Lendület / Extraverzió (sárga), 
Empátia / Integritás (piros), Kontroll / Lelkiismeretesség (kék), Emocionalitás / 
Érzelmi stabilitás (lila).  
A teszt hazai pszichometria elemzése során felhasznált Facet5 minta kizárólag 
online tesztkitöltési adatokra épült. A résztvevők (N = 1026) nemi megoszlása 
közel kiegyensúlyozott volt (Nffi = 543; Nnő = 492), míg az életkori adatok (18-65 
év; M = 32,2 ; SD = 9,2) pedig heterogénnek tekinthetők.  
A teszt skáláinak belső konzisztenciája (Cronbach-alfa) hazai mintán 
hasonlónak adódott, mint az eredeti tesztfejlesztéskor felmért mintán kapott 
értékek (Rawling & Reid, 2006). A reliabilitási koefficiensek szűk 
intervallumokban mozognak (CI95 = 0,66 – 0,81), és a Feldt-tesztben (Feldt, 
1969) sem mutatkozik szignifikáns eltérés a megbízhatósági értékekben az 
eredeti tesztváltozathoz képest, egyik skála esetében sem. Az ötfaktoros 
modellnek a Facet5 adatokra való illeszkedését konfirmatív faktoranalízissel 
(CFA) vizsgálva bizonyos illeszkedési mutatók megfelelőnek bizonyultak 
(RMSEA = 0,042; χ2/df = 2,87), míg mások viszont elmaradtak az elvárásoktól 
(CFI = 0,502; TLI = 0,517). A magyar mintán kapott eredmények értékeléshez 
ugyanakkor célszerű figyelembe venni, hogy az angol tesztváltozatban 
lényegében ugyanilyen adatok születtek. Ennek hátterében vélhetően a Facet5 
hagyományos Likert-skáláktól némileg eltérő ötfokozatú válaszskálája állt 
(például a középponti, 3-as válaszok minimalizálása). Mivel ez eltérő 
válaszgyakoriságokhoz, válaszérték-szóródásokhoz vezet a tételek szintjén, így 
kihathat a változók közötti korrelációk átlagos szintjére, végső soron pedig 
magát a CFI indexet is döntő mértékben befolyásolhatja. Ettől függetlenül 
hasonló eredményeket más ortogonális faktorokkal operáló Big Five kérdőívek, 
így például a NEO-PI-R esetén is felmerültek (TLI = 0,52; CFI = 0,55; lásd 
McCrae, et al., 1996, p. 556). Mindenképp további vizsgálatok szükségesek 
annak érdekében, hogy a Facet5 ezen kiegészítő illeszkedési mutatói terén is 
jobb eredményekhez lehessen jutni. A Facet5 skálák idő stabilitásának 
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ellenőrzése egy kisebb, egyetemista populációból származó, nemek 
tekintetében kiegyensúlyozott mintán történt (N=85). Az egy hónapos 
időkülönbséggel történt tesztkitöltés alapján elvégzett „teszt-reteszt” 
eredmények megfelelőnek bizonyultak (r = 0,68 – 0,71; p < 0,01).  
A Facet5 konvergens validitás vizsgálata során szintén egy egyetemista minta 
(N = 128) szolgált alapul, ahol a vizsgálati személyek egyhetes időkülönbségek 
mellett töltöttek ki három személyiségkérdőívet. A NEO-PI-3 (McCrae, et al., 
2005), valamint a BFI (Big Five Invetory; O.P. John & Srivastava, 1999) hazai 
verzióján mért klasszikus öt dimenzió eredménye megerősítette a magyar 
lexikális kutatásokban kapott speciális vonás-struktúra jelenlétét a Facet5 
kérdőívben. A hazai lexikális kutatásokban kapott eredményeiben egyrészt a 
Kellemesség dimenziónak két önálló területre való felbomlása, valamint a 
Nyitottság dimenzió háttérbe szorulása volt megfigyelhető. A Facet5 és a NEO 
közötti korrelációs eredmények ezzel összhangban állnak (r = 0,5 - 0,7; p < 
0,05). Lényegében ugyanez a kép rajzolódik ki a három Big Five-alapú teszt 
bevonásával készült közös faktoranalízisek eredményeiből is, ahol a BFI, illetve 
a NEO-PI-3 Kellemesség témájú skálái mellett bukkan fel a Facet5 Empátia 
dimenziója, valamint ugyanitt, de negatív előjellel kap szerepet az Akarat skála 
is. Ugyanakkor a Nyitottságot mérő dimenziók elhagyása esetén az ötfaktoros 
megoldás szintén a Szirmák-féle eredményekhez hasonló struktúrát ad, vagyis 
a NEO-Kellemesség és a BFI-Barátságosság skálája mellet kap helyet 
ugyanazon faktoron belül a Facet5-Empátia dimenziója is, míg a Facet5-Akarat 
skálája pedig egy teljesen különálló – a másik négy faktorral csupán minimális 
átfedést mutató – önálló ötödik faktorként jelenik meg. Vagyis úgy tűnik, hogy a 
Facet5 skálák összességében jól illeszthetők a hazai személyiség-taxonómiai 
felosztáshoz. Vagyis úgy tűnik, hogy a Facet5 skálák összességében jól 
illeszthetők a hazai személyiségtaxonómiai felosztáshoz. 
A standard normákat vizsgálva nemzetközi összehasonlításban a Facet5 jól 
láthatóan kirívó eredményekkel szolgál két személyiség dimenzió esetén. Az 
egyik Emocionalitás (Emotionality) dimenzió, amelyben a legmagasabb értékkel 
bíró első néhány ország között szerepel a magyar átlag, a másik pedig Empátia 
(Affection) skála, ahol viszont minden más ország mögött szignifikánsan 
leszakadva igen erős hatásmérték mutatók mellett (d = 0,51 – 0,87) a 
legalacsonyabb skálaértékkel jellemezhető a magyar minta. Ehhez hasonló 
eltérések az Érzelmi stabilitás vonatkozásában más kérdőívek kapcsán is 
kirajzolódtak (pl. BFQ, lásd Sándor Rózsa, et al., 2006), de az Empátia skála 
speciálisan alacsony értékét is számos hazai attitűdkutatás eredményével 
összhangba lehet hozni, melyek szerint társadalmi szinten mérsékeltnek 
mondható a magyarok hajlandósága arra, hogy másoknak segítséget 
nyújtsanak (pl. Tóth, 2009). 
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IV. Empirikus vizsgálat (2): Válaszjellemz ők szervez ődése, a 
válaszszéls őségességi klaszterek és a válaszlátencia-
változás szerepe a személyiségmérésében 

 
 
A válaszjellemzők mögött meghúzódó személyiségjellemzők azonosításához a 
választendencia, illetve a válaszlátencia mutatók egyéni variabilitása és a Big 
Five személyiség faktorok közötti kapcsolatok feltárása szükséges. Ezekhez az 
elemzésekhez felhasznált adatokat jelen esetben ugyanazon minta szolgáltatta, 
mint ami a Facet5 adaptálásához a validitás és reliabilitás vizsgálatok során is 
rendelkezésre állt (N = 1026).  
A válaszjellemzők szerveződésének, mintázódásának egyéni sajátságait 
vizsgálva az első és legszembeötlőbb sajátság a válaszfokozatok egyenetlen 
eloszlása, valamint a válaszopciók mérsékelt párok (2 & 4 értékek) szerinti, 
valamint szélsőséges válaszpáronkénti (1 & 5 értékek) hasonló előfordulása. Ez 
a mintázódás személyiségskálák szerinti összesítésben, illetve a teljes kérdőív 
tízes itemblokkokra tagolásának kumulatív előfordulási gyakoriságában is 
megfigyelhető. Ezen válaszpárok nem csupán hasonló gyakorisággal bírnak, 
hanem az egyéni válaszadásokban páronként erős együttjárást is mutatnak (r = 
0,72 – 0,84; p < 0,01), miközben egymással komplementer viszonyban állnak (r 
= -0,85; p < 0,01). 
A választendencia közös mutatójaként kialakított új mérőszámok egyrészt az 
ún. válaszszélsőségesség indexek, vagyis a széli (1 & 5 értékek) – mérsékelt (2 
& 4 értékek) választási gyakoriság különbségei, illetve az adott személyiség 
dimenzión kívüli tételek révén számított maradék válaszszélsőségesség 
mutatók jelentik. A skálánkénti válaszszélsőségesség mutatók nem függetlenek 
egymástól, mindegyik erős, szignifikáns lineáris korrelációban (r = 0,69 – 0,74; 
p < 0,01) áll a többivel. A válaszszélsőségesség egyéni szintje alapján két, 
egymástól markánsan elkülönülő válaszadói klaszter volt képezhető a Two Step 
Cluster algoritmus segítségével.  
Az eredmények alapján úgy tűnik, hogy a Facet5 tesztben a választendencia 
egyénre jellemző, konzisztens jelenléte egyfajta globális rárakódó hatásként 
befolyásolja a teszteredmények alakulását. Ennek kiküszöbölését célozza a 
válaszklaszterenkénti standardok kialakítása, ami a választendenciából fakadó 
általános pontszám eltolódásokat hivatott ellensúlyozni, a választorzítási 
hatástól megtisztított ún. korrigált Sten-pontszámokat hozva létre. A pontszám 
korrekciók mértéke (y-tengely) az eredeti Sten-pontszámok (x-tengely) 
függvényében kb. -1 pont és +1 pont között változik mind az öt 
személyiségdimenzió mentén.  
Számszerűleg nem tűnnek nagynak ezek a pontszám elmozdulások, de fontos 
hangsúlyozni, hogy a Sten-skála extrémebb pontszámövezeteiben a 
legnagyobbak ezek a korrekciók, vagyis éppen abban a skála tartományban, 
ami a legérzékenyebb a kis eltérésekre. (Például előfordulhat, hogy a korrekció 
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révén az 1% helyett a 8%-nak megfelelő populációs övezetbe tartozhat 
ugyanaz a személy.)  
A Facet5 pontszám korrekciók meglepően nagy valószínűséggel fordulnak elő a 
mintában. A szélsőséges válaszstílus esetén a vizsgálati személyek közel fele 
érintett legalább minimális, fél Sten-pontos pontszámtorzulásokban, míg a 
mérsékelt válaszstílusúak nagyjából egyharmadánál fordulnak elő ilyen, vagy 
ezt meghaladó szintű pontszám eltolódások. Az összesített Sten-korrekciók egy 
pontot meghaladó mértékben a teljes minta 40%-ban tapasztalhatók.   
 
A középponti (3-s) választás lényegesen kevésbé informatív elem a válaszskála 
opciók között, de előfordulási gyakoriságuk is igen alacsony, ebből fakadóan 
jelentős skálapontszám befolyásoló szerepük sincs. A korrelációs elemzések 
azt mutatják, hogy a személyiségvonásokkal legtöbb esetben nincsen 
semmilyen számottevő kapcsolata a 3-as válaszok előfordulásának, minimális 
módon egyedül a Kontroll dimenzióhoz köthető, ahol a szélsőségesen magas 
Sten-pontszámok igen alacsony középválasztási preferenciával társulnak.  
A korábbi kutatásokban (E. J. Austin, et al., 2006) feltárt összefüggések a 
választendencia és a különféle Big Five személyiségdimenziók között a Facet5 
esetén is kimutathatók. Az öt személyiségfaktorból négy (Kontroll, Empátia, 
Lendület, Akarat) négyzetes pontértékében az adott személyiségdimenzió 
itemei nélkül számított maradék-válaszszélsőség mutató 7-8%-nyi magyarázó 
erővel bír, miközben az Emocionalitás jellegzetes kivételt képez ebben a 
sorban. A személyiségskálák négyzetes értéke alapján, diszkriminancia 
analízissel történő válaszklaszter beazonítás lényegében a várt módon alakul, 
összességében 69%-os helyes visszasorolási arány érhető el (ROC görbe alatti 
terület: AUC = 70%). Bár ez az arány a mérsékelt válaszklaszterben magasabb 
(kb. 80%), de kétségtelenül alacsony a magyarázóerő, a sajátérték (Eigenvalue 
= 0,173) és a kanonikus korreláció (rcc = 0,38).  
Mindeközben a teljes minta egyharmada (mindkét válaszklasztert érintve) egy 
ettől lényegesen eltérő skálapontszám mintázódást mutat. A várttal 
ellentétesen, átlag feletti skálapontszámokat mutató mérsékelt válaszklaszterbe 
esők, illetve a szélsőséges választendenciájú, de átlag alatti skálaértékeket 
produkáló személyek képezik ezt az „inverz” almintát. Ez lényegében a 
válaszklaszterbe tartozás alapján elvárt skálapontszámok hiányát jelenti. Úgy 
tűnik, hogy esetenként a válaszszélsőségesség nincs szinkronban a 
személyiségskálákon elért eredményekkel, hanem azzal gyakorlatilag 
„tükörszimmetrikus” mintázódása figyelhető meg. Ez esetben tehát elválik 
egymástól a válasz stílusa és a válasz tartalma.  
Ennek magyarázataként felvetődhet hipotetikusan, hogy ha a 
válaszszélsőségességet stabil, egyénre nézve konzisztens jellemzőnek 
tekinthetjük, ami egyfajta kevéssé tudatos viselkedési sajátságként minden 
mérési területen egyaránt megjelenik, akkor vélhetően a válaszok tartalmi 
választása az, ami ehhez képest más, az elvárttal nem illeszkedő irányt, illetve 
skálapontszám értéket képvisel. Vagyis elképzelhető, hogy ebben az esetben 
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tartalmilag őszintétlen, nem hiteles válaszokról van szó. Ez alapján az várható, 
hogy a tartalmilag (vagyis skálapontszámok terén) manipulált, torzított 
tesztkitöltésekhez fokozottabb válaszszélsőségek társulnak.  
Sajátos képet mutat a klaszterek mindegyikénél, hogy az ötből négy esetén a 
személyiségskálák pozitív értékek felé tolódnak, miközben az Emocionalitás 
dimenzió kivételt képezve, konzekvensen fordított irányban, vagyis az 
alacsonyabb pontszám felé tendálódik. Emögött vélhetően – szintén hipotetikus 
alapon – a szociális kívánatossági hatás sejthető. Feltételezhető, hogy a 
szociális kívánatosságra törekvés és a szélsőségesebb válaszadás mögött egy 
„sztereotip”, sematikus jellegű válaszmód húzódhat meg, ami mind a 
szélsőségesebb választendenciában, mind pedig a válaszadás tartalmában 
kifejezésre jut.  
Mindkét hipotézis érvényességére egy külön tesztmanipulációs kitöltési helyzet 
eredményei adnak választ a 3. empirikus vizsgálatban. 
A válaszid ők terén a hagyományosan alkalmazott abszolút válaszidők, illetve 
azok standardizált értékei mellett új megoldásként az itemrangszámok 
kiszámításával kapott értékek is rendelkezésre állnak az elemzésekhez. Ez a 
módszer annyiban jelent eltérést a hagyományos időméréshez képest, hogy 
viszonylag egyszerű módon képes kiküszöbölni a tételek szövegezéséből 
fakadó komplexitás (pl. mondat hossza miatt), illetve az egyéni adottságokból 
fakadó (pl. olvasási tempó miatt) speciális információ feldolgozási 
különbségeket. További előnye ennek a módszernek, hogy a teljes vizsgálati 
mintán nézve az időrangszámok skálánkénti összesítésből származó 
válaszlátencia mutatók értékét az ismerősségi hatás lényegesen kisebb 
mértékben befolyásolja (szemben az abszolút idők szignifikáns csökkenésével), 
így az ismételt tesztkitöltési helyzetekben is jól összevethető adatokkal 
szolgálnak.  
Az ötfokozatú Likert-skála válaszopcióinak átlaga a szakirodalmi eredmények 
(Shoss & Strube, 2011) fényében elvárt fordított U-alakú összefüggést mutatja 
a válaszfokozatok mentén (1-5) – mind abszolút értékben, mind az 
időrangszámok mentén történő összesítésben, de ez utóbbi alapján lényegesen 
látványosabb eltérések képezhetők.  
Szintén a korábbi eredményekhez (Akrami, et al., 2007) hasonló módon a 
Facet5 teszt kapcsán is kirajzolódnak a jellegzetes fordított U-alakú tendenciák 
a skálapontszámoknál, de ezek döntően az időrangszámok alapján képzett 
skálánkénti mutatóknál jelentkeznek. Eszerint a skálaértékek extremitásával, 
vagyis az átlagtól alacsony vagy magas irányú elmozdulásokkal együtt 
„előkelőbb” idői helyezések tapasztalhatók az adott skála itemeinek átlagát 
tekintve. Tehát bizonyos értelemben a teljes populáció átlagos 
választempójához képest lerövidül, felgyorsul a témára 
(személyiségdimenzióra) adott válaszadás ideje – ráadásul mind az öt 
személyiségskála vonatkozásában. Fontos sajátsága ennek a fordított U-alakú 
trendnek, hogy kizárólag az adott skála itemeinek átlagában adódik ez a fajta 
időrangszám változás, a többi skála tételeinél lényegében egyáltalán nem jön 
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létre ez a fajta mintázat. Vagyis azt mondhatjuk a Facet5 kérdőív adatai 
alapján, hogy minél inkább átlagos értéket képvisel valaki az adott vizsgált 
személyiségdimenzión, annál lassabb válaszokat ad másokhoz képest az adott 
területen (az ellentétes itempárok között) történő választásban. Tehát a 
válaszidő rövidülés inkább speciálisan tartalomhoz kötődő sajátságként írható 
le szemben a válaszszélsőségesség globális jellegével. 
Ezen eredmények alapján megfogalmazott elvárások szerin a 3. empirikus 
vizsgálatban tesztelendő manipulált tesztkitöltési helyzetekben a válaszidők 
terén a sematikusabb válaszadás gyorsabb válaszidőket eredményez majd.  
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V. Empirikus vizsgálat (3): A válaszjellemz ők sajátságai 
manipulált tesztkitöltési helyzetekben 

 
A fent vázolt két hipotézis – a válaszstílus és skálapontszám aszinkronitása, 
valamint a pontszámeltolódások mögött feltételezhető szociális kívánatossági 
hatás – érvényességét két tesztmanipulációs kitöltési helyzet eredményei 
alapján vizsgálhatjuk. Ebben a vizsgálati szituációban a Facet5 teszt normál 
kitöltése mellett részben egy ideális személyiségprofil szerinti tesztkitöltés 
(Ideális profil), részben pedig egy előre megadott, közepesen nehéz profil 
létrehozása (Hamis profil) volt a vizsgálati személyek feladata.  
Ez esetben a vizsgálati személyek pszichológia szakos egyetemi hallgatóként 
vettek részt a felmérésekben (N=128), a minta nemi megoszlása jelentős női 
túlsúlyt mutat (70%), életkor szempontjából azonban viszonylag homogén (M = 
20,5 év; SD = 2,2 év). A vizsgálat lebonyolításakor az egyes tesztkitöltések 
egymást követően egy hetes időintervallummal zajlottak.  
Manipulált tesztkitöltési helyzetekben vizsgálva várt irányúnak bizonyult a 
személyiségskála pontszámok alakulása. Az eredmények szerint a Normál 
kitöltéshez képest az Emocionalitás szignifikánsan alacsonyabb szintje mellett a 
többi dimenzió még magasabb értéket képvisel az Ideális profilban, illetve 
helyenként a Hamis profilban is.  
Hasonlóan a választendencia terén is az előzetes feltételezést erősítik az 
eredmények, melyek szerint az Ideális profil, illetve az előre megadott Hamis 
profil létrehozásakor a vizsgálati személyek valóban szélsőségesebb 
válaszadást mutatnak a saját egyéni normál tesztkitöltési 
választendenciájukhoz képest. Emellett egyéni szinten az őszinte 
tesztkitöltéshez képest a válaszszélsőségességben mindkét manipulációs 
törekvés nagyon hasonló, lényegében azonosnak tekinthető változást 
eredményez. Ráadásul az eredmények szerint a válaszszélsőségesség 
változtatásban mutatott rugalmasság összefügg a manipulációs sikerességgel. 
Egyrészt kimutatható, hogy válaszszélsőségesség felé történő eltolódásban 
legkevésbé érintett személyek azok, akik a legkevésbé jellemezhetők hatékony 
benyomáskeltési eredménnyel. Másik oldalról pedig a legsikeresebben 
manipuláló csoport képviseli a legerősebb válaszszélsőségességet. De ezt a 
csoportot ez a választendencia nem az alapkitöltésben jellemzi (ezért is adódik 
náluk a legkisebb helyzetek közötti válaszszélsőségesség együttjárás), hanem 
a Hamis kitöltésben figyelhető meg egy jelentős elmozdulás.  
Az egyes személyiségskálákhoz tartozó időrangszám átlagok szintén 
megváltoznak a Normál-profilnál tapasztalható válaszidő sorrendhez képest. Az 
előzetes elvárásokhoz képest skálánként eltérő irányban és mértékben, de 
ugyanakkor a legtöbb esetben tendenciózusan együttesen mozdulva tolódnak 
el az alapszinttől a két tesztmanipulációs helyzetben az időrangszám átlagok.  
Úgy tűnik, hogy a választendencia szélsőségesebbé válása, illetve a 
skálapontszámok szociális kívánatosság irányába történő elmozdulása, 
valamint az időrangszám átlagok helyzetek közötti együttes mozgása mögött 
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egyaránt a manipulációs törekvés által megkívánt „sztereotip”, sematikus jellegű 
válaszadás állhat valóban. Ezen eredmények alapján további, nagyobb 
mintákon alapuló vizsgálatok szükségesek a tesztmanipulációs törekvések 
stabil, válaszstílus alapú kimutathatósága érdekében.  
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VI. Összegzés 
 
Az empirikus eredmények alapján a fontosabb eredmények a következőkben 
összegezhetők:  

1. A válaszszélsőségesség stabil, konzisztens egyéni sajátságként jelenik 
meg a hazai személyiségmérés során is.   

2. A válaszszélsőségesség egyéni különbségei az egyértelműen elkülönülő 
válaszszélsőségességi klaszterekkel megragadhatók.  

3. A válaszszélsőségesség, mint tartalomtól függetlenül érvényesülő 
hibaforrás a látens dimenziókon mutatott pontszámokat torzíthatja, ezért 
ennek kiküszöbölése érdekében olyan válaszklaszterek szerinti 
standardok kialakítása szükséges, melyek a korrigált manifeszt értékek 
tekintetében valódi összehasonlításokat tesznek lehetővé.  

4. Az egyes válaszszélsőségesség és válaszlátencia mutatók nem 
vezethetők vissza egyetlen személyiségjellemzőre, de a különféle Big 
Five mérési dimenziókkal több ponton is kapcsolatba hozhatók, illetve 
részben prediktálhatók ezek speciális kombinációi alapján.  

5. A teszt-manipulációs törekvéskor megjelenő sematikus, „sztereotip” 
jellegű válaszadás mind a választendencia szélsőségesebbé válásában, 
mind a skálapontszámok szociális kívánatosság irányába történő 
elmozdulásában leképződik.  
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A. Melléklet	(Kiegészítés	a	3.	fejezethez) 

 
 
 

Pearson-féle 
korreláció  

Akarat Lendület Empátia Kontroll Emocionalitás  

Akarat  1 0,331** -0,295** 0,014 -0,256** 
Lendület   1 0,065* -0,198** -0,374** 
Empátia    1 0,059 -0,039 
Kontroll     1 0,015 
Emocionalitás      1 
**p<0,01; * p<0,05 (N = 1035) 

1. táblázat [A. melléklet]. A Facet5 skálák interkorrelációi 
 

 

2. táblázat [A. melléklet]. A NEO-PI-3 skálák interkorrelációi 
 

 

3. táblázat [A. melléklet]. A BFI skálák interkorrelációi 
  

Pearson-féle  
korreláció  

NEO_ 
Extraverzió  

NEO_ 
Baráts.  

NEO_ 
Lelkiism.  

NEO_ 
Neurot.  

NEO_ 
Nyitottság  

NEO_Extraverzió  1 -,131 ,107 -,312** ,311** 
NEO_Barátságosság   1 ,199* -,033 ,045 
NEO_Lelkiism.    1 -,387** -,054 
NEO_Neurot.     1 ,086 
NEO_Nyitottság      1 
**p<0,01; * p<0,05 (N = 128) 

Pearson-féle  
korreláció  

BFI_ 
Extraverzió  

BFI_ 
Baráts.  

BFI_ 
Lelkiism.  

BFI_ 
Neurot.  

BFI_ 
Nyitottság  

BFI_Extraverzió  1 ,153 ,205* -,135 ,250** 
BFI_Barátságosság   1 ,084 -,339** ,103 
BFI_Lelkiism.    1 -,229** ,007 
BFI_Neurot.     1 ,045 
BFI_Nyitottság      1 
**p<0,01; * p<0,05 (N = 137) 
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B. Melléklet	(Kiegészítés	a	4.	fejezethez) 

 

 
Pearson 
korreláció 

Akarat_  
Vszels 

Lendület_  
Vszels 

Empátia_  
Vszels 

Kontroll_  
Vszels 

Emoc_  
Vszels 

Akarat_Vszels 1 ,737** ,739** ,727** ,716** 

Lendület_Vszels  ,737** 1 ,716** ,693** ,706** 

Empátia_Vszels ,739** ,716** 1 ,726** ,723** 

Kontroll_Vszels ,727** ,693** ,726** 1 ,712** 

Emoc_Vszels ,716** ,706** ,723** ,712** 1 

** p < 0.01 
    

1. táblázat [B. melléklet]. A skálánkénti válaszszélsőségesség indexek 
közötti együttjárások 

 

  

1. ábra [B. melléklet] A skálánkénti (bal oldal), valamint a 10-s 
itemblokkokban egyesített (jobb oldal) válaszszélsőségesség mutatók 

egyetlen közös faktorba rendeződése  
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Welch-d  df 

Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference  

Std. Error 
Difference  

95% CI of the 
Difference 

V1s 33,612 765,215 0,000 15,839 0,471 14,914 16,764 

V2s -32,882 884,157 0,000 -15,641 0,476 -16,574 -14,707 

V3s -3,733 1022,471 0,000 -1,208 0,324 -1,843 -0,573 

V4s -32,115 856,344 0,000 -15,426 0,480 -16,369 -14,483 

V5s 35,104 691,893 0,000 16,435 0,468 15,516 17,354 

Akarat_Vszels 28,681 794,328 0,000 4,342 0,151 4,045 4,639 

Lendület_Vszels  29,795 844,221 0,000 4,682 0,157 4,374 4,990 

Empátia_Vszels 27,841 717,864 0,000 4,967 0,178 4,617 5,317 

Kontroll_Vszels 29,573 844,461 0,000 5,202 0,176 4,857 5,547 

Emoc_Vszels 29,657 763,729 0,000 5,431 0,183 5,071 5,790 

Össz_Vszels 38,685 721,544 0,000 31,670 0,819 30,063 33,277 

2. táblázat [B. melléklet] A két válaszklaszter közötti eltérések a 
válaszopciók (1-5) gyakorisági átlaga, valamint a válasz-szélsőségességi 

mutatók vonatkozásában.  
 

 

 
2. ábra [B. melléklet] A széli (1 & 5) és mérsékelt (2 & 4) válaszopciók 

gyakorisági megoszlása a két válaszklaszterben 
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3. ábra [B. melléklet] A maradék-válaszszélsőségesség mutató és az adott 

személyiségskála pontszám közötti kvadratikus összefüggés az öt 
személyiség dimenziónál 

 

 

 
Akarat Lendület  Empátia  Kontroll  Emoc. 

Szélsőséges válaszklaszter 
     

Átlag 5,69 5,96 5,80 5,72 5,31 

Szórás 2,28 2,18 2,17 2,16 2,32 

Mérsékelt válaszklaszter 
     

Átlag 5,38 5,27 5,28 5,15 5,66 

Szórás 1,63 1,69 1,61 1,69 1,64 

 

3. táblázat [B. melléklet] A személyiségskála pontszámok 
válaszklaszterenkénti átlaga és szórása 
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4. ábra [B. melléklet] A személyiségskála pontszámok gyakorisági 

eloszlása a válaszklaszterek mentén 
 

 

Skálák 
One-Sample Test / Test Value = 5.5 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference  

95% CI 
Lower Upper 

Mérsékelt klaszter 
Akarat -1,725 555 0,085 -0,119 -0,254 0,017 
Lendület -3,214 555 0,001 -0,230 -0,371 -0,089 
Empátia -3,225 555 0,001 -0,220 -0,354 -0,086 
Kontroll -4,820 555 0,000 -0,346 -0,487 -0,205 
Emoc. 2,352 555 0,019 0,164 0,027 0,301 
Szélsőséges klaszter 
Akarat 1,846 469 0,065 0,194 -0,013 0,400 
Lendület 4,522 469 0,000 0,456 0,258 0,654 
Empátia 2,957 469 0,003 0,296 0,099 0,493 
Kontroll 2,232 469 0,026 0,223 0,027 0,419 
Emoc. -1,759 469 0,079 -0,188 -0,398 0,022 

 
4. táblázat [B. melléklet] A személyiségskála pontszámok 

válaszklaszterenkénti eltérése az elméleti középértéktől  
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5. ábra [B. melléklet] Az egyes személyiségskálák 10-10 Sten-övezetének 

előfordulása válaszklaszterenként 
 

Mérsékelt / Széls őséges 
válaszklaszter 

Akarat 
(10övezet)  

Lendület 
(10övezet)  

Empátia 
(10övezet)  

Kontroll 
(10övezet)  

Emoc. 
(10övezet)  

Mann-Whitney U 114298,5 102882,5 109845,0 108970,0 115979,0 

Wilcoxon W 269144,5 257728,5 264691,0 263816,0 226664,0 

Z -3,501 -5,942 -4,455 -4,638 -3,141 

Szignifikancia (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 

 
5. táblázat [B. melléklet] Az egyes személyiségskálák 10-10 Sten-

övezetének előfordulásának válaszklaszterek közötti eltérései 
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6. ábra [B. melléklet] A személyiségskála pontszámok százalékos 
előfordulási gyakorisága a válaszklaszterek mentén 

 

Maradék-  
válaszszéls: 
2 csoport  

 

Welch-d  df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference  

Std. Error 
Difference  

95% CI 
Lower Upper 

Akarat 2,071 741,212 0,039 0,269 0,130 0,014 0,525 

Lendület 4,274 751,871 0,000 0,571 0,134 0,309 0,833 

Empátia 3,518 845,060 0,000 0,440 0,125 0,195 0,686 

Kontroll 3,686 749,532 0,000 0,486 0,132 0,227 0,744 

Emocionalitás -1,269 793,090 0,205 -0,170 0,134 -0,432 0,093 

 
6. táblázat [B. melléklet] A személyiségskálák Sten-pontjainak eltérései a 

skálánkénti maradék-válaszszélsőségesség mentén ketté bontott 
mintákon  
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Maradék-  
válaszszéls: 
2 csoport  

Levene's Test 
 

t-test for Equality of Means 

F Sig.  t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% CI 

 
Lower Upper 

Akarat_korrig. 0,130 0,718 
 

-0,064 923 0,949 -0,008 0,127 -0,258 0,242 

Lendület_korrig.  0,019 0,889 
 

-0,725 912 0,469 -0,096 0,132 -0,356 0,164 

Empátia_korrig. 0,043 0,835 
 

-0,371 919 0,711 -0,048 0,128 -0,299 0,204 

Kontroll_korrig. 0,242 0,623 
 

-0,379 923 0,705 -0,050 0,131 -0,307 0,207 

Emoc_korrig. 0,032 0,858 
 

1,069 901 0,285 0,140 0,131 -0,117 0,397 

 
7. táblázat [B. melléklet] A személyiség korrigált Sten-pontjainak eltérései a 

skálánkénti maradék-válaszszélsőségesség mentén ketté bontott 
mintákon  

 
 

 

   
 

7. ábra [B. melléklet]: A személyiségskála nyerspontok (x) és a korrigált 
Sten-értékek (y) közötti összefüggést leíró regressziós egyenesek a 

szélsőséges- (bal oldal), és a mérsékelt (jobb oldal) válaszklaszterben   
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8. ábra [B. melléklet] A Sten-pontszám korrigálás által érintett személyek 
százalékos aránya válaszklaszterenként az egyes személyiség 

dimenziókon, illetve összesítve 
 

Pearson korreláció Akarat Lendület  Empátia  Kontroll  Emoc. 

Válasz-széls őségesség (totál) 0,098 0,158 0,143 0,211 -0,067 
Sig. (2-tailed) 0,002 0,000 0,000 0,000 0,031 

      

8. x. táblázat [B. melléklet] A válasz-szélsőségesség lineáris korrelációja a 
személyiségskála nyerspontokkal 
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Válaszszéls. 
mutatók 

R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square  

Std. Error of 
the Estimate  

Durbin-
Watson 

Total vsz.  0,324 0,105 0,101 19,100 1,760 

Akarat vsz.  0,238 0,057 0,055 3,098 1,834 

Lendület vsz.  0,204 0,041 0,039 3,313 1,740 

Empátia vsz.  0,185 0,034 0,032 3,624 1,787 

Kontroll vsz.  0,214 0,046 0,043 3,687 1,920 

Emocionalitás vsz.  0,220 0,048 0,046 3,817 1,608 

 
ANOVA 

Válaszszéls.  
mutatók  

  
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 
Total vsz.  Regression 43666,674 4 10916,668 29,923 0,000 

 
Residual 372490,206 1021 364,829 

  
  Total 416156,879 1025       

Akarat vsz.  Regression 591,792 2 295,896 30,835 0,000 

 
Residual 9816,693 1023 9,596 

  
  Total 10408,485 1025       

Lendület vsz.  Regression 485,749 3 161,916 14,748 0,000 

 
Residual 11220,315 1022 10,979 

  
  Total 11706,064 1025       

Empátia vsz.  Regression 475,188 2 237,594 18,095 0,000 

 
Residual 13432,404 1023 13,130 

  
  Total 13907,593 1025       

Kontroll vsz.  Regression 669,326 3 223,109 16,410 0,000 

 
Residual 13894,703 1022 13,596 

  
  Total 14564,028 1025       

Emocionalitás vsz.  Regression 758,727 3 252,909 17,363 0,000 

 
Residual 14886,424 1022 14,566 

  
  Total 15645,151 1025       
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Válaszszéls. 
mutatók 
 

  
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance  VIF 
Total  (Constant)  -96,230 8,009 

 
-12,015 0,000 

  
vsz.  raw_con 0,544 0,070 0,236 7,735 0,000 0,943 1,061 

 
raw_ene 0,388 0,076 0,167 5,091 0,000 0,811 1,233 

 
raw_aff 0,348 0,077 0,144 4,536 0,000 0,868 1,152 

  raw_wil 0,211 0,085 0,084 2,482 0,013 0,774 1,291 

Akarat  (Constant)  -9,473 0,969 
 

-9,775 0,000 
  

vsz.  raw_con 0,079 0,011 0,215 6,949 0,000 0,959 1,042 

  raw_ene 0,057 0,011 0,154 4,984 0,000 0,959 1,042 

Lendület  (Constant)  -10,544 1,332 
 

-7,918 0,000 
  

vsz.  raw_aff 0,064 0,013 0,159 4,932 0,000 0,907 1,103 

 
raw_wil 0,059 0,014 0,140 4,352 0,000 0,910 1,099 

  raw_con 0,035 0,012 0,091 2,977 0,003 0,996 1,004 

Empátia  (Constant)  -9,748 1,134 
 

-8,599 0,000 
  

vsz.  raw_con 0,065 0,013 0,153 4,877 0,000 0,959 1,042 

  raw_ene 0,059 0,013 0,139 4,432 0,000 0,959 1,042 

Kontroll  (Constant)  -10,749 1,332 
 

-8,067 0,000 
  

vsz.  raw_ene 0,029 0,014 0,067 2,036 0,042 0,857 1,166 

 
raw_aff 0,074 0,015 0,163 5,000 0,000 0,878 1,139 

  raw_wil 0,068 0,016 0,145 4,200 0,000 0,784 1,275 

Emocion.  (Constant)  -12,197 1,401 
 

-8,704 0,000 
  

vsz.  raw_con 0,087 0,014 0,194 6,203 0,000 0,955 1,047 

 
raw_ene 0,051 0,014 0,114 3,644 0,000 0,953 1,049 

  raw_aff 0,031 0,014 0,067 2,173 0,030 0,990 1,010 

 
9. táblázat [B. melléklet] Az egyes válaszszélsőség indexek bejóslását 

célzó regressziós elemzések a személyiségskálák nyerspontértéke 
alapján 
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Válaszszéls. 
mutatók 

R 
R 

Square  
Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate  

Durbin-
Watson  

Total vsz.  0,390 0,152 0,148 18,600 1,785 

Akarat vsz.  0,295 0,087 0,084 3,051 1,856 

Lendület vsz.  0,252 0,063 0,061 3,275 1,749 

Empátia vsz.  0,241 0,058 0,055 3,581 1,812 

Kontroll vsz.  0,251 0,063 0,060 3,654 1,921 

Emocionalitás vsz.  0,269 0,073 0,069 3,770 1,620 

 

ANOVA 
Válaszszéls.  
mutatók  

  
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Total vsz.  Regression  63272,300 5 12654,460 36,577 0,000 

 
Residual 352884,579 1020 345,965 

  
  Total 416156,879 1025       

Akarat vsz.  Regression  906,486 4 226,622 24,351 0,000 

 
Residual 9501,998 1021 9,307 

  
  Total 10408,485 1025       

Lendület vsz.  Regression  742,437 3 247,479 23,069 0,000 

 
Residual 10963,626 1022 10,728 

  
  Total 11706,064 1025       

Empátia vsz.  Regression  805,427 3 268,476 20,942 0,000 

 
Residual 13102,166 1022 12,820 

  
  Total 13907,593 1025       

Kontroll vsz.  Regression  919,904 3 306,635 22,968 0,000 

 
Residual 13644,124 1022 13,350 

  
  Total 14564,028 1025       

Emocion. vsz.  Regression  1134,859 4 283,715 19,963 0,000 

 
Residual 14510,292 1021 14,212 

  
  Total 15645,151 1025       
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Coefficients 
Válaszszéls. 
mutatók 
 

  
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance  VIF 
Total (Constant) -72,642 4,839 

 
-15,010 0,000 

  
vsz.  raw_con_negyzet 0,005 0,001 0,264 8,887 0,000 0,940 1,063 

 
raw_ene_negyzet 0,005 0,001 0,218 6,500 0,000 0,738 1,354 

 
raw_aff_negyzet 0,004 0,001 0,189 6,094 0,000 0,863 1,159 

 
raw_wil_negyzet 0,003 0,001 0,133 4,030 0,000 0,759 1,318 

  raw_emo_negyzet 0,002 0,001 0,094 3,000 0,003 0,842 1,188 

Akarat  (Constant) -8,233 0,699 
 

-11,772 0,000 
  

vsz.  raw_con_negyzet 0,001 0,000 0,242 7,883 0,000 0,953 1,050 

 
raw_ene_negyzet 0,001 0,000 0,206 6,255 0,000 0,821 1,217 

 
raw_aff_negyzet 0,000 0,000 0,082 2,741 0,006 0,989 1,011 

 
raw_emo_negyzet 0,000 0,000 0,078 2,419 0,016 0,860 1,163 

Lendület  (Constant) -7,357 0,685 
 

-10,735 0,000 
  

vsz.  raw_aff_negyzet 0,001 0,000 0,193 6,075 0,000 0,907 1,102 

 
raw_wil_negyzet 0,001 0,000 0,180 5,662 0,000 0,910 1,099 

  raw_con_negyzet 0,000 0,000 0,108 3,567 0,000 0,996 1,004 

Empátia  (Constant) -8,605 0,739 
 

-11,649 0,000 
  

vsz.  raw_con_negyzet 0,001 0,000 0,184 5,915 0,000 0,957 1,045 

 
raw_ene_negyzet 0,001 0,000 0,209 6,266 0,000 0,826 1,210 

  raw_emo_negyzet 0,000 0,000 0,107 3,258 0,001 0,860 1,162 

Kontroll  (Constant) -7,117 0,691 
 

-10,306 0,000 
  

vsz.  raw_aff_negyzet 0,001 0,000 0,193 5,974 0,000 0,876 1,141 

 
raw_wil_negyzet 0,001 0,000 0,171 5,017 0,000 0,787 1,271 

  raw_ene_negyzet 0,000 0,000 0,075 2,297 0,022 0,859 1,164 

Emocion.  (Constant) -9,543 0,824 
 

-11,579 0,000 
  

vsz.  raw_con_negyzet 0,001 0,000 0,210 6,761 0,000 0,942 1,062 

 
raw_ene_negyzet 0,001 0,000 0,115 3,439 0,001 0,812 1,231 

 
raw_aff_negyzet 0,000 0,000 0,113 3,492 0,001 0,866 1,154 

  raw_wil_negyzet 0,000 0,000 0,080 2,326 0,020 0,775 1,290 
 

10.  táblázat [B. melléklet] Az egyes válaszszélsőség indexek bejóslását 
célzó regressziós elemzések a személyiségskálák négyzetes 

nyerspontértéke alapján 
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9. ábra [B. melléklet] A Kontroll, Lendület, Empátia skála kapcsolata a 

(skála nélkül számított) maradék-válaszszélsőség mutatójával 
 
 
 

  
Skálánkénti  
középválasztások  

Mean 
Difference 

Std. 
Error Sig. 

95% CI 

  
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Kontroll V3 Akarat V3 -0,289 0,040 0,000 -0,368 -0,211 

 
Lendület V3 -0,100 0,038 0,008 -0,174 -0,026 

 
Empátia V3 -0,587 0,044 0,000 -0,674 -0,500 

  Emocionalitás V3 -0,162 0,036 0,000 -0,233 -0,090 

Kontroll V3% Akarat V3% -0,024 0,003 0,000 -0,029 -0,019 

Lendület V3% -0,012 0,002 0,000 -0,016 -0,007 

Empátia V3% -0,031 0,002 0,000 -0,035 -0,026 

  Emocionalitás V3% -0,007 0,002 0,001 -0,011 -0,003 

 
11.  táblázat [B. melléklet] A Kontroll skála eltérése a többi dimenziótól a 

középválasztási gyakoriság terén 
 

 

  
Kontroll-skála 
Sten-övezet N Mean 

Std. 
Deviation  

Std. Error 
Mean 

Kontroll skála nélküli 
(maradék) V3 

7,5-10 147 2,163 2,702 0,223 

1-7,5 879 3,943 3,857 0,130 

Totál V3 
7,5-10 147 2,891 3,629 0,299 

1-7,5 879 5,513 5,387 0,182 

 
 

 Welch-d  df 
Sig. (2-
tailed) 

Std. Error 
Difference  

95% CI 
Lower Upper 

Kontroll skála nélküli 
(maradék) V3 

-6,897 257,445 0,000 0,258 -2,288 -1,272 

Totál V3 -7,489 267,419 0,000 0,350 -3,311 -1,933 

 
12.  táblázat [B. melléklet] A Kontroll dimenzió magas Sten-érték 

tartományához társuló szignifikánsan alacsonyabb totál, illetve maradék 
középválasztási gyakoriságok  
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10.  ábra [B. melléklet] A személyiség nyerspontszámok és a maradék 
középválasztások százalékos arányának összefüggése 

 

 

Négyzetes  
Sten-pontszámok 

Standardizált kanonikus 
diszkrimináló függvény együtthatói  

Struktúra 
mátrix 

Akarat 2 0,361 0,334 

Lendület 2 0,658 0,555 

Empátia 2 0,541 0,455 

Kontroll 2 0,607 0,468 

Emocionalitás 2 0,255 -0,063 

 
13.  táblázat [B. melléklet] A személyiségskálánkénti Sten-pontok négyzetes 

értékének szerepe a válaszklaszterekre diszkrimináló függvényben 
 

 

DA 
besorolás 

Válaszklaszter 
Összes 

Szélsőséges Mérsékelt 

N N % N N % N N % 

Téves 201 42,77% 117 21,04% 318 30,99% 

Megfelel ő 269 57,23% 439 78,96% 708 69,01% 

Összes  470 100,00% 556 100,00% 1026 100,00% 

 
14.  táblázat [B. melléklet] A diszkriminancia-analízisben a 
válaszklaszterekbe történő visszasorolással képzett csoportok 

elemszáma 
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Mérsékelt 
válaszklaszter 
téves csop. 

One-Sample Test / Test Value = 5.5 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% CI 

Lower Upper 

Akarat 4,988 116 0,000 0,696 0,419 0,972 

Lendület 7,504 116 0,000 0,945 0,696 1,195 

Empátia 5,412 116 0,000 0,724 0,459 0,989 

Kontroll 4,705 116 0,000 0,685 0,396 0,973 

Emocionalitás -0,011 116 0,991 -0,002 -0,302 0,299 

 
15.  táblázat [B. melléklet] A mérsékelt válaszklaszterbe tartozó, tévesen 

beazonosított csoport személyiségpontszámainak eltérése az elméleti 
Sten-középértéktől.  

 
 

Szélsőséges 
válaszklaszter 
téves csop. 

One-Sample Test / Test Value = 5.5 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% CI 

Lower Upper 

Akarat -3,191 200 0,002 -0,504 -0,816 -0,193 

Lendület -4,904 200 0,000 -0,714 -1,001 -0,427 

Empátia -5,076 200 0,000 -0,708 -0,983 -0,433 

Kontroll -3,897 200 0,000 -0,562 -0,846 -0,277 

Emocionalitás -0,418 200 0,676 -0,066 -0,378 0,246 

 
16.  táblázat [B. melléklet] A szélsőséges válaszklaszterbe tartozó, tévesen 

beazonosított csoport személyiségpontszámainak eltérése az elméleti 
Sten-középértéktől.  

 
 

Mérsékelt-  / 
Szélsőséges-klaszt. 
téves csop. 

Welch-d  df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference  

Std. Error 
Difference  

95% CI 

Lower  Upper  

Akarat -5,693 309,351 0,000 -1,200 0,211 -1,615 -0,785 

Lendület -8,619 311,001 0,000 -1,659 0,193 -2,038 -1,280 

Empátia -7,410 299,811 0,000 -1,432 0,193 -1,812 -1,052 

Kontroll -6,084 292,175 0,000 -1,246 0,205 -1,649 -0,843 

Emocionalitás -0,294 300,023 0,769 -0,064 0,219 -0,496 0,367 

 
17.  táblázat [B. melléklet] A tévesen beazonosítottak csoportjában a két 

válaszklaszter közötti személyiségpontszám eltérések 
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Mérsékelt-téves / 
Szélsőséges-
megfelel ő csop. 

Welch-d  df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference  

Std. Error 
Difference  

95% CI 

Lower Upper 

Akarat 0,104 309,181 0,918 0,020 0,192 -0,358 0,398 

Lendület 2,280 292,969 0,023 0,384 0,169 0,053 0,716 

Empátia 1,781 299,857 0,076 0,323 0,181 -0,034 0,679 

Kontroll 0,644 285,078 0,520 0,124 0,192 -0,255 0,502 

Emocionalitás -1,324 311,523 0,186 -0,277 0,210 -0,690 0,135 

 
18.  táblázat [B. melléklet] A megfelelően besorolt szélsőséges, valamint a 

tévesen besorolt mérsékelt válaszklaszter személyiségprofiljának 
összehasonlítása.  

 
Szélsős.-téves / 
Mérsékelt -
megfelel ő csop. 

Welch-d  df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference  

Std. Error 
Difference  

95% CI 

Lower Upper 

Akarat -0,961 295,308 0,337 -0,168 0,175 -0,513 0,176 

Lendület -1,034 318,377 0,302 -0,171 0,165 -0,495 0,154 

Empátia -1,494 318,099 0,136 -0,236 0,158 -0,547 0,075 

Kontroll 0,360 318,988 0,719 0,059 0,163 -0,263 0,380 

Emocionalitás -1,553 302,118 0,122 -0,274 0,177 -0,622 0,073 

 
19.  táblázat [B. melléklet] A megfelelően besorolt mérsékelt, valamint a 

tévesen besorolt szélsőséges válaszklaszter személyiségprofiljának 
összehasonlítása.  

 

 
11.  ábra [B. melléklet] A válaszklaszterek személyiségskálánkénti 

válaszszélsőségességének alakulása a sikeres (jobb) / téves (bal) 
visszasorolás szerinti csoportokban 
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Welch-d  df 

Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

Akarat 4,309 803,352 0,000 0,541 0,126 

Lendület 7,086 856,535 0,000 0,871 0,123 

Empátia 3,887 834,404 0,000 0,474 0,122 

Kontroll 4,834 862,650 0,000 0,596 0,123 

Emocionalitás -2,581 798,475 0,010 -0,332 0,129 

 
20.  táblázat [B. melléklet] Személyiségskála átlagok közötti eltérések az 

együttes klaszterezéssel létrejövő két csoportban 
 

 

Mérsékelt / Széls. vklaszter:  
(Kontroll-skála) 

Mean 
Difference  

Std. 
Error 

Sig. 
95% CI 

Lower Upper 

mérsékelt +V3s 
szélsőséges -1,020* 0,150 0,000 -1,373 -0,669 

mérsékelt -0,420* 0,133 0,005 -0,734 -0,107 

szélsőséges 
mérsékelt +V3s 1,020* 0,150 0,000 0,669 1,373 

mérsékelt 0,600* 0,147 0,000 0,256 0,945 

mérsékelt 
mérsékelt +V3s 0,420* 0,133 0,005 0,107 0,734 

szélsőséges -0,600* 0,147 0,000 -0,945 -0,256 

* p < 0,05 

21.  táblázat [B. melléklet] A Kontroll-skála átlagainak eltérései az együttes 
klaszterezéssel létrejövő három csoport között 

 
 

Válaszklaszterek: 
(Kontroll-skála) 

N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

mérsékelt + V3s 314 4,907 
  

mérsékelt 344 
 

5,328 
 

szélsőséges 368 
  

5,928 

 
22.  táblázat [B. melléklet] A Kontroll-skála átlagai az együttes 

klaszterezéssel létrejövő három csoportban 
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Mérsékelt / Széls. vklaszter: 
(Empátia-skála) 

Mean 
Difference  

Std. 
Error 

Sig. 
95% CI 

Lower Upper 

mérsékelt + V3s  
szélsőséges -0,035 0,152 0,971 -0,392 0,321 

mérsékelt 0,413* 0,130 0,004 0,108 0,719 

szélsőséges 
mérsékelt + V3s  0,035 0,152 0,971 -0,321 0,392 

mérsékelt 0,448* 0,146 0,006 0,105 0,793 

mérsékelt 
mérsékelt + V3s  -0,413* 0,130 0,004 -0,719 -0,108 

szélsőséges -0,448* 0,146 0,006 -0,793 -0,105 

*       p< 0,05 

 
23.  táblázat [B. melléklet] Az Empátia-skála átlagainak eltérései az együttes 

klaszterezéssel létrejövő három csoport között 
 

Válaszklaszterek: 
(Empátia-skála)  

N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 

mérsékelt 344 5,229 
 

mérsékelt + V3s 314 
 

5,642 

szélsőséges 368 
 

5,678 

  
24. táblázat [B. melléklet] Az Empátia-skála átlagai az együttes 

klaszterezéssel létrejövő három csoportban 
 

Összesített id őmutatók 
Shapiro-Wilk 

Statistic  df Sig. 
Akarat id őrang lemaradások átl. 0,999 1026 0,929 
Lendület id őrang lemaradások átl. 0,997 1026 0,049 
Empátia id őrang lemaradások átl. 0,999 1026 0,834 
Kontroll id őrang lemaradások átl. 0,999 1026 0,551 
Emoc. id őrang lemaradások átl. 0,999 1026 0,840 
Összes id őrang átl. 0,998 1026 0,404 

Akarat_Time 0,654 1026 0,000 
Lendület_Time 0,739 1026 0,000 
Empátia_Time 0,745 1026 0,000 
Kontroll_Time 0,718 1026 0,000 
Emoc._Time 0,693 1026 0,000 
TIME_atlag 0,857 1026 0,000 

 
25.  táblázat [B. melléklet] Az összesített abszolút időátlagok, illetve az 

időrangátlagok normalitásának tesztelése 
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12. ábra [B. melléklet] Tényleges válaszidők skálaszintű alakulása (y-
tengely) az Akarat, Lendület, Empátia, Kontroll, Emocionalitás dimenziók 

pontértékei (x-tengely) mentén 
 
 

 

 
 

13.  ábra [B. melléklet] A Facet5 összesített skálánkénti időrangszám átlagai, 
illetve valamennyi személyiségdimenzió pontszám alapján felírható 

regressziós görbék 
  



192 
 

 
Skála R-négyzet F df1 df2 Szig. Konstans  b1 

Lendület 0,042 44,710 1 1024 0,000 -0,769 -0,299 

Kontroll 0,072 78,979 1 1024 0,000 -0,412 -0,331 

 
26.  táblázat [B. melléklet] A lineáris kapcsolat magyarázó ereje a Lendület-, 

illetve a Kontroll-dimenzió esetén a skálánkénti idői rangszám átlag, 
valamint a skálánkénti válaszszélsőségesség mutatók között 

 
 

ANOVA 

Akarat 
Sum of 

Squares df 
Mean  

Square F Sig. 
Regression  328,249 2 164,125 7,712 0,001 

Residual 9938,364 467 21,281 
  

Total 10266,613 469       

R 
 

R  
Square 

Adjusted 
R Square  

Std. Error of 
the Estimate 

0,179 0,032 0,028 4,613 

 
ANOVA 

Lendület 
Sum of 

Squares df 
Mean  

Square F Sig. 
Regression  820,863 2 410,432 17,983 0,000 

Residual 10658,207 467 22,823 
  

Total 11479,070 469       

R 
 

R  
Square 

Adjusted 
R Square  

Std. Error of 
the Estimate 

0,267 0,072 0,068 4,777 

 
ANOVA 

Empátia 
Sum of 

Squares df 
Mean  

Square F Sig. 
Regression  606,001 2 303,001 18,225 0,000 

Residual 7764,320 467 16,626 
  

Total 8370,322 469       

R 
 

R  
Square 

Adjusted 
R Square  

Std. Error of 
the Estimate 

0,269 0,072 0,068 4,077 
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ANOVA 

Kontroll 
Sum of 

Squares df 
Mean  

Square F Sig. 
Regression  1409,026 2 704,513 36,928 0,000 

Residual 8909,437 467 19,078 
  

Total 10318,463 469       

R 
 

R  
Square 

Adjusted 
R Square  

Std. Error of 
the Estimate 

0,370 0,137 0,133 4,368 

 
ANOVA 

Emoc. 
Sum of 

Squares df 
Mean  

Square F Sig. 
Regression  678,608 2 339,304 18,801 0,000 

Residual 8428,064 467 18,047 
  

Total 9106,673 469       

R 
 

R  
Square 

Adjusted 
R Square  

Std. Error of 
the Estimate 

0,273 0,075 0,071 4,248 

 
27.  táblázat [B. melléklet] A skálánkénti időrangszám átlag és a skálánkénti 

válaszszélsőségesség mutató kvadratikus kapcsolata a szélsőséges 
válaszklaszterben 
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ANOVA 

Akarat 
Sum of 

Squares df 
Mean  

Square F Sig. 
Regression  87,843 2 43,921 2,112 0,122 

Residual 11502,129 553 20,800 
  

Total 11589,972 555       

R 
 

R  
Square 

Adjusted 
R Square  

Std. Error of 
the Estimate 

0,087 0,008 0,004 4,561 

 
ANOVA 

Lendület 
Sum of 

Squares df 
Mean  

Square F Sig. 
Regression  1128,537 2 564,269 25,248 0,000 

Residual 12358,832 553 22,349 
  

Total 13487,369 555       

R 
 

R  
Square 

Adjusted 
R Square  

Std. Error of 
the Estimate 

0,289 0,084 0,080 4,727 

 
ANOVA 

Empátia 
Sum of 

Squares df 
Mean  

Square F Sig. 
Regression  108,893 2 54,447 3,067 0,047 

Residual 9815,825 553 17,750 
  

Total 9924,719 555       

R 
 

R  
Square 

Adjusted 
R Square  

Std. Error of 
the Estimate 

0,105 0,011 0,007 4,213 

 
ANOVA 

Kontroll 
Sum of 

Squares df 
Mean  

Square F Sig. 
Regression  827,042 2 413,521 20,627 0,000 

Residual 11086,277 553 20,048 
  

Total 11913,319 555       

R 
 

R  
Square 

Adjusted 
R Square  

Std. Error of 
the Estimate 

0,263 0,069 0,066 4,477 
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ANOVA 

Emoc. 
Sum of 

Squares df 
Mean  

Square F Sig. 
Regression  91,958 2 45,979 2,478 0,085 

Residual 10259,288 553 18,552 
  

Total 10351,246 555       

R 
 

R  
Square 

Adjusted 
R Square  

Std. Error of 
the Estimate 

0,094 0,009 0,005 4,307 

 
28.  táblázat [B. melléklet] A skálánkénti időrangszám átlag és a skálánkénti 

válaszszélsőségesség mutató kvadratikus kapcsolata a szélsőséges 
válaszklaszterben 

 
 

Időrang 
átlagok  

t-test for Equality of Means 

Welch-d  df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference  

Std. Error 
Difference  

95% CI 

Lower Upper 

Akarat -0,995 988 0,320 -0,289 0,290 -0,858 0,281 

Lendület -1,618 995 0,106 -0,501 0,309 -1,108 0,106 
Empátia 3,130 996 0,002 0,829 0,265 0,309 1,348 
Kontroll -2,138 992 0,033 -0,625 0,292 -1,198 -0,051 
Emocioanlitás 1,519 989 0,129 0,416 0,274 -0,121 0,953 

Összesített -2,785 1003 0,005 -0,034 0,012 -0,058 -0,010 

 

29. táblázat [B. melléklet] Az időrang átlagok eltérései a két válaszklaszter 
között személyiségskálánként, illetve összesítve 

 
 

  R 
R 

Square 

Adjusted 
R 

Square 

Change Statistics 
Durbin-
Watson 

R 
Square 
Change 

F 
Change 

df1 df2 
Sig. F 

Change 

Akarat 0,346 0,119 0,112 0,004 4,358 1 1016 0,037 1,901 

Lendület  0,443 0,196 0,189 0,004 4,561 1 1016 0,033 1,256 

Empátia 0,408 0,166 0,158 0,004 4,658 1 1015 0,031 2,022 

Kontroll 0,523 0,274 0,262 0,000 0,571 1 1008 0,450 2,073 

Emoc. 0,368 0,136 0,127 0,004 4,49 1 1015 0,034 0,566 

 
30. táblázat [B. melléklet] Az egyes személyiségskálák választendencia és a 

válaszlátencia alapján történő bejóslására szolgáló regressziós modellek 
összefoglalója 
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ANOVA 

Akarat 
Sum of 

Squares  df 
Mean 

Square F Sig. 
Regression 468,182 9 52,020 15,309 0,000 

Residual 3452,469 1016 3,398 
  

Total 3920,651 1025       

Akarat 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance  VIF 
(Constant) 5,505 0,076 

 
72,455 0,000 

  
Co_Vszels 0,093 0,022 0,180 4,164 0,000 0,465 2,149 

Af_Vszels -0,047 0,023 -0,089 -2,055 0,040 0,466 2,146 

HunRANK_t_egyeni42 -0,016 0,003 -0,169 -5,673 0,000 0,981 1,019 

HunRANK_t_egyeni90 -0,014 0,003 -0,150 -5,091 0,000 0,996 1,004 

HunRANK_t_egyeni95 -0,013 0,003 -0,128 -4,311 0,000 0,990 1,010 

HunRANK_t_egyeni25 -0,010 0,003 -0,097 -3,267 0,001 0,980 1,021 

HunRANK_t_egyeni47 -0,010 0,003 -0,091 -3,057 0,002 0,984 1,016 

HunRANK_t_egyeni58 -0,006 0,002 -0,077 -2,604 0,009 0,985 1,015 

HunRANK_t_egyeni38 0,007 0,004 0,062 2,088 0,037 0,978 1,023 

 

ANOVA 

Lendület 
Sum of 

Squares  df 
Mean 

Square F Sig. 
Regression 773,238 9 85,915 27,571 0,000 

Residual 3166,013 1016 3,116 
  

Total 3939,251 1025       

Lendület 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance  VIF 
(Constant) 5,623 0,059 

 
94,667 0,000 

  
Co_Vszels 0,057 0,015 0,110 3,909 0,000 0,993 1,007 

HunRANK_t_egyeni30 -0,021 0,003 -0,219 -7,671 0,000 0,974 1,027 

HunRANK_t_egyeni46 -0,018 0,003 -0,185 -6,549 0,000 0,988 1,012 

HunRANK_t_egyeni67 -0,015 0,003 -0,154 -5,464 0,000 0,994 1,006 

HunRANK_t_egyeni41 -0,016 0,003 -0,161 -5,671 0,000 0,979 1,021 

HunRANK_t_egyeni83 -0,008 0,003 -0,086 -3,052 0,002 0,992 1,008 

HunRANK_t_egyeni57 -0,008 0,003 -0,085 -3,006 0,003 0,997 1,003 

HunRANK_t_egyeni89 -0,008 0,003 -0,080 -2,810 0,005 0,987 1,013 

HunRANK_t_egyeni73 -0,007 0,003 -0,060 -2,136 0,033 0,988 1,012 
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ANOVA 

Empátia 
Sum of 

Squares  df 
Mean 

Square F Sig. 
Regression 618,531 10 61,853 20,260 0,000 

Residual 3098,694 1015 3,053 
  

Total 3717,225 1025       

Empátia 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance  VIF 
(Constant) 5,632 0,059 

 
95,506 0,000 

  
Co_Vszels 0,081 0,015 0,160 5,527 0,000 0,977 1,023 

HunRANK_t_egyeni43 -0,018 0,003 -0,194 -6,766 0,000 0,995 1,005 

HunRANK_t_egyeni81 -0,016 0,003 -0,149 -5,159 0,000 0,980 1,020 

HunRANK_t_egyeni11 -0,015 0,003 -0,134 -4,635 0,000 0,985 1,015 

HunRANK_t_egyeni49 -0,012 0,003 -0,127 -4,371 0,000 0,975 1,026 

HunRANK_t_egyeni33 -0,013 0,003 -0,132 -4,565 0,000 0,989 1,012 

HunRANK_t_egyeni91 -0,008 0,003 -0,081 -2,802 0,005 0,985 1,015 

HunRANK_t_egyeni22 -0,007 0,003 -0,072 -2,486 0,013 0,979 1,021 

HunRANK_t_egyeni66 -0,007 0,003 -0,071 -2,452 0,014 0,977 1,023 

HunRANK_t_egyeni54 -0,005 0,002 -0,062 -2,158 0,031 0,992 1,008 

 

ANOVA 

Kontroll 
Sum of 

Squares  df 
Mean 

Square F Sig. 
Regression 1056,633 16 66,040 23,751 0,000 

Residual 2805,580 1009 2,781 
  

Total 3862,214 1025       

Kontroll 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance  VIF 
(Constant) 5,295 0,133 

 
39,822 0,000 

  
Af_V3s -0,087 0,036 -0,067 -2,434 0,015 0,960 1,041 

Wi_Vszels 0,069 0,027 0,114 2,594 0,010 0,373 2,683 

Af_Vszels -0,043 0,023 -0,082 -1,857 0,064 0,371 2,697 

Em_Vszels 0,060 0,021 0,121 2,854 0,004 0,400 2,500 

HunRANK_t_egyeni7 -0,012 0,003 -0,125 -4,562 0,000 0,953 1,049 

HunRANK_t_egyeni29 -0,009 0,003 -0,091 -3,340 0,001 0,959 1,042 

HunRANK_t_egyeni34 -0,021 0,003 -0,218 -8,001 0,000 0,972 1,029 

HunRANK_t_egyeni50 -0,018 0,003 -0,165 -6,086 0,000 0,979 1,021 

HunRANK_t_egyeni61 -0,007 0,003 -0,079 -2,936 0,003 0,985 1,015 

HunRANK_t_egyeni71 -0,005 0,003 -0,047 -1,750 0,080 0,979 1,021 

HunRANK_t_egyeni82 -0,012 0,003 -0,122 -4,518 0,000 0,983 1,018 

HunRANK_t_egyeni98 -0,011 0,002 -0,116 -4,304 0,000 0,984 1,016 

HunRANK_t_egyeni3 -0,008 0,003 -0,080 -2,936 0,003 0,979 1,022 

HunRANK_t_egyeni13 -0,014 0,002 -0,165 -6,098 0,000 0,979 1,021 

HunRANK_t_egyeni55 -0,013 0,003 -0,129 -4,725 0,000 0,973 1,028 

CTime 0,036 0,009 0,104 3,843 0,000 0,979 1,022 
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ANOVA 

Emocionalitás  
Sum of 

Squares  df 
Mean 

Square F Sig. 
Regression 549,307 10 54,931 15,910 0,000 

Residual 3504,385 1015 3,453 
  

Total 4053,692 1025       

Emocionalitás  
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance  VIF 
(Constant) 5,784 0,136 

 
42,432 0,000 

  
Co_Vszels -0,127 0,023 -0,240 -5,579 0,000 0,460 2,174 

Af_Vszels 0,076 0,023 0,141 3,307 0,001 0,466 2,144 

HunRANK_t_egyeni52 0,020 0,003 0,188 6,383 0,000 0,986 1,015 

HunRANK_t_egyeni20 0,026 0,004 0,170 5,801 0,000 0,994 1,006 

HunRANK_t_egyeni104  0,014 0,003 0,142 4,845 0,000 0,991 1,009 

HunRANK_t_egyeni85 0,008 0,003 0,083 2,825 0,005 0,987 1,013 

HunRANK_t_egyeni92 0,010 0,003 0,086 2,906 0,004 0,983 1,018 

HunRANK_t_egyeni48 0,007 0,003 0,064 2,193 0,029 0,989 1,011 

HunRANK_t_egyeni64 0,006 0,003 0,065 2,218 0,027 0,985 1,015 

EMTime -0,025 0,012 -0,063 -2,119 0,034 0,976 1,025 

 

31.  táblázat [B. melléklet] Az egyes személyiségdimenziók regressziós 
modelljei a különféle válaszjellemzők alapján 

 

 

 

 

Initial  
Eigenvalues 

Rotation Sums of  
Squared Loadings 

Total 
% of 

Variance  
Cumulative 

% 
Total 

% of 
Variance  

Cumulative 
% 

1.Faktor  1,701 34,024 34,024 1,568 31,353 31,353 
2.Faktor  1,137 22,736 56,760 1,270 25,407 56,760 

 
32. táblázat [B. melléklet]: A személyiségskálánkénti reziduálisokból 

aggregált faktorok által megmagyarázott variancia 
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Reziduálisok 
(abszolút értékben) 

Welch-d df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference  

Std. Error 
Difference 

95% CI 

Lower Upper 

Akarat res. 6,922 895,987 0,000 0,481 0,070 0,345 0,618 

Lendület res. 4,257 927,236 0,000 0,287 0,067 0,155 0,419 

Empátia res. 5,600 897,644 0,000 0,373 0,067 0,242 0,504 

Kontroll res. 3,067 956,357 0,002 0,188 0,061 0,068 0,309 

Emoc. res. 7,303 883,507 0,000 0,513 0,070 0,375 0,651 

1. Faktor res.  5,787 894,868 0,000 0,228 0,039 0,150 0,305 

2. Faktor res.  5,867 897,223 0,000 0,222 0,038 0,148 0,296 

1.+ 2. Faktor res.  8,029 907,630 0,000 0,450 0,056 0,340 0,560 

 
33.  táblázat [B. melléklet] A válaszklaszterek közötti eltérések a válaszstílus 

alapú személyiségskála bejóslás reziduálisai, valamint az azokból 
képzett faktorok alapján 

 

 

Skála 
(nyerspont) 

Welch-d  df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% CI 

Lower Upper 

Akarat 2,727 658,719 0,007 1,325 0,486 0,371 2,279 

Lendület 7,059 703,612 0,000 3,582 0,508 2,586 4,579 

Empátia 5,918 648,863 0,000 3,319 0,561 2,217 4,420 

Kontroll 5,000 651,612 0,000 3,156 0,631 1,916 4,395 

Emocionalitás -6,722 672,063 0,000 -4,122 0,613 -5,326 -2,918 

 
34. táblázat [B. melléklet] Az egyes személyiségskálák nyerspontszámainak 

eltérése a válaszklaszterek között (angol mintán) 
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C. Melléklet	(Kiegészítés	az	5.	fejezethez) 
 

 
Skála 
(Sten-középérték = 5,5) t df 

Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference  

95% CI 

Lower Upper 
Akarat_Normal -2,898 210 0,004 -0,372 -0,624 -0,119 

Lendulet_Normal -2,224 210 0,027 -0,304 -0,573 -0,035 

Empatia_Normal 1,671 210 0,096 0,251 -0,045 0,547 

Kontroll_Normal -1,334 210 0,184 -0,197 -0,489 0,094 

Emoc_Normal 5,911 210 0,000 0,835 0,557 1,114 

 
1. táblázat [C. melléklet]) A személyiség skálapontszám átlagok eltérése a 

Sten-középértéktől a Normál kitöltési helyzetben 
 
 

Skála 
(Sten-középérték = 5,5) t df 

Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference  

95% CI 

Lower Upper 
Akarat_Ideal 0,772 179 0,441 0,101 -0,157 0,360 

Lendulet_Ideal 11,586 179 0,000 1,519 1,261 1,778 

Empatia_Ideal 11,107 179 0,000 2,017 1,658 2,375 

Kontroll_Ideal 8,515 179 0,000 1,383 1,063 1,704 

Emoc_Ideal -18,591 179 0,000 -2,567 -2,839 -2,294 

 
2. táblázat [C. melléklet]) A személyiség skálapontszám átlagok eltérése a 

Sten-középértéktől az Ideális kitöltési helyzetben 
 
 

Skála 
(Sten-középérték = 5,5) t df 

Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference  

95% CI 

Lower Upper 
Akarat_Hamis 0,615 173 0,539 0,138 -0,305 0,580 

Lendulet_Hamis 1,064 173 0,289 0,284 -0,243 0,811 

Empatia_Hamis -0,210 173 0,834 -0,052 -0,537 0,434 

Kontroll_Hamis -0,033 173 0,974 -0,009 -0,530 0,513 

Emoc_Hamis -7,804 173 0,000 -1,536 -1,924 -1,147 

 
3. táblázat [C. melléklet]) A személyiség skálapontszám átlagok eltérése a 

Sten-középértéktől a Hamis kitöltési helyzetben 
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Normál / Hamis 
kitöltés  

Paired Differences 

t df 

  

Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 
95% CI Sig.  

Lower Upper (2-tailed) 
Akarat_Normal - 
Akarat_Hamis 

-0,611 3,525 0,267 -1,138 -0,083 -2,286 173 0,023 

Lendület_Normal - 
Lendület_Hamis 

-0,688 4,146 0,314 -1,308 -0,068 -2,189 173 0,030 

Empátia_Normal - 
Empátia_Hamis 

0,411 3,841 0,291 -0,163 0,986 1,413 173 0,159 

Kontroll_Normal - 
Kontroll_Hamis 

-0,052 3,964 0,301 -0,645 0,541 -0,172 173 0,864 

Emoc_Normal - 
Emoc_Hamis 

2,401 3,658 0,277 1,854 2,949 8,658 173 0,000 

 
4. táblázat [C. melléklet] Az egyes személyiség skálák Sten-átlagai közötti 

eltérések a Normál és a Hamis kitöltési helyzetben 
 
 

Normál / Ideális 
kitöltés  

Paired Differences 

t df 

  

Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 
95% CI Sig.  

Lower Upper (2-tailed) 
Akarat_Normal - 
Akarat_Ideal 

-0,591 2,302 0,172 -0,930 -0,253 -3,445 179 0,001 

Lendület_Normal - 
Lendület_Ideal 

-1,914 2,225 0,166 -2,241 -1,587 -11,542 179 0,000 

Empátia_Normal - 
Empátia_Ideal 

-1,629 2,623 0,196 -2,015 -1,243 -8,331 179 0,000 

Kontroll_Normal - 
Kontroll_Ideal 

-1,469 2,360 0,176 -1,816 -1,122 -8,350 179 0,000 

Emoc_Normal - 
Emoc_Ideal 

3,274 2,577 0,192 2,895 3,654 17,046 179 0,000 

 
5. x. táblázat [C. melléklet] Az egyes személyiség skálák Sten-átlagai 

közötti eltérések a Normál és az Ideális kitöltési helyzetben 
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Faktor (f őkomponens)  

1 2 3 4 
V5s_hamis  0,921 -0,177 -0,225   
V1s_hamis  0,907 -0,218 -0,233 -0,103 
V4s_hamis  -0,904 0,154 0,247   
V2s_hamis  -0,891 0,233 0,254   
V1s_norm  0,164 -0,908 -0,170 -0,154 
V5s_norm  0,207 -0,878 -0,238 -0,132 
V4s_norm  -0,179 0,869 0,133   
V2s_norm  -0,181 0,851 0,245 -0,116 
V4s_ideal  -0,165 0,207 0,847   
V2s_ideal  -0,235 0,201 0,840   
V5s_ideal  0,264 -0,185 -0,832 -0,112 
V1s_ideal  0,304 -0,207 -0,789 -0,170 
V3s_hamis  -0,162   -0,109 0,778 
V3s_norm        0,744 
V3s_ideal      0,234 0,666 

 
6. táblázat [C. melléklet] A kitöltési helyzetenként megjelenő válaszskála 

opciók (1-5) alapján képzett főkomponensek mátrixa 
 
 

Faktor 
(főkomponens)  

Initial Eigenvalues  Rotation Sums of Squared Loadings  

Total  % of Variance  Cumulative %  Total  % of Variance  Cumulative %  
1 6,727 44,844 44,844 3,697 24,645 24,645 
2 1,997 13,312 58,156 3,393 22,619 47,264 
3 1,708 11,387 69,543 3,200 21,336 68,600 
4 1,580 10,535 80,078 1,722 11,478 80,078 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
7. táblázat [C. melléklet] A kitöltési helyzetenként megjelenő válaszskála 

opciók (1-5) alapján képzett főkomponensek sajátértékei, valamint az 
általuk magyarázott varianciák  
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Cél-Hamis 
távolság  

Cél-Hamis vszéls. 
vált.(abs): 3 csop  

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

Összesített  Between  21,204 2 10,602 8,213 0,000 
Within  220,756 171 1,291 

  Total 241,960 173       

Akarat  Between  23,869 2 11,935 2,566 0,080 
Within  795,270 171 4,651 

  Total 819,140 173       

Lendület  Between  7,505 2 3,753 1,230 0,295 
Within  521,557 171 3,050 

  Total 529,062 173       

Empátia  Between  6,231 2 3,116 0,371 0,690 
Within  1434,982 171 8,392 

  Total 1441,214 173       

Kontroll  Between  148,500 2 74,250 6,991 0,001 
Within  1816,072 171 10,620 

  Total 1964,571 173       

Emoc.  Between  27,235 2 13,618 3,293 0,040 
Within  707,224 171 4,136 

  Total 734,460 173       

 

Cél-Hamis 
távolság 

Cél-Hamis vszéls. 
vált.(abs): 3 csop 

N Mean Std. Std. 95% CI 

     Dev.  Err. Lower  Upper  
Összesített min. vált.  55 3,040 1,064 0,143 2,752 3,327 

köz. vált.  61 2,540 1,244 0,159 2,221 2,859 
max. vált.  58 2,176 1,083 0,142 1,891 2,460 

  Total 174 2,576 1,183 0,090 2,399 2,753 

Akarat  min. vált.  55 2,885 1,890 0,255 2,375 3,396 
köz. vált.  61 2,628 2,239 0,287 2,054 3,201 
max. vált.  58 1,997 2,300 0,302 1,392 2,601 

  Total 174 2,499 2,176 0,165 2,173 2,824 

Lendület  min. vált.  55 1,718 1,638 0,221 1,275 2,161 
köz. vált.  61 1,210 1,681 0,215 0,779 1,640 
max. vált.  58 1,422 1,906 0,250 0,921 1,923 

  Total 174 1,441 1,749 0,133 1,180 1,703 

Empátia  min. vált.  55 2,844 2,570 0,347 2,149 3,538 
köz. vált.  61 3,274 2,680 0,343 2,587 3,960 
max. vált.  58 2,919 3,370 0,443 2,033 3,805 

  Total 174 3,020 2,886 0,219 2,588 3,451 

Kontroll  min. vált.  55 4,884 2,944 0,397 4,088 5,680 
köz. vált.  61 3,441 3,370 0,432 2,578 4,304 
max. vált.  58 2,614 3,419 0,449 1,715 3,513 

  Total 174 3,621 3,370 0,255 3,117 4,125 

Emoc. min. vált.  55 2,867 2,016 0,272 2,322 3,412 
köz. vált.  61 2,148 1,790 0,229 1,689 2,606 
max. vált.  58 1,926 2,277 0,299 1,327 2,525 

  Total 174 2,301 2,060 0,156 1,993 2,609 
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Cél-Hamis 
távolság 

Cél-Hamis vszéls. 
vált.(abs): 3 csop  

Mean Std. Sig. 95% CI 

Diff. Error 
 

Upper Lower 

Összesített  min. vált.  köz. vált.  0,500 0,211 0,050 0,000 0,999 
max. vált.  0,864 0,214 0,000 0,359 1,370 

köz. vált.  min. vált.  -0,500 0,211 0,050 -0,999 0,000 
max. vált.  0,364 0,208 0,190 -0,128 0,857 

max. vált.  min. vált.  -0,864 0,214 0,000 -1,370 -0,359 
    köz. vált.  -0,364 0,208 0,190 -0,857 0,128 

Akarat  min. vált.  köz. vált.  0,258 0,401 0,797 -0,690 1,206 
max. vált.  0,889 0,406 0,076 -0,071 1,849 

köz. vált.  min. vált.  -0,258 0,401 0,797 -1,206 0,690 
max. vált.  0,631 0,396 0,250 -0,304 1,566 

max. vált.  min. vált.  -0,889 0,406 0,076 -1,849 0,071 
    köz. vált.  -0,631 0,396 0,250 -1,566 0,304 

Lendület  min. vált.  köz. vált.  0,508 0,325 0,263 -0,259 1,276 
max. vált.  0,296 0,329 0,641 -0,481 1,073 

köz. vált.  min. vált.  -0,508 0,325 0,263 -1,276 0,259 
max. vált.  -0,213 0,320 0,785 -0,970 0,545 

max. vált.  min. vált.  -0,296 0,329 0,641 -1,073 0,481 
    köz. vált.  0,213 0,320 0,785 -0,545 0,970 

Empátia  min. vált.  köz. vált.  -0,430 0,539 0,704 -1,704 0,843 
max. vált.  -0,075 0,545 0,990 -1,364 1,214 

köz. vált.  min. vált.  0,430 0,539 0,704 -0,843 1,704 
max. vált.  0,355 0,531 0,782 -0,901 1,611 

max. vált.  min. vált.  0,075 0,545 0,990 -1,214 1,364 
    köz. vált.  -0,355 0,531 0,782 -1,611 0,901 

Kontroll  min. vált.  köz. vált.  1,443 0,606 0,048 0,010 2,875 
max. vált.  2,270 0,613 0,001 0,820 3,720 

köz. vált.  min. vált.  -1,443 0,606 0,048 -2,875 -0,010 
max. vált.  0,827 0,598 0,352 -0,586 2,240 

max. vált.  min. vált.  -2,270 0,613 0,001 -3,720 -0,820 
    köz. vált.  -0,827 0,598 0,352 -2,240 0,586 

Emoc. min. vált.  köz. vált.  0,720 0,378 0,141 -0,174 1,614 
max. vált.  0,941 0,383 0,039 0,036 1,846 

köz. vált.  min. vált.  -0,720 0,378 0,141 -1,614 0,174 
max. vált.  0,222 0,373 0,823 -0,660 1,103 

max. vált.  min. vált.  -0,941 0,383 0,039 -1,846 -0,036 
    köz. vált.  -0,222 0,373 0,823 -1,103 0,660 

 

8. táblázat [C. melléklet] A Hamis kitöltésben a válaszszélsőségesség 
változás mértékének három csoportja (minimális / közepes / maximális) 
közötti különbségek a személyiség skálánkénti manipulációs sikeresség 

tekintetében  
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Cél-Hamis távolság 
3csop  

N 
Vszels - Hamis 

1* 2* 

min. siker (diff: 4-) 22 -4,568 
 

köz. siker (diff: 2-4) 99 -0,803 
 

max. siker (diff: 0-2) 53 
 

15,208 

*Tukey HSD: Subset for alpha = 0.05    

 
9. táblázat [C. melléklet] A Hamis kitöltési helyzetben mutatott 

válaszszélsőségesség átlagok a manipulációs sikeresség 3 csoportjában 
 

Pearson  
korreláció  Vszels_norm  Vszels_ideal  Vszels_hamis  
min. siker csop. (0-2)     

Vszels_norm  1 ,587** ,485** 
Vszels_ideal  ,587** 1 ,506** 

Vszels_hamis  ,485** ,506** 1 
köz. siker csop. (2-4)     

Vszels_norm  1 ,370** ,389** 
Vszels_ideal  ,370** 1 ,555** 

Vszels_hamis  ,389** ,555** 1 
max. siker csop. (4-)     

Vszels_norm  1 ,751** ,534* 
Vszels_ideal  ,751** 1 ,402 

Vszels_hamis  ,534* ,402 1 
** p<0,01; * p<0,05 
 

10. táblázat [C. melléklet] A manipulációs sikeresség szerinti csoportok 
(minimális / közepes / maximális) helyzetek közötti 

válaszszélsőségesség együttjárásai 
 

Skálánkénti Cél-Hamis 
vszéls. diff.(abs): 3 csop 

Sum of 
Squares  df 

Mean 
Square F Sig. 

Normal-Ideal (abs) eltérés  Between  12,420 2 6,210 5,797 0,004 

Within  175,685 164 1,071 

  Total 188,106 166       

 

Skálánkénti Cél-Hamis  
vszéls. vált.(abs): 3 csop  

N 
Normal-Ideal (abs) eltérés  

1* 2* 

min. vált. csop. 51 2,117 
 

max. vált. csop. 58 
 

2,707 

köz. vált. csop. 58 
 

2,711 

*Tukey HSD: Subset for alpha = 0.05    

 
11. táblázat [C. melléklet] A Normál-Ideális kitöltés profilja közti eltérések 

szintje a három válaszszélsőségesség változtatási csoportban  



 
Akarat Cél-Hamis diff(abs) 

R R Square 
Adjusted 
R Square  

Std. Error of 
the Estimate 

0,369 0,136 0,126 3,631 

p < 0,05 

 
Lendület Cél-Hamis diff(abs) 

R R Square 
Adjusted 
R Square  

Std. Error of 
the Estimate 

0,114 0,013 0,002 4,020 

p = ns 

 
Empátia Cél-Hamis diff(abs) 

R R Square 
Adjusted 
R Square  

Std. Error of 
the Estimate 

0,190 0,036 0,025 3,638 

p < 0,05 
 
Kontroll Cél-Hamis diff(abs) 

R R Square 
Adjusted 
R Square  

Std. Error of 
the Estimate 

0,237 0,056 0,045 3,599 

p < 0,05 

 
Emocionalitás. Cél-Hamis diff(abs) 

R R Square 
Adjusted 
R Square  

Std. Error of 
the Estimate 

0,267 0,071 0,060 3,603 

p < 0,05 
   

 
12. táblázat [C. melléklet] A Hamis kitöltésben mutatkozó maradék 

válaszszélsőség változások és a manipulációs sikeresség közötti 
kvadratikus összefüggések 

 

 

Normál 
tesztkitöltésben df 

Mean 
Square F Sig. 

Partial Eta 
Squared 

Linear 1 141,853 1,957 0,164 0,011 

Quadratic 1 807,256 7,508 0,007 0,040 

Cubic 1 35,756 0,906 0,342 0,005 

Order 4 1 24,814 0,236 0,628 0,001 

 
13. táblázat [C. melléklet] A válaszskála fokozatok (1-től 5-ig terjedő értékek) 

időrangszám átlagainak kvadratikus trendje Normál-kitöltési helyzetben a 
teljes mintán 
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Kontroll-skála  
Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) Mean 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

95% CI 
Lower Upper  

Cél-Normál diff(abs) -  
Cél-Hamis diff(abs) 

0,872 3,554 0,359 0,160 1,585 2,430 97 0,017 

 
14. táblázat [C. melléklet] A Hamis feltételben elért Kontroll skálapontszám 

abszolút értékben számított nehézségi átlaga (Cél-Normál távolság) és a 
manipulációs sikeresség átlaga (Cél-Hamis távolság) közötti különbség 

 
 

ANOVA 

  
Sum of 

Squares 
df 

Mean 
Square 

F Sig. 

Regression 202,174 3 67,391 9,211 0,000 

Residual 1236,527 169 7,317 
  Total 1438,701 172 

   
 

15. táblázat [C. melléklet] Az Empátia skála manipulációs sikerességét (Cél-
Hamis skála eltérés) előrejelző item időrangszám változás alapján 

képezett regressziós modell 
  

R 
R 

Square  
Adjusted R 

Square  
Std. Error of 
the Estimate  

Change Statistics  

Durbin-
Watson  

R Square 
Change  F Change  df1  df2  

Sig. F 
Change  

0,375 0,141 0,125 2,70495 0,027 5,214 1 169 0,024 1,842 

Predictors: (Constant), HunRANK_t_hamis33_norm33, HunRANK_t_hamis6_norm6, HunRANK_t_hamis11_norm11 
Dependent Variable: Empátia Cél-Hamis diff(abs) 
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R 
R 

Square  
Adjusted R 

Square  
Std. Error of 
the Estimate  

Change Statistics  
Durbin-
Watson  R Square 

Change  
F 

Change  
df1  df2  

Sig. F 
Change  

0,443 0,196 0,162 1,07187 0,022 4,609 1 165 0,033 2,037 

 
ANOVA 

  
Sum of 
Squares  

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

Regression 46,186 7 6,598 5,743 0,000 

Residual 189,570 165 1,149 
  Total 235,756 172 

   
 

 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error  Beta 
(Constant) 2,733 0,094 

 
29,081 0,000 

HunRANK_t_hamis4_norm4 -0,007 0,003 -0,195 -2,734 0,007 

HunRANK_t_hamis5_norm5 0,005 0,002 0,159 2,214 0,028 

HunRANK_t_hamis62_norm62  0,010 0,003 0,214 2,981 0,003 

HunRANK_t_hamis66_norm66  0,008 0,003 0,166 2,349 0,020 

HunRANK_t_hamis99_norm99  -0,007 0,003 -0,181 -2,519 0,013 

HunRANK_t_hamis11_norm11  -0,006 0,003 -0,155 -2,197 0,029 

HunRANK_t_hamis46_norm46  -0,007 0,003 -0,154 -2,147 0,033 

 
16. táblázat [C. melléklet] A teljes manipulációs sikerességet (Cél-Hamis 

abszolút eltérések összegét) bejósló item időrangszám változások 
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R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square  

Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

0,435 0,189 0,169 2,000 2,039 

 
ANOVA 

  
Sum of 

Squares  df 
Mean 

Square F Sig. 
Regression 150,325 4,000 37,581 9,398 0,000 

Residual 643,824 161,000 3,999     

Total 794,148 165,000       

 

  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error  Beta 
(Constant) -0,023 0,843   -0,027 0,978 

Af_normSD_hamisSD -1,479 0,401 -0,267 -3,689 0,000 

Vszl_Wi_N_Hamis -0,168 0,040 -0,313 -4,204 0,000 

En_norm_SD 1,841 0,616 0,230 2,991 0,003 

V3_Wi_N_Normal 0,092 0,041 0,166 2,254 0,026 

 
17. táblázat [C. melléklet] Az Akarat dimenzió manipulációs sikerességét 

(Cél-Hamis abszolút távolság) bejósló válaszjellemzők (Stepwise) 
regressziós modellje 
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R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

0,501 0,251 0,222 1,508 2,078 

 

ANOVA 

  
Sum of 

Squares  df 
Mean 

Square F Sig. 
Regression 120,883 6,000 20,147 8,860 0,000 

Residual 361,550 159,000 2,274     

Total 482,433 165,000       

 

  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error  Beta 
(Constant) -1,413 1,074 

 
-1,315 0,190 

Wi_hamis_SD -1,701 0,334 -0,363 -5,095 0,000 

Em_hamis_SD 1,331 0,405 0,234 3,288 0,001 

Af_ideal_SD 1,023 0,366 0,199 2,791 0,006 

V3_En_N_Ideal 0,065 0,028 0,165 2,350 0,020 

ENE_ABSHunRANK_t_Normal  0,080 0,034 0,162 2,326 0,021 

E_ideal_hamis_Time 0,018 0,008 0,161 2,297 0,023 

 

18. táblázat [C. melléklet] A Lendület dimenzió manipulációs sikerességét 
(Cél-Hamis abszolút távolság) bejósló válaszjellemzők (Stepwise) 

regressziós modellje 
 

 

  



  
 

211 
 
 

 

R 
 

R 
Square 

Adjusted 
R Square  

Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

0,372 0,139 0,117 2,710 1,934 

 
 

ANOVA 

  
Sum of 

Squares  df 
Mean 

Square F Sig. 
Regression 190,398 4,000 47,599 6,480 0,000 

Residual 1182,695 161,000 7,346     

Total 1373,093 165,000       

 
 

  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error  Beta 
(Constant) -2,833 1,845 

 
-1,536 0,126 

Wi_normSD_hamisSD -1,534 0,531 -0,214 -2,889 0,004 

En_normSD_hamisSD 1,223 0,439 0,207 2,788 0,006 

AFF_ABSHunRANK_t_ Hamis  0,187 0,072 0,195 2,613 0,010 

En_ideal_SD 1,300 0,658 0,147 1,975 0,050 

 

19. táblázat [C. melléklet] Az Empátia dimenzió manipulációs sikerességét 
(Cél-Hamis abszolút távolság) bejósló válaszjellemzők (Stepwise) 

regressziós modellje 
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R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

0,404 0,163 0,137 3,097 1,923 

 
ANOVA 

  
Sum of 

Squares  df 
Mean 

Square F Sig. 
Regression 298,753 5,000 59,751 6,228 0,000 

Residual 1535,093 160,000 9,594     

Total 1833,846 165,000       

 

  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error  Beta 
(Constant) -0,814 1,397 

 
-0,582 0,561 

Vszl_Co_N_Hamis -0,281 0,071 -0,327 -3,971 0,000 

En_hamis_SD 1,616 0,543 0,229 2,975 0,003 

V3_Co_N_Hamis -0,184 0,081 -0,167 -2,266 0,025 

Wi_ideal_SD 2,907 0,900 0,281 3,229 0,002 

Co_Vszels_norm_ideal 0,190 0,070 0,229 2,722 0,007 

 
20. táblázat [C. melléklet] A Kontroll dimenzió manipulációs sikerességét 

(Cél-Hamis abszolút távolság) bejósló válaszjellemzők (Stepwise) 
regressziós modellje 
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R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

0,349 0,122 0,105 1,926 1,914 

 
ANOVA 

  
Sum of 

Squares  df 
Mean 

Square F Sig. 
Regression 83,249 3,000 27,750 7,481 0,000 

Residual 600,945 162,000 3,710     

Total 684,195 165,000       

 
 

  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error  Beta 
(Constant) 2,276 0,218 

 
10,461 0,000 

Em_Vszels_ideal -0,109 0,034 -0,249 -3,190 0,002 

Af_Vszels_norm -0,222 0,063 -0,384 -3,511 0,001 

Wi_Vszels_norm 0,216 0,074 0,328 2,904 0,004 

 
21. táblázat [C. melléklet] Az Emocionalitás dimenzió manipulációs 
sikerességét (Cél-Hamis abszolút távolság) bejósló válaszjellemzők 

(Stepwise) regressziós modellje 
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R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

0,511 0,261 0,225 1,921 1,905 
Dependent Variable: Akarat Cél-Hamis diff(abs) 

 

 Akarat Cél-Hamis diff(abs) 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients     

  B Std. Error Beta t Sig. 
(Constant) 0,272 0,808 0,336 0,737 
Af_normSD_hamisSD -0,958 0,399 -0,173 -2,400 0,018 
Vszl_Wi_N_3 -0,167 0,038 -0,314 -4,374 0,000 
En_norm_SD 1,733 0,583 0,218 2,972 0,003 
V3_Wi_N_1 0,086 0,039 0,155 2,215 0,028 
HunRANK_t_hamis48_norm48 0,010 0,005 0,127 1,845 0,067 
HunRANK_t_hamis54_norm54 0,013 0,005 0,184 2,647 0,009 
HunRANK_t_hamis13_norm13 0,007 0,005 0,105 1,528 0,128 
HunRANK_t_hamis6_norm6 0,010 0,005 0,131 1,934 0,055 

 
22. táblázat [C. melléklet] Az Akarat dimenzió manipulációs sikerességét 

(Cél-Hamis abszolút távolság) bejósló válaszjellemzők hierarchikus 
regressziós modellje 
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R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

0,566 0,321 0,282 1,445 2,033 
Dependent Variable: Lendület Cél-Hamis diff(abs) 

 

 Lendület Cél-Hamis diff(abs) 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients     

  B Std. Error Beta t Sig. 
(Constant) -1,331 1,036 -1,285 0,201 
Wi_hamis_SD -1,474 0,325 -0,314 -4,541 0,000 
Em_hamis_SD 1,167 0,387 0,207 3,018 0,003 
Af_ideal_SD 0,963 0,354 0,187 2,721 0,007 
V3_En_N_2 0,050 0,027 0,129 1,878 0,062 
ENE_ABSHunRANK_t_1 0,079 0,033 0,160 2,389 0,018 
E_ideal_hamis_Time 0,016 0,008 0,139 2,052 0,042 
HunRANK_t_hamis18_norm18 0,016 0,005 0,225 3,300 0,001 
HunRANK_t_hamis93_norm93 0,011 0,006 0,122 1,812 0,072 
HunRANK_t_hamis55_norm55 0,006 0,003 0,124 1,857 0,065 

 
23. táblázat [C. melléklet] A Lendület dimenzió manipulációs sikerességét 

(Cél-Hamis abszolút távolság) bejósló válaszjellemzők hierarchikus 
regressziós modellje 
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R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

0,568 0,323 0,280 2,449 1,938 
Dependent Variable: Empátia Cél-Hamis diff(abs) 

 

 Empátia Cél-Hamis diff(abs) 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients     

  B Std. Error Beta t Sig. 
(Constant) -2,182 1,717 -1,271 0,206 
HunRANK_t_hamis33_norm33 -0,021 0,008 -0,190 -2,674 0,008 
HunRANK_t_hamis99_norm99 -0,017 0,006 -0,187 -2,818 0,005 
HunRANK_t_hamis11_norm11 -0,018 0,006 -0,189 -2,752 0,007 
HunRANK_t_hamis45_norm45 -0,019 0,007 -0,191 -2,753 0,007 
HunRANK_t_hamis25_norm25 -0,018 0,010 -0,125 -1,799 0,074 
HunRANK_t_hamis72_norm72 -0,017 0,007 -0,179 -2,606 0,010 
Wi_normSD_hamisSD -0,780 0,512 -0,108 -1,524 0,130 
En_normSD_hamisSD 1,010 0,406 0,171 2,488 0,014 
AFF_ABSHunRANK_t_3 0,186 0,067 0,194 2,783 0,006 
En_ideal_SD 1,133 0,604 0,128 1,877 0,062 

 
24. táblázat [C. melléklet] Az Empátia dimenzió manipulációs sikerességét 

(Cél-Hamis abszolút távolság) bejósló válaszjellemzők hierarchikus 
regressziós modellje 
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R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

0,579 0,335 0,292 2,819 2,049 
Dependent Variable: Kontroll Cél-Hamis diff(abs) 

 

 Kontroll Cél-Hamis diff(abs) 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients     

  B Std. Error Beta t Sig. 
(Constant) -1,332 1,287 -1,035 0,302 
HunRANK_t_hamis34_norm34 -0,021 0,008 -0,164 -2,473 0,014 
HunRANK_t_hamis4_norm4 -0,026 0,007 -0,244 -3,653 0,000 
HunRANK_t_hamis67_norm67 -0,019 0,009 -0,145 -2,153 0,033 
HunRANK_t_hamis47_norm47 -0,025 0,007 -0,229 -3,399 0,001 
HunRANK_t_hamis20_norm20 -0,024 0,009 -0,182 -2,747 0,007 
Vszl_Co_N_3 -0,296 0,066 -0,343 -4,482 0,000 
En_hamis_SD 1,801 0,498 0,253 3,618 0,000 
V3_Co_N_3 -0,159 0,075 -0,144 -2,129 0,035 
Wi_ideal_SD 3,126 0,825 0,302 3,791 0,000 
Co_Vszels_norm_ideal 0,219 0,062 0,271 3,504 0,001 

 
25. táblázat [C. melléklet] A Kontroll dimenzió manipulációs sikerességét 

(Cél-Hamis abszolút távolság) bejósló válaszjellemzők hierarchikus 
regressziós modellje 
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R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

0,466 0,217 0,194 1,853 1,547 
Dependent Variable: Emocionalitás Cél-Hamis diff(abs) 

 

 Emocionalitás Cél-Hamis diff(abs) 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients     

  B Std. Error Beta t Sig. 
(Constant) 2,344 0,205 11,410 0,000 
HunRANK_t_hamis55_norm55 0,016 0,004 0,245 3,576 0,000 
HunRANK_t_hamis66_norm66 0,021 0,006 0,250 3,630 0,000 
Em_Vszels_ideal -0,115 0,033 -0,257 -3,526 0,001 
Af_Vszels_norm -0,166 0,059 -0,281 -2,809 0,006 
Wi_Vszels_norm 0,151 0,070 0,224 2,166 0,032 

 
26. táblázat [C. melléklet] Az Emocionalitás dimenzió manipulációs 
sikerességét (Cél-Hamis abszolút távolság) bejósló válaszjellemzők 

hierarchikus regressziós modellje 
 

 

 


