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I. Elméleti háttér (1.): Személyiség-taxonómia kial akítása faktoranalitikus 
alapokon 

 

Az egyéni személyiségbeli különbségek osztályozása és rendszerbe foglalása terén az 
egyik legszélesebb körben elfogadott taxonómiát a Big Five megközelítés, illetve az 
ötfaktoros modell („Five Factor Model”) képviseli. Ennek módszertani, statisztikai alapját a 
faktoranalízis jelenti, mellyel az igen nagyszámú személyiséget leíró terminusokat, vagyis 
a vonások terén meglévő variabilitást, nagyobb egységekben faktorokba aggregálva lehet 
megragadni, illetve ezen keresztül azok szerveződésére következtetni. Ehhez az adatokat 
részben a korábbi elméletek alapdimenzióira épülő kérdőíves kutatások (lásd. Eysenck, 
1967) részben pedig a teljes személyiség-szókincs elemzése (pl. Cattell, 1943) 
szolgáltatta. A fenotípusos jellemzők természetes nyelven alapuló rendszertanának 
felállítása viszonylag hosszú múltra tekint vissza, a mai értelemben használt öt faktor 
meghatározása az 1940-es évekre datálható (Fiske, 1949), bár a koncepció térnyerése és 
igazi elfogadottsága csak 1980-as évekre tehető (Goldberg, 1981).  

A magyar nyelvű személyiség-taxonómiai vizsgálatok (Szirmák & De Raad, 1994) 
eredményei az első négy dimenzió viszonylagos egyértelműsége mellett az ötödik faktor 
meglétét, illetve az ott megjelenő dimenzió elnevezését kérdésesnek találták. A 
négyfaktoros, illetve ötfaktoros megoldás összevetéséből kitűnt, hogy az ötödik faktor 
valójában a Kellemesség dimenzió kettéválásával jön létre, tehát statisztikailag és 
tartalmilag érthető módon mindkettő kapcsolódik ehhez, de mégis külön tengelyt 
képeznek. Témáját tekintve elválik egymástól egy „konok” – „alkalmazkodó” jelzőkkel 
leírható dimenzió, illetve egy „áldozatkész” – „áskálódó” szavakkal jellemezhető 
személyiségfaktor.  

Teszt-módszertani szempontból a hazai személyiségmérés területén elterjedt Big Five 
alapú személyiségkérdőívek szerkezetét vizsgálva azt tapasztalhatjuk, hogy azok az 
ötödik faktor helyén tartalmát tekintve kivétel nélkül a Nyitottság („Openness”) dimenziót 
mérik, miközben a hazai vonatkozásban releváns ötödik faktorhoz tartozó jellemzők 
legtöbbjét különállóan nem, csak más faktorokban szétosztottan hordozzák. Éppen ezért a 
személyiség átfogó mérése terén fontos volna, hogy minél több, a magyar Big Five 
struktúrához jól illeszthető személyiségteszt álljon rendelkezésre.  

II. Elméleti háttér (2.): Az online tesztelési móds zer és a válaszjellemz ők 
detektálása a kérd őíves kutatásokban 

 

A számítógépes és online kiértékelési és értelmezési módszerek ma már nemcsak elvétve 
fordulnak elő a pszichológiai mérések területén, hanem a személyiségtesztelés klasszikus 
papír-ceruza verziójához képest lényegében túlsúlyba is kerültek. Az online 
tevékenységek közben keletkező, ún. indirekt digitális „lenyomatok” révén a tartalom alapú 
elemzések mellett egyfajta másodlagos válaszjellemzőként magának a válaszadási 
mintázat („response pattern”), valamint a válaszadási idő („response latency”) mutatóinak 
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. Ezen a területen a választendencia („response tendency”) fogalma helyett 
inkább a válaszstílus („response style”) terminus (Jackson & Messick, 1958) vált elterjedtté 
(De Beuckelaer, Weijters, & Rutten, 2010; Van Herk, Poortinga, & Verhallen, 2004), illetve 
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emellett az ettől némileg eltérő, Cronbach (1946) által bevezetett válaszbeállítódás 
(„response set”) fogalma (Cheung & Rensvold, 2000; Watkins & Cheung, 1995) vált 
uralkodóvá. A válaszbeállítódás terminust preferáló szerzők alapvetően az itemek 
formájától, tartalmától, illetve szituációs tényezőktől (externális, külső feltételektől) függő 
jellemzőként tekintenek erre a tényezőre, míg a válaszstílus fogalmát előnyben részesítők 
pedig egy olyan általánosan (is) érvényesülő, személyre jellemző, belső tényezőként 
(internális diszpozícióként) kezelik, ami nem (vagy nem elsődlegesen) az itemek 
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 egy olyan 
konzisztensen megjelenő és időben is stabil jellemzőnek tekinthető (Bachman & O'Malley, 
1984; Greenleaf, 1992; Naemi, Beal, & Payne, 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, 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 a 
középponti választás a válaszskála opciók jelentéstartalma függvényében 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, Geuens, & Schillewaert, 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) mérhető.  

A választorzítások taxonómiájában célszerű két tengelyt megkülönböztetni (Griffith, 
Peterson, Isaacson, Quist, & Gammon, 2009), 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 válik a választorzítás speciális fajtájaként a szociálisan kívánatosság 
(„social desirable responding” - SDR) fogalma is. A szociális kívánatossági torzítás két 
területét a tudatos megtévesztést célzó benyomáskeltési hatás („impression 
management”- IM), illetve az őszinte jellegű, pozitív irányú önáltatási hatás („self-deceptive 
enhancement”- SDE) jelenti (Paulhus, 1991), melyek az empirikus adatok szerint 
egymástól nem független, együttjáró faktoroknak tekinthetők (Ones, Viswesvaran, & 
Reiss, 1996). Mivel a szociális kívánatossági torzításnak kétségkívül erős a specifikus 
helyzetekhez kapcsolódó jellege, így a válaszbeállítódás témakörében is értelmezhető, de 
mindemellett felfedezhető benne egy individuális, diszpozicionális aspektus is, amely már 
az egyéni válaszstílus oldaláról ragadja meg ezt a jelenséget. Ez utóbbi kapcsán tehát a 
benyomáskeltés képességén és a benyomáskeltési motiváción belül is vizsgálhatók a 
szociális kívánatossági torzítás egyéni eltérései (McFarland & Ryan, 2000, 2006).  

A tesztelés során elemezhető válaszjellemzők második 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 
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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, illetve az item 
hossza befolyásolhatja (Holden, Fekken, & Cotton, 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 azóta számos más kutató is 
demonstrálta ezt a jellegzetes mintázatot (Amelang, Eisenhut, & Rindermann, 1991; 
Mueller, Thompson, & Dugan, 1986). A jelenség értelmezésekor egyes kutatók az én-
sémának az egyénre vonatkozó információkkal kapcsolatos kognitív facilitáló hatását 
feltételezték, mely végső soron az én-releváns kérdőív itemek feldolgozást gyorsítaná fel 
(Akrami, Hedlund, & Ekehammar, 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 kutatások (pl. Holden, Kroner, Fekken, & Popham, 1992) szintén az én-
sémával való összefüggésére támaszkodva a szociális kívánatossági hatást vizsgálva arra 
az eredményre jutottak, hogy 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. 

A válaszstílus mutatók stabil, különféle helyzetekben és eltérő itemkészletek, illetve 
válaszskálák mellett is tetten érhetők. Nagymintás felmérések alapján kimutatható, hogy a 
választendenciát vizsgálva a válaszadók kb. 25-30%-a jellemezhető széli választásokkal 
(Austin, Deary, & Egan, 2006; Eid & Rauber, 2000), vagyis úgy tűnik, hogy a 
legkülönfélébb kérdőíves tesztelési helyzetekben meglehetősen nagy gyakorisággal 
megjelenik populációs szinten ez a válaszstílus. 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 személyiség jellemzők stabilitásához hasonló 
szintű „test-restest” korrelációk adódnak az extrém választendencia vonatkozásában (r = 
0,8), de még az ARS terén is közepesen erős együttjárás (r = 0,5) tapasztalható  (Littvay, 
2010). Mindezek alapján feltételezhető, hogy ezen választendencia jellemzők mögött 
bizonyos látens pszichológiai tulajdonságok húzódhatnak meg (Austin, et al., 2006). 

A kulturális, nyelvi (nemzetek, országok) közötti aspektus szerint vizsgálódva szembeötlő, 
hogy a széli választások terén magasabb gyakoriság mutatható ki a nyugati országokban, 
míg a beleegyező válaszstílus pedig a kelet-ázsiai országokban preferált (Gilman et al., 
2008; Hamamura, Heine, & Paulhus, 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 hiányaként 
akár műtermékek megjelenése is előfordulhat. 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 
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egyéni válaszskála torzításokat is beemeljük a modellbe (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 reliabilitását, míg másik 
oldalról pedig csökkentheti a validitásukat (Clarke, 2000). De másik oldalról 
tulajdonképpen bármilyen tendenciózus válaszmegoszlási eltolódás, halmozódás (pl. 
ARS, ModRS) magával hoz egy bizonyos mértékű „tartalom-független” megosztott 
varianciát, ami esetenként a skálák belső konzisztenciáját veszélyeztetheti.  

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.  

III. Kérdésfeltevések és az empirikus vizsgálatok f elépítése 
 

1. A Facet5 (Buckley & Williams, 2002) személyiségteszt hazai  adaptálása  révén a 
személyiség átfogó mérését lehetővé tevő, a magyar vonás-taxonómiai kutatások 
eredményeihez jól illeszthető 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 személyiségjellemz őkkel való speciális kapcsolódásai  is feltárhatók 
lehetnek.  

2. A válaszlátencia területén célszerű lenne a korábbi mérési módszerekhez képest 
egyszer űbb 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.  

IV. Empirikus vizsgálat (1): Online személyiségméré s a hazai Big Five struktúra 
mentén, a Facet5-teszt magyar adaptációja 

 

Facet5 (Buckley & Williams, 2002) kérdőív magyar verziójának kialakítása egy olyan 
sajátos internetes mérőeszköz adaptálását foglalta magában, 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 értékek) 
segítségével ipszatív, kényszerválasztásos jelleggel összesen 106 x 2 ellentétes tartalmú 
tételpár közötti választás szükséges (Például „A hanyag munkavégzés a felelőtlen 
hozzáállás jele” vs. „Nem szükséges túl sokat foglalkozni a részletekkel”.)  
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Az itemekre adott válaszok alapján az öt fő skála  Sten-értékei számíthatók ki az alábbiak 
szerinti tartalommal (valamint az ábrázolásokban használt szín megjelölésekkel): Akarat 
skála/ Kellemesség (zöld), Lendület skála / Extraverzió (sárga), Empátia skála / Integritás 
(piros), Kontroll skála / Lelkiismeretesség (kék), Emocionalitás skála / Érzelmi stabilitás 
(lila).  

A teszt 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 voltak 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 mozogtak (CI95 = 0,66 – 0,81), és 
a Feldt-tesztben (Feldt, 1969) nem mutatkozott 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, míg mások viszont elmaradtak az elvárásoktól. A magyar mintán kapott 
eredmények (Modell HU) értékeléshez ugyanakkor célszerű figyelembe venni azt is, hogy 
az angol tesztváltozatban (Modell UK) lényegében ugyanilyen adatok születtek.  

  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 HU 1035 2,87 0,529 0,542 0,071 0,042 [0,041-0,043]  
 χ2/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 
 

1. táblázat CFA elemzések illeszkedési mutatói 

Ennek hátterében vélhetően a Facet5 hagyományos Likert-skáláktól némileg eltérő 
ötfokozatú válaszskálája állhatott (például a középponti, 3-as válaszok minimalizálása). 
Mivel ez a tételek szintjén eltérő válaszgyakoriságokhoz, válaszérték-szóródásokhoz 
vezetve kihathatott a változók közötti korrelációk átlagos szintjére, végső soron pedig 
magát a CFI indexet is döntő mértékben befolyásolhatta. 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, Zonderman, Costa, Bond, 
& Paunonen, 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  ellenőrzése egy kisebb, egyetemista populációból 
származó (N = 85), nemek tekintetében kiegyensúlyozott mintán történt. Az egy hónapos 
időkülönbséggel zajló tesztkitöltés alapján elvégzett „teszt-reteszt” eredmények 
megfelelőnek bizonyultak minden személyiségskálánál (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, Costa Jr, & Martin, 2005), valamint a 
BFI (Big Five Invetory; John & Srivastava, 1999) hazai verzióján a klasszikus öt dimenziót 
mérve a magyar lexikális kutatásokban kapott speciális vonás-struktúra jelenlétét lehetett 
megerősíteni a Facet5 kérdőívben. A hazai lexikális kutatások eredményeiben egyrészt a 
Kellemesség dimenziónak két önálló területre való felbomlása, valamint a Nyitottság 
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dimenzió háttérbe szorulása volt megfigyelhető. A Facet5 és a NEO-PI-3 kapcsán kapott 
korrelációs eredmények ezzel összhangban álltak.  

Pearson-féle 
korreláció  

NEO 
Extraverzió  

NEO 
Baráts.  

NEO 
Lelkiism.  

NEO 
Neurotic.  

NEO 
Nyitottság  

F5 Akarat  0,285** -0,495** 0,111 -0,137 0,071 
F5 Lendület  0,732** -0,194* -0,104 -0,088 0,277** 
F5 Empátia  -0,054 0,670** 0,087 -0,119 0,023 
F5 Kontroll  -0,091 0,175* 0,641** -0,035 -0,350** 
F5 Emoc . -0,309** 0,017 -0,146 0,755** -0,007 
**p < 0,01; * p < 0,05 
 

2. táblázat A Facet5 és a NEO-PI-3 skálák korrelációi 

Lényegében ugyanez a kép rajzolódott 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 bukkant fel a Facet5 Empátia dimenziója, valamint 
ugyanitt, de negatív előjellel kapott szerepet az Akarat skála is. Ugyanakkor a Nyitottságot 
mérő dimenziók elhagyása esetén az ötfaktoros megoldás szintén a Szirmák-féle 
eredményekhez hasonló struktúrát adott, vagyis a NEO Kellemesség és a BFI 
Barátságosság skálája mellet kapott 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 jelent meg. Vagyis 
úgy tűnik, hogy a Facet5 skálák összességében jól illeszthetők a hazai személyiség-
taxonómiai felosztáshoz. 

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 

 
3. táblázat Közös faktoranalízis rotált komponens mátrixa 

A standard normákat  vizsgálva nemzetközi összehasonlításban a Facet5 jól láthatóan 
kirívó eredményekkel szolgált két személyiség dimenzió esetén. Az egyik Emocionalitás 
(Emotionality) dimenzió, amelyben a legmagasabb értékkel bíró első néhány ország között 
szerepelt a magyar átlag, a másik pedig Empátia (Affection) skála, ahol viszont minden 
más ország mögött szignifikánsan leszakadva igen erős hatásmérték mutatók mellett 
(Cohen-féle d = 0,51 – 0,87) a legalacsonyabb skálaértékkel volt jellemezhető a magyar 
minta.  
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Ehhez hasonló magyar eltérések az Érzelmi stabilitás vonatkozásában más kérdőívek 
kapcsán is kirajzolódtak (pl. BFQ, lásd Rózsa, Kő, & Oláh, 2006), de a Facet5 Empátia 
skálájának 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). 

V. Empirikus vizsgálat (2): Válaszjellemz ők szervez ődése, a 
válaszszéls őségességi klaszterek és a válaszlátencia-változás s zerepe a 
személyiségmérésében 

 

A válaszjellemzők mögött meghúzódó személyiségjellemzők azonosításához a 
választendencia, illetve a válaszlátencia mutatók egyéni variabilitása és a Big Five 
személyiség faktorok közötti kapcsolatok feltárására is szükség volt. 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 el őfordulása volt. Ez a mintázódás 
személyiségskálák szerinti összesítésben, illetve a teljes kérdőív tízes itemblokkokra 
tagolásának kumulatív előfordulási gyakoriságában is kirajzolódott. Ezen válaszpárok nem 
csupán hasonló gyakorisággal bírtak, hanem az egyéni válaszadásokban páronként er ős 
együttjárást  is mutattak (r = 0,72 – 0,84; p < 0,01), miközben egymással komplementer 
viszonyban álltak (r = -0,85; p < 0,01). 

A választendencia közös mutatójaként kialakított új mérőszámok egyrészt az ún. 
válaszszéls őségesség indexek , vagyis a széli (1 & 5 értékek) – mérsékelt (2 & 4 
értékek) választási gyakoriságok különbségei, illetve az adott személyiség dimenzión 
kívüli tételek révén számított maradék válaszszéls őségesség mutatók jelentették. A 
skálánkénti válaszszélsőségesség mutatók nem voltak függetlenek egymástól , 
mindegyik erős, szignifikáns lineáris kapcsolatban (r = 0,69 – 0,74; p < 0,01) állt a többivel. 
A válaszszélsőségesség egyéni szintje alapján két, egymástól markánsan elkülönül ő 
válaszadói klaszter  volt képezhető a Two Step Cluster (hiv!) algoritmus segítségével.  

Az eredmények alapján úgy tűnik, hogy a Facet5 tesztben a választendencia egyénre 
jellemző, konzisztens jelenléte egyfajta globális rárakódó hatásként befolyásolta a 
teszteredmények alakulását. Ennek kiküszöbölését célozta a válaszklaszterenkénti 
standardok kialakítása , ami a választendenciából fakadó általános pontszám 
eltolódásokat volt hivatott ellensúlyozni, a választorzítási hatástól megtisztított ún. korrigált 
Sten-pontszámok létrehozásával. A pontszám korrekciók mértéke (y-tengely) az eredeti 
Sten-pontszámok (x-tengely) függvényében kb. -1 pont és +1 pont között változott mind az 
öt személyiségdimenzió mentén.  

Számszerűleg nem nagyok ezek a pontszám elmozdulások, de fontos hangsúlyozni, hogy 
a Sten-skála extrémebb pontszámövezeteiben a legjelentősebbek ezek a korrekciók, 
vagyis éppen abban a skála tartományban, ami a legérzékenyebb a kis eltérésekre. 
(Például előfordulhat, hogy a korrekció révén az 1% helyett a 8%-nak megfelelő 
populációs övezetbe tartozhat ugyanaz a személy.)  
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A Facet5 pontszám  korrekciók meglep ően nagy valószín űséggel fordultak el ő a 
mintában. A szélsőséges válaszstílus esetén a vizsgálati személyek közel fele érintett volt 
legalább minimális, fél Sten-pontos pontszámtorzulásokban, míg a mérsékelt 
válaszstílusúak nagyjából egyharmadánál fordultak elő ilyen, vagy ezt meghaladó szintű 
pontszám eltolódások. Az összesített Sten-korrekciók egy pontot meghaladó mértékben a 
teljes minta 40%-ban voltak tapasztalhatók.   

 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% 

 

4. táblázat A számottevő Sten-pontszám korrigálás által érintett személyek százalékos 
aránya az egyes személyiség dimenziókon 

A középponti (3-s) választás  lényegesen kevésbé informatív elem a válaszskála opciók 
között, de előfordulási gyakoriságuk is igen alacsonynak adódott, ebből fakadóan jelentős 
skálapontszám befolyásoló szerepük sem volt. A korrelációs elemzések azt mutatták, 
hogy a személyiségvonásokkal legtöbb esetben nincsen semmilyen számottevő 
kapcsolata a 3-as válaszok előfordulásának, minimális módon egyedül a Kontroll 
dimenzióhoz voltak köthetők, ahol a szélsőségesen magas Sten-pontszámok igen 
alacsony középválasztási preferenciával társultak.  

A korábbi kutatásokban (Austin, et al., 2006) feltárt összefüggések a választendencia és a 
különféle Big Five személyiségdimenziók  között a Facet5 esetén is kimutathatók voltak. 
Az öt személyiségskála négy (Kontroll, Empátia, Lendület, Akarat) négyzetes 
pontértékében az adott személyiségdimenzió itemei nélkül számított maradék-
válaszszélsőség mutató 7-8%-nyi magyarázó er ővel bírt , miközben az Emocionalitás 
skála jellegzetes kivételt képez ebben a sorban. A személyiségskálák négyzetes értéke 
alapján, diszkriminancia analízissel történő válaszklaszter beazonítás lényegében a várt 
módon alakult, összességében 69%-os helyes visszasorolási arány volt elérhető (ROC 
görbe alatti terület: AUC = 70%). Bár ez az arány a mérsékelt válaszklaszterben 
magasabb lett (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 mutatott. A várttal ellentétesen, átlag feletti 
skálapontszámokat elérő mérsékelt válaszklaszterbe esők, illetve a szélsőséges 
választendenciájú, de átlag alatti skálaértékeket produkáló személyek képezték ezt az 
„inverz” almintát . Ez a mintázat lényegében a válaszklaszterbe tartozás alapján elvárt 
skálapontszámok hiányát jelentette. Vagyis esetenként a válaszszéls őségesség nem állt 
szinkronban a személyiségskálákon elért eredményekk el, hanem azzal gyakorlatilag 
„tükörszimmetrikus” mintázódást mutatott. Ez esetben tehát elvált egymástól a válasz 
stílusa és a válasz tartalma.  

Ennek magyarázataként felvetődött hipotetikusan, hogy ha a válaszszélsőségességet 
stabil, egyénre nézve konzisztens jellemzőnek lehet tekinteni, ami egyfajta kevéssé 
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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 almintában egy tartalmilag őszintétlen, nem hiteles válaszadásról volt szó . Ez 
alapján az várható, hogy a tartalmilag (vagyis skálapontszámok terén) manipulált, torzított 
tesztkitöltésekhez fokozottabb válaszszélsőségek társulnak.  

Sajátos képet mutatott a klaszterek mindegyikénél, hogy az ötből négy esetén a 
személyiségskálák a pozitív értékek felé tolódtak, miközben az Emocionalitás dimenzió 
kivételt képezve, konzekvensen fordított irányban, vagyis az alacsonyabb pontszám felé 
tendálódott. Emögött – szintén hipotetikus alapon – a szociális kívánatossági hatás  volt 
feltételezhető. Amennyiben a szociális kívánatosságra törekvés és a szélsőségesebb 
válaszadás mögött egy „sztereotip”, sematikus jellegű válaszmód húzódik meg, akkor az 
mind a szélsőségesebb választendenciában, mind pedig a válaszadás tartalmában 
kifejezésre juthat.  

Mindkét hipotézis érvényességére egy külön tesztmanipulációs kitöltési helyzet 
eredményei adtak 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 álltak az elemzésekhez. Ez a módszer annyiban jelentett eltérést 
a hagyományos időméréshez képest, hogy viszonylag egyszerű módon lehetett 
kiküszöbölni a tételek szövegezéséből fakadó komplexitás (pl. mondat hossza miatt), 
illetve az egyéni adottságokból fakadó (pl. olvasási tempó miatt) speciális információ 
feldolgozás különbségeit. További előnye volt ennek a módszernek, hogy a teljes 
vizsgálati mintán nézve az időrangszámok skálánkénti összesítésből származó 
válaszlátencia mutatók értékét az ismer ősségi hatás lényegesen kisebb mértékben 
befolyásolta (szemben az abszolút idők szignifikáns csökkenésével), így az ismételt 
tesztkitöltési helyzetekben is jól összevethető adatokkal szolgáltak.  

Az ötfokozatú Likert-skála válaszopcióinak átlaga a szakirodalmi eredmények (Shoss & 
Strube, 2011) fényében elvárt fordított U-alakú összefüggést mutatta a 
válaszfokozatok (1-5 értékek) mentén  – mind abszolút értékben, mind az 
időrangszámok mentén történő összesítésben, de ez utóbbi alapján lényegesen 
látványosabb eltérések voltak képezhetők.  

Szintén a korábbi eredményekhez (Akrami, et al., 2007) hasonló módon a Facet5 teszt 
kapcsán is kirajzolódtak a jellegzetes fordított U-alakú tendenciák  a 
skálapontszámoknál , de ezek döntően az időrangszámok alapján képzett skálánkénti 
mutatóknál jelentkeztek. Eszerint a skálaértékek extremitásával, vagyis az átlagtól 
alacsony vagy magas irányú elmozdulásokkal együtt „előkelőbb” idői helyezések voltak 
tapasztalhatók az adott skála itemeinek átlagát tekintve. Tehát bizonyos értelemben a 
teljes minta átlagos választempójához képest lerövidült, felgyorsult a témára 
(személyiségdimenzióra) adott válaszadás ideje – ráadásul mind az öt személyiségskála 
vonatkozásában.  
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1. ábra Kapcsolat a skálaszintű válaszidők rangszámok (y-tengely) és az Akarat, 
Lendület, Empátia, Kontroll, Emocionalitás dimenziók pontértékei (x-tengely) között 

Fontos sajátsága ennek a fordított U-alakú trendnek, hogy kizárólag az adott skála 
itemeinek átlagában  adódott ez a fajta időrangszám változás, a többi skála tételeinél 
lényegében egyáltalán nem jött létre ez a mintázat. Vagyis arra lehetett következtetni 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 válaszid ő 
rövidülés inkább speciálisan tartalomhoz köt ődő sajátságként volt leírható szemben a 
válaszszélsőségesség globális jellegével. 

Ezen eredmények alapján az az elvárás fogalmazódott meg, hogy a 3. empirikus 
vizsgálatban tesztelendő manipulált tesztkitöltési helyzetekben a válaszidők terén a 
sematikusabb válaszadás gyorsabb válaszidőket eredményez majd.  

VI. Empirikus vizsgálat (3): A válaszjellemz ők sajátságai manipulált tesztkitöltési 
helyzetekben 

 

A fent vázolt két hipotézis – a válaszstílus és  skálapontszám aszinkronitása , valamint a 
pontszámeltolódások mögött feltételezhet ő szociális kívánatossági hatás  – 
érvényességét két tesztmanipulációs kitöltési helyzet eredményei alapján lehetett 
elemezni. 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 mutatott (70%), 
életkor szempontjából azonban viszonylag homogén volt (M = 20,5 év; SD = 2,2 év). A 
vizsgálat lebonyolításakor az egyes tesztkitöltések egymást követően egy hetes 
időintervallummal zajlottak.  
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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 képviselt az Ideális profilban, illetve helyenként a Hamis profilban is.  

Hasonlóan a választendencia terén  is az előzetes feltételezést erősítették az 
eredmények, melyek szerint az Ideális profil, illetve az előre megadott Hamis profil 
létrehozásakor a vizsgálati személyek valóban szélsőségesebb válaszadást mutattak a 
saját egyéni normál tesztkitöltési választendenciájukhoz képest. Emellett egyéni szinten az 
őszinte tesztkitöltéshez képest a válaszszélsőségességben mindkét manipulációs 
törekvés nagyon hasonló, lényegében azonosnak tekinthet ő változást eredményezett. 
Ráadásul az eredmények szerint a válaszszéls őségesség változtatásban mutatott 
rugalmasság összefüggött a manipulációs sikerességg el is . Egyrészt kimutatható 
volt, hogy válaszszélsőségesség felé történő eltolódásban legkevésbé érintett személyek 
azok, akik a legkevésbé jellemezhetők hatékony benyomáskeltési eredménnyel. Másik 
oldalról pedig a legsikeresebben manipuláló csoport képviselte a legerősebb 
válaszszélsőségességet. De ezt a csoportot ez a választendencia nem az alapkitöltésben 
jellemezte (ezért is adódott náluk a legkisebb helyzetek közötti válaszszélsőségesség 
együttjárás), hanem a Hamis kitöltésben volt megfigyelhető egy jelentős elmozdulás.  

Az egyes személyiségskálákhoz tartozó időrangszám átlagok  szintén megváltoztak a 
Normál-profilnál tapasztalható válaszidő sorrendhez képest. Az előzetes elvárásokhoz 
képest skálánként eltérő irányban és mértékben, de ugyanakkor a legtöbb esetben 
tendenciózusan együttesen mozdulva  tolódtak el  az alapszinttől a két tesztmanipulációs 
helyzetben az időrangszám átlagok.  

Az egyes személyiség dimenziók területén a válaszjellemzők alapján képzett regressziós 
modellek nagyjából 20-30%-os magyarázott hányadot voltak képesek lefedni egy-egy 
személyiségdimenzióhoz tartozó manipulációs hatékonyság variabilitásából.  

Összességében tehát a választendencia széls őségesebbé válása, illetve a 
skálapontszámok szociális kívánatosság irányába tör ténő elmozdulása, valamint az 
időrangszám átlagok helyzetek közötti együttes mozgása  mögött egyaránt a 
manipulációs törekvés által megkívánt „sztereotip”, sematikus jelleg ű válaszadás állhat. 
Ezen eredmények alapján további, nagyobb mintákon alapuló vizsgálatok szükségesek a 
tesztmanipulációs törekvések stabil, válaszstílus alapú kimutathatósága érdekében.  
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VII. Összegzés 
 

Az empirikus eredmények alapján a fontosabb eredmények a következőkben 
összegezhetők:  

1. A válasz-szélsőségesség stabil, konzisztens egyéni sajátságként  jelenik meg a 
hazai személyiségmérés során is.   
 

2. A válasz-szélsőségesség egyéni különbségei az egyértelműen elkülönülő válasz-
szélsőségességi klaszterekkel megragadhatók .  
 

3. A válasz-szélsőségesség, 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 vezethet ők vissza 
egyetlen személyiségjellemz őre, de a különféle Big Five mérési dimenziókkal 
több ponton is kapcsolatba hozhatók, illetve részben prediktálhatók ezek speciális 
kombinációi alapján.  
 

5. A teszt-manipulációs törekvéskor megjelen ő sematikus, „sztereotip” jelleg ű 
válaszadás  mind a választendencia szélsőségesebbé válásában, mind a 
skálapontszámok szociális kívánatosság irányába történő elmozdulásában 
leképződik.   
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