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Egy objektív érzelmi intelligencia-
teszt konvergens és prediktív 

érvényességének empirikus tesztelése
Az érzelmi intelligencia képességalapú modelljei az érzelmi 

intelligenciát önálló intelligenciafajtának tekintik, amely az IQ-hoz
hasonlóan a maximális teljesítmény mérésén keresztül objektív 

tesztekkel mérhető. Jelen tanulmány egy objektív 
érzelmiintelligencia-teszt konvergens és prediktív érvényességének

tesztelésére vállalkozik.

A
z érzelmi intelligencia elsõ meghatározása az érzelmek észleléséhez és használa-
tához kötõdõ képességek egy bizonyos halmazára vonatkozott: Salovey és Mayer
(1990, 189.) megfogalmazásában az érzelmi intelligencia „az érzelmi információ

észlelésének, kifejezésének, felhasználásának és irányításának azon képessége, amely
elõsegíti a személy fejlõdését”. Késõbb néhány szerzõ (Bar-On, 1997; Goleman, 1997)
kiszélesítette a fogalmat, különbözõ motivációs, személyközi és intrapszichés jellemzõ-
ket sorolva az érzelmi intelligencia égisze alá. Ezek az érzelmiintelligencia-modellek ké-
sõbb mint „vegyes megközelítések” terjedtek el. A vegyes megközelítésû modellek fel-
tételezése szerint az érzelmi intelligencia fõként tulajdonság jellegû egyéni különbség,
amely önbeszámolós kérdõívekkel mérhetõ. Jelen tanulmány ezeket a megközelítéseket
nem tárgyalja, kizárólag a képesség-alapú érzelmiintelligencia-modellekre fókuszál.

Az érzelmi intelligencia fogalmának bevezetésével Salovey és Mayer a hagyományos
intelligenciamodellek kiszélesítése mellett érveltek, hangsúlyozva a rugalmas tervezés, a
társas életben való jártasság és a másokra való odafigyelés adaptív értékeit. Az érzelmi
intelligencia képességalapú modelljei az érzelmi intelligenciát egy önálló intelligencia-
fajtának tekintik, amely az IQ-hoz hasonlóan a maximális teljesítmény mérésén keresz-
tül objektív tesztekkel mérhetõ. Jelen tanulmány egy objektív érzelmiintelligencia-teszt
konvergens és prediktív érvényességének tesztelésére vállalkozik.

A konvergens érvényesség úgy vizsgálható, ha az adott mérõeszköz skáláit korreláltat-
juk más, ugyanezen vagy hasonló konstruktumot mérõ teszt skáláival. A képességalapú
érzelmi intelligencia kapcsán a konvergens érvényesség vizsgálata azért nehéz, mert na-
gyon kevés validált mérõeszköz létezik ezen a területen.

Egy új teszt prediktív érvényességének vizsgálata során azt kell empirikus eredmé-
nyekkel demonstrálni, hogy a mérõeszköz az addig használt és jól bevált mérési eljárá-
sokhoz képest plusz elõrejelzõ-erõvel rendelkezik egy bizonyos jelenség magyarázatá-
ban. Az érzelmi intelligencia konstruktuma kapcsán ez idáig számos jelenséggel kapcso-
latban felmerült a fogalom magyarázóerejének létjogosultsága. Feltételezték, hogy az ér-
zelmi intelligencia fejlettsége összefüggésben áll (1):

1. az életbeli általános sikerességgel (például Goleman, 1997; Bar-On, 2001; Bastian-
s, Burns és Nettelbeck, 2005),

2. az élettel való elégedettséggel és a pszichológiai jólléttel (például Martinez-Pons,
1997; Palmer, Donaldson és Stough, 2002; Saklofske és mtsai, 2003),
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3. a személyközi kapcsolatok eredményes kezelésével (például Fitness, 2001; Flury és
Ickes, 2001; Schutte és mtsai, 2001; Van der Zee és mtsai, 2002; Lopez, Salovey és Straus,
2003; Lopez és mtsai, 2005; Salovey és Grewal, 2005; Brown és Schutte, 2006),

4. a tudományos teljesítménnyel (például Van der Zee, Thijs és Shakel, 2002; Parker
és mtsai, 2004),

5. a munkahelyi stressz észlelt szintjével (például Bar-On és mtsai, 2000; Nikolau és
Tsaousis, 2002; Slaski és Cartwright, 2002),

6. a munkahelyi sikerességgel és teljesítménnyel (például Dulewicz és Higgs, 1998;
Weisinger, 1998; Bachman és mtsai, 2000; Goleman, 1997, 2002; Mayer és mtsai, 2000a;
Vakola, Tsausis és Nikolaou, 2004),

7. vezetõi készségekkel (például Cooper és Sawaf, 1997; Palmer és mtsai, 2000),
8. alkohol- és drogfogyasztással (például Trinidad és Johnson, 2002; Brackett, Mayer

és Warner, 2004; Trinidad és mtsai, 2004a; Trinidad és mtsai, 2004b),
9. egészségi állapottal (például Martinez-Ponz, 1997; Saklofske, Austin és Minski,

2003; Foluso és mtsai, 2004; Fernandez-Berrocal és mtsai, 2005; Tsaousis és Nikolaou,
2005; Schutte és mtsai, 2006; Saklofske és mtsai, 2007),

10. hatékonyabb megküzdéssel (például Salovey és mtsai, 2000; Gohm és Clore, 2002;
Ciarrochi, Deane és Anderson, 2002).

Annak ellenére, hogy sok tanulmány vizsgálta ezt a kérdést, valójában az érzelmi in-
telligencia prediktív érvényességérõl mégis keveset tudunk. Az ebben a témában végzett
kutatások sokszor ellentmondásos eredményekre vezettek, illetve nem lektorált könyvek-
ben/folyóiratokban lett publikálva, komoly módszertani hiányosságokkal (például nem
kontrollálták a személyiség és az intelligencia hatását, vagy nem adtak meg minden szük-
séges adatot, amelyek alapján az eredmények teljes szignifikanciájának értékelésére le-
hetõség volna). Ezek a tanulmányok ráadásul többségükben a vonás érzelmi intelligenci-
át vizsgálták és önbeszámolós mérési eljárásokat alkalmaztak.

A képesség-alapú érzelmi intelligencia prediktív érvényességét illetõen a munkával
kapcsolatos feladatokban elért teljesítmény, illetve fiatalabb életkorban az iskolai telje-
sítmény, valamint az interperszonális kapcsolatok sikeres menedzselésére való képesség
merültek fel olyan változókként, amelyekrõl az elméleti modellbõl kiindulva feltételez-
hetõ, hogy azokat az érzelmi intelligencia a személyiség- és intelligenciaváltozók kont-
roll alatt tartása után is megbízhatóan képes elõre jelezni.

Módszer

A tanulmány két vizsgálatról számol be. Az elsõ vizsgálat a konvergens, a második a
prediktív érvényesség tesztelésére vállalkozik. A konvergens érvényesség vizsgálata kap-
csán azt feltételezzük, hogy az újonnan kidolgozott érzelmiintelligencia-teszt (ÉIT
10–15) és a közmondásos érzelmi intelligencia teszt (EQ-K) között közepes erõsségû
megbízható kapcsolatot találunk, illetve hogy közepes erõsségû együttjárás mutatkozik a
pszichológiai immunkompetencia bizonyos dimenziói és az érzelmiintelligencia-tesztben
mutatott teljesítmény között. Feltételezzük, hogy az érzelmek percepciója elsõsorban a
monitorozó-megközelítõ alrendszerrel állhat összefüggésben, hiszen a másokban és ma-
gunkban való érzelmek pontos észlelése elõsegítheti a környezetünkben való tájékozó-
dást. Az érzelmeket pontosan észlelõ személy számára a társas erõforrások felismerése,
a szociális környezetbe való beilleszkedés lehetõsége is valószínûbben adott.

Az ÉIT 10–15 prediktív érvényességének tesztelése során azt feltétezzük, hogy az ér-
zelmiintelligencia-tesztben nyújtott teljesítmény és a tanulmányi eredmény között köze-
pes erõsségû megbízható kapcsolatot mutatkozik, amely az intelligencia kontrollálása
után is fennáll, illetve hogy az érzelmiintelligencia-tesztben nyújtott teljesítmény és a ta-
nári értékelések között összefüggéseket találunk.
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Résztvevõk

A vizsgálatban 67 személy vett részt (30 fiú és 37 lány), mindannyian elsõ gimnáziu-
mi osztályba járó, 14–15 éves tanulók (2).

Az elsõ vizsgálat

Mérõeszközök
A vizsgálat során két képességtesztet és egy önbeszámolós kérdõívet alkalmaztunk:

(1) érzelmiintelligencia-teszt 10–15 évesek számára (ÉIT 10–15), közmondásos érzelmi
intelligencia teszt (EQ-K, lásd: Nagy, 2006) és a pszichológiai immunkompetencia kér-
dõív junior változata (PIK-Junior, lásd: Oláh, 2005).

Az ÉIT 10–15 egy képesség-teszt, amely különbözõ érzelmi hívóképeket és arckifeje-
zéseket ábrázoló fotókat tartalmaz. A teszt
kidolgozása része egy nagyobb kutatásnak (a
kutatócsoport vezetõje Oláh Attila), amely-
ben teljesítményteszteket hoztunk létre az ér-
zelmi intelligencia mérésére. A teszt értelme-
zésekor egy összesített érzelmiintelligencia-
pontszám, valamint két skála (saját érzelmek
észlelésének képessége és a másik személy
érzelmeinek észlelési képessége) szerinti
pontértékek értelmezhetõek. A saját érzel-
mek észlelésének képességét mérõ feladatok
egy érzelmi hívóképbõl és öt, érzelmet kife-
jezõ portréból állnak. A tesztkitöltõ feladata
kiválasztani azt a portrét, amely leginkább
kifejezi azt az érzelmet, amelyet az érzelmi
hívókép benne kiváltott. A másik személy ér-
zelmeinek észlelési képességét mérõ skála
három különbözõ feladattípust ölel fel. Az
elsõ típusú feladat egy érzelmi hívóképbõl és
öt gyermek különbözõ érzelemkifejezéseket
ábrázoló portréjából áll. E feladattípus során
a tesztkitöltõ feladata kiválasztani azt a gyer-
meket, aki valójában jelen van az érzelmi hí-
vókép által leírt jelenetben. A második típu-

sú feladat 10–15 éves korú gyerekeket mutat különbözõ problémahelyzetekben vagy
problémának tûnõ helyzetekben. A tesztkitöltõ feladata kiválasztani azt a gyereket, akik
valójában bajban van. A harmadik típus esetén a feladatok különbözõ nonverbális kom-
munikációs jelzéseket (arckifejezések, kéz- és lábgesztusok, valamint a testtartás) ábrá-
zoló fotókat tartalmaznak. Egy-egy képsorozaton belül az elsõ három kép ugyanazt az ér-
zelmi állapotot fejezi ki. Az elsõ három kép által közvetített érzelmi állapotot felismerve
kell a tesztkitöltõ személyeknek eldönteniük, hogy a képsorozat további három képe kö-
zül melyik fejezi ki ugyanezt az érzelmi állapotot. Az ÉIT 10–15 diszkriminatív érvé-
nyességét igazolja a személyiségtõl és az intelligenciától való függetlensége (az ezt iga-
zoló empirikus kutatásról egy publikálás alatt álló tanulmányban számolunk be). Az 1.
melléklet bemutat néhány példát a tesztben alkalmazott feladattípusokra.

A PIK Junior a pszichológiai immunrendszer fejlettségét és hatékonyságát méri. A pszi-
chológiai immunrendszer tesztelése az érzelmiintelligencia-feladatok érvényességének
meghatározásához azért indokolt, mert mind a pszichológiai immunrendszerhez tartozó
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személyiségkomponensek, mind az érzelmi intelligenciához tartozó érzelmi képességek a
személy stressztûrõképességéhez és megküzdési kapacitásához nagymértékben hozzájá-
rulnak. A pszichológiai immunkompetencia kérdõív pszichometriai mutatói megfelelõek
(az egyes skálák reliabilitási és validitási mutatóinak bemutatását lásd Oláh, 2005).

A közmondásos érzelmi intelligencia teszt az érzelmi információ megértését és ezen in-
formáció emocionális tudásként való felhasználását méri (a teszt pszichometriai elemzését
lásd Nagy, 2006). A teszt kitöltése során négy különbözõ érzelmet kommunikáló szólás kö-
zül kell a vizsgálati személyeknek a „kakukktojás” szólást megtalálni. A négy szólás közül
három azonos érzelmet fejez ki, míg a negyedik más érzelmi kategóriába sorolható.

Eredmények
A kutatás során alkalmazott mérõeszközök skáláinak leíró statisztikáit és megbízható-

sági mutatóit a 2. melléklet mutatja be.

1. táblázat. Az ÉIT 10–15 és az EQ-K kapcsolata

N = 67 *p < 0,05, **p < 0,01

Ahogy azt az 1. táblázat demonstrálja, az objektív érzelmiintelligencia-tesztben nyúj-
tott teljesítmény közepes erõsségû összefüggést mutatott az érzelmi információ megérté-
sét és az ezen információ emocionális tudásként való felhasználását mérõ teszttel. Az ob-
jektív érzelmiintelligencia-teszt két skálája közül ez az összefüggés csak a másik sze-
mély érzelmeinek észlelési képessége esetén bizonyult megbízhatónak.

2. táblázat. Az ÉIT 10–15 és a pszichológiai immunkompetencia kapcsolata

N = 67 *p < 0,05, **p < 0,01
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Az objektív érzelmiintelligencia-tesztben nyújtott teljesítmény a pszichológiai immun-
rendszerhez tartozó copingpotenciál-dimenziók közül csupán a forrás-monitorozó képes-
séggel mutatott közepes erõsségû összefüggést. A forrás-monitorozó képesség annak
mértékét mutatja, hogy a személy mennyire képes a társas környezet információit érzé-
kenyen és szelektíven észlelni, valamint adekvátan felhasználni az aktuális és távlati cé-
lok megvalósításához (Oláh, 2005).

Az objektív érzelmi-intelligencia-teszt két skálája közül a saját érzelmek észlelésének
képessége a 16 copingpotenciál-dimenzió közül 7 faktorral szignifikáns összefüggést
mutatott, amelyek a következõk: forrás-monitorozó képesség, kontrollképesség, forrás-
mobilizáló képesség, koherencia-érzék, növekedésérzés, impulzivitás-kontroll és inger-
lékenység-kontroll. Eredményeink szerint nincs kapcsolat a saját érzelmek észlelési ké-
pessége és az optimizmus, öntisztelet, forrás-teremtõ képesség, szinkronképesség, kitar-
tás, emocionális kontroll, szociális forrás-monitorozó képesség, szociális forrás-mobili-
záló képesség és a szociális forrás-teremtõ képesség között.

A másik személy érzelmeinek észlelési képessége egyik copingpotenciál-dimenzióval
sem mutatott szignifikáns összefüggést.

A pszichológiai immunrendszer alrendszereit figyelembe véve a saját érzelmek észle-
lésének képessége és a megközelítõ-monitorozó alrendszer, illetve a mobilizáló-alkotó
végrehajtó alrendszer között mutatkozik kapcsolat. Az önszabályozó alrendszer nem mu-
tatott összefüggést egyik érzelmiintelligencia-komponenssel sem.

A második vizsgálat

Mérõeszközök 
A második vizsgálat során a következõ teszteket alkalmaztuk: (1) érzelmiintelligenci-

a-teszt 10–15 évesek számára (ÉIT 10–15), (2) Cattel-féle intelligencia teszt (B-változat,
Test of „g”: Culture Fair, Scale, Form B) (3) valamint rögzítettük a diákok tanulmányi
eredményeit az alábbiak szerint: év végi osztályzat irodalom, magyar nyelv, történelem,
matematika és idegen nyelv tárgyakból, továbbá figyelembe vettük az öt érdemjegy alap-
ján képezhetõ tanulmányi átlageredményt, és megkértük az osztályfõnököket arra, hogy
értékeljék az egyes diákokat az alábbi dimenziók mentén: (1) képes helyesen azonosíta-
ni és szabályozni a saját és mások érzelmeit, (2) pozitívan értékeli a mindennapi kihívá-
sok kezeléséhez szükséges képességeit, (3) képes mások véleményét és értékeit figye-
lembe venni és törõdni másokkal, (4) világosan kommunikál, és pontosan értelmezi má-
sok verbális és nem verbális üzeneteit, (5) képes másokkal együttmûködni, kompromisz-
szumokat kötni, felismeri, mikor van szüksége segítségre és megtalálja a megfelelõ tá-
mogatást. A tanárok hét fokozatú skálán jelölhették meg válaszaikat.

Eredmények
Az objektív érzelmiintelligencia-tesztben nyújtott teljesítmény az irodalom tárgyban

mutatott teljesítménnyel mutatott szignifikáns korrelációt, ugyanakkor az irodalomból
szerzett érdemjegy és az IQ között nincs kapcsolat. Az objektív érzelmi-intelligencia-
teszt két skálája közül csak a saját érzelmek észlelésének képessége mutatott szignifikáns
közepes erõsségû (0,41) összefüggést az irodalom-érdemjeggyel.

A saját érzelmek észlelésének képessége a tanulmányi átlaggal közepes erõsségû ösz-
szefüggést mutatott, tantárgyankénti elemzésben pedig az irodalom-, nyelvtan- és ide-
gennyelv osztályzatokkal mutatott kapcsolatot.

A történelem- és matematika osztályzat függetlennek bizonyult a saját érzelmek észle-
lésének képességétõl. Mivel az idegen nyelvbõl szerzett osztályzatokat az IQ is befolyá-
solta, az idegennyelv érdemjegy és a saját érzelmek észlelésének kapcsolatát parciális
korrelációs együttható kiszámításával is megnéztük az intelligencia kontrollálása mellett.
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Azt találtuk, hogy az idegen nyelvbõl szerzett osztályzat és a saját érzelmek észlelésének
képessége közötti kapcsolat az intelligencia kontrollálása után is megmarad. Hasonló-
képpen, mivel a tanulmányi átlageredményt az IQ is befolyásolta, parciális korrelációs
együtthatót számoltunk a saját érzelmek észlelésének képessége és a tanulmányi átlag-
eredmény között, az IQ kontrollálásával. Eredményeink szerint a saját érzelmek észlelé-
sének képessége az IQ kontroll alatt tartása mellett is képes elõre jelezni a tanulmányi át-
lageredményt, és az irodalom, nyelvtan és idegen nyelv tárgyak szempontjából jelentõs.
A másik személy érzelmeinek észlelési képessége függetlennek bizonyult a tanulmányi
teljesítménytõl.

5. táblázat. A tanári értékelés a diákok érzelmi és szociális kompetenciájáról és az érzelmi intelligencia 
összefüggései

N = 67, *p < 0,05, **p < 0,01

Az objektív érzelmiintelligencia-tesztben nyújtott teljesítmény a tanári értékelés öt di-
menziójából csak az észlelt kommunikációs készséggel mutatott szignifikáns korrelációt.

Értelmezés

Tanulmányunkban két, egymással összefüggõ vizsgálatról számoltunk be. Mindkét
vizsgálat egy újonnan kidolgozott érzelmiintelligencia-teszt érvényességének tesztelésé-
re irányult. Egy korábbi tanulmányban bemutattuk a szóban forgó teszt diszkriminatív ér-
vényességét, jelen vizsgálatok a konvergens érvényesség és a prediktív érvényesség tesz-
telésére vállalkoztak.

A konvergens érvényesség vizsgálatakor az objektív érzelmiintelligencia-tesztben
nyújtott teljesítményt egy, az érzelmi intelligencia másik komponensét vizsgáló objektív
tesztben nyújtott teljesítmény, illetve egy, az érzelmi intelligenciához hasonló konstruk-
tum: a pszichológiai immunrendszer összefüggésein keresztül elemeztük.
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3. táblázat. Az ÉIT 10–15 és a tanulmányi eredmény kapcsolata

N = 67, *p < 0,05, **p < 0,01
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Az ÉIT 10–15 érvényességét támogatja, hogy a tesztben nyújtott teljesítmény összefüg-
gést mutatott az érzelmi információ megértésének és emocionális tudásként való felhasz-
nálásának képességével. A képességalapú érzelmiintelligencia-modellek ugyanis azt felté-
telezik, hogy az érzelmi információk észlelése és az érzelmi információ kognitív feldolgo-
zása egymással összefüggõ, de egymástól egyértelmûen el is választható jellemzõk.

Szintén a teszt érvényességét támogató adat, hogy a saját érzelmek észlelésének pon-
tossága összefüggést mutatott a pszichológiai immunrendszer megközelítõ-monitorozó
és alkotó-végrehajtó alrendszereinek mûködési hatékonyságával. A monitorozó-megkö-
zelítõ alrendszer a fizikai és szociális környezet megismerésére, megértésére, kontrollá-
lására, a lehetséges pozitív következmények monitorozására hangolja a kognitív appará-
tust, az alkotó-végrehajtó alrendszer pedig azokat a személyiségjegyeket integrálja, ame-

lyek aktualizálásával a nehezített alkalmaz-
kodási helyzet körülményei megváltoztatha-
tók, amelyek birtokában a személy képes el-
jutni választott céljaihoz (Oláh, 2005).

Ugyanakkor nehezen értelmezhetõ és a
képesség-alapú érzelmiintelligencia-model-
leknek ellentmondó eredmény, hogy a másik
személy érzelmeinek észlelési képessége
egyetlen copingpotenciál-dimenzióval sem
mutatott összefüggést. Összefoglalásképpen
azt mondhatjuk, hogy a konvergens érvé-
nyességre vonatkozó eredmények nem
meggyõzõek, bár nem is cáfolják a szóban
forgó teszt érvényességét, ezért további vizs-
gálatok szükségesek ennek a kérdésnek a
tisztázásához.

A prediktív érvényesség vizsgálatakor az
objektív érzelmiintelligencia-tesztben nyúj-
tott teljesítmény és az iskolai feladatokban
nyújtott teljesítmény összefüggéseit elemez-
tük. Az iskolai teljesítményt egyrészt a tanul-
mányi eredményességgel, másrészt a diákok
érzelmi és szociális kompetenciáiról adott ta-
nári értékelésekkel vetettük össze.

A vonatkozó szakirodalommal egybehang-
zóan mi is azt találtuk, hogy az IQ nagyon je-
lentõs, meghatározó faktora az iskolai telje-
sítménynek. A tantárgyankénti elemzés azon-
ban rámutatott arra, hogy amíg az IQ a mate-
matika-, történelem- és idegennyelv-osztály-

zatokat jelzi elõre, addig az érzelmi intelligencia- az irodalom-osztályzat szempontjából
jelentõs faktor. Az objektív teszt skáláit figyelembe véve azt látjuk, hogy amíg a másik
személy érzelmeinek észlelési képessége nem releváns a tanulmányi eredményesség
szempontjából, addig a saját érzelmek észlelésének képessége a tanulmányi eredményes-
ség megbízható és jelentõs elõrejelzõje. A saját érzelmek észlelésének pontossága az IQ
kontrollálása után is szignifikáns elõre jelzõje marad a tanulmányi sikerességnek.

Végül a tanári értékelések kapcsán azt találtuk, hogy az objektív érzelmiintelligencia-
tesztben nyújtott teljesítmény összefüggést mutatott a kommunikációs készségekre vo-
natkozó tanári értékelésekkel: azokat a diákokat, akik a tesztben jobb teljesítményt értek
el, tanáraik nagyobb valószínûséggel minõsítették olyan személyként, aki világosan
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A vonatkozó szakirodalommal
egybehangzóan mi is azt talál-

tuk, hogy az IQ nagyon jelentős,
meghatározó faktora az iskolai
teljesítménynek. A tantárgyan-

kénti elemzés azonban rámuta-
tott arra, hogy amíg az IQ a ma-
tematika-, történelem- és idegen-
nyelv-osztályzatokat jelzi előre,
addig az érzelmi intelligencia
az irodalom-osztályzat szem-

pontjából jelentős faktor. Az ob-
jektív teszt skáláit figyelembe vé-
ve azt látjuk, hogy amíg a másik
személy érzelmeinek észlelési ké-

pessége nem releváns a tanul-
mányi eredményesség szem-

pontjából, addig a saját érzel-
mek észlelésének képessége a ta-
nulmányi eredményesség meg-
bízható és jelentős előre jelzője.
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kommunikál és pontosan értelmezi mások verbális és nem verbális üzeneteit. Ugyanak-
kor az érzelmek felismerésére fókuszáló feladatokban nyújtott teljesítmény nem mutatott
összefüggést a tanárok érzelmi tudatosságra, pozitív attitûdökre és értékekre, felelõsség-
teljes döntéshozásra és szociális készségekre vonatkozó értékeléseivel. Ez az eredmény
az érzelmi intelligencia szûkebb meghatározásait támogatja, szemben a kevert, vegyes
megközelítésekkel.

Az eredmények értelmezésekor azonban figyelembe kell venni a kutatás korlátait, me-
lyek közül a legfontosabb az érzelmi képességek mérésére használt tesztek mérsékelt
megbízhatósága, valamint az a tény, hogy a vizsgált objektív teszt nem fedi le az érzel-
mi intelligencia teljes konstruktumát, csupán annak két legfontosabb alapösszetevõjére:
a saját érzelmek észlelési képességére és a másik személy érzelmeinek észlelési képessé-
gére fókuszál.

Azt gondoljuk, hogy az eredmények mindezen korlátok ellenére is felhívják a figyel-
met arra, hogy a saját érzelmek észlelésének képessége – ami az intraperszonális EQ
alapképességét jelenti – korrelátumait tekintve lényeges eltéréseket mutat a másik sze-
mély érzelmeinek észlelési képességétõl, ami pedig az interperszonális EQ alapképessé-
gét jelenti. Egy nagyobb (6227 fõs mintán végzett) kutatás kapcsán egy másik (publiká-
lás alatt álló) vizsgálatunkban szintén a két alapvetõ érzelmi képesség megkülönbözteté-
sének fontossága mellett érveltünk: azt találtuk ugyanis, hogy bár a saját érzelmek észle-
lésének képessége és a másik személy érzelmeinek észlelési képessége megbízható és
gyenge kapcsolatot mutat (0,23), fejlõdési sajátosságaik egyértelmûen különböznek: a
másik személy érzelmeire vonatkozó észlelési képesség területén jelentkeznek, a saját ér-
zelmekre vonatkozó észlelési képesség területén pedig nem jelentkeznek szignifikáns
életkorbeli különbségek. Ez az eredmény elgondolkodtató a képességalapú érzelmiintel-
ligencia-modellek konstruktum-érvényességével kapcsolatban, mivel ezek a modellek
egy konstruktum alapösszetevõiként gondolkodnak a saját érzelmek észlelési képességé-
rõl és mások érzelmeinek észlelési képességérõl.

Jegyzet
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Ferenc Gimnázium tanulóinak, valamint Kõhegyi Zi-
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USA.
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Melléklet

1. melléklet

Az érzelmek észlelésének képessége önmagunknál: „Melyik arckifejezés tükrözi a legjobban azt, amit a kép 
láttán érzel?”

Az érzelmek észlelésének képessége más személyeknél: „Ki tartozik a csoporthoz?”

2. melléklet
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