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Absztrakt
A tanulmány az Eysenck-féle Személyiség Kérdőív (EPQ), a Caprara-féle Big Five
Kérdőív (BFQ) és a Rorschach-próba extraverziót mérő skáláinak összefüggéseit vizsgálja. Annak ellenére, hogy az extraverzió a személyiségleírás egyik alapvető dimenziója,
a különböző személyiségelméleti keretekben eltérő jelentést hordoz. Ugy tűnik, hogy a
Big Five Kérdőív Energia faktorának két alskálája sikeresen ragadja meg az extraverzió
két különböző aspektusát. A Dinamizmus alskála, mely az extraverzió társas jellegét méri,
kapcsolatban áll az eysencki extraverzió fogalommal. Az extraverzió egyéni, önérvényesítő oldalát megragadó Dominancia alskála pedig a Rorschach-teszt extraverzió fogalmával mutat együttjárást. A korrelációs módszerrel nyert eredmények az ötfaktoros modell
mellett a Rorschach-teszt pszichometriai validitását is támogatják.
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1. Bevezetés
Az emberi viselkedést meghatározó tényezők jellegzetességei és kiváltó okai már több
mint 2000 éve foglalkoztatják az érdeklődő gondolkodókat, kutatókat. Az emberek
kategóriákba illetve típusokba sorolásának igénye Hippokratésztől (i. e. 400 körül) a XXI.
századi személyiségelméletekig kíséri a tudományos gondolkodást. A tudományfejlődés
során szerteágazó, majd napjainkban ismét az egységes taxonómiához közelítő személyiségkutatás ma még nem rendelkezik egységesen elfogadott elméleti modellel. Jelen vizsgálat célkitűzése, hogy feltárja a versengő személyiségelméletek közül jelenleg győzelemre álló Big Five teória (mely szerint a személyiséget öt dimenzió mentén írhatjuk le:
Extraverzió, Barátságosság, Lelkiismeretesség, Érzelmi stabilitás és Nyitottság), a fő vetélytárs szerepét betöltő eysencki háromfaktoros modell (P-E-N: Pszichoticizmus, Ex traverzió, Neuroticizmus), és az angolszász taxonómia szigorú értelemben vett kvantitatív
módszerei mellett háttérbe szorított rorschach-i személyiségelmélet extraverzió fogalmának összefüggéseit.

1.1. A jungi extraverzió fogalom
Az extraverzió fogalmát illetően mindhárom elmélet kiindulópontja a jungi modell.
JUNG tipológiájának alapja az extravertált és introvertált emberek megkülönböztetése. „Az
introvertált absztrahálóan viszonyul a tárgyhoz; tulajdonképpen mindig arra törekszik,
hogy elvonja belőle a libidót [...] Ezzel szemben az extravertáltaknak pozitív a tárgyhoz
való viszonya. Olyannyira igenli annak jelentőségét, hogy szubjektív beállítottságát
szüntelenül a tárgyhoz igazítja, és arra irányítja" — írja JUNG A lélektani típusokban
(1933/1988, 5-6. o.). JUNG szerint az introvertált emberek mindent alaposan meggondol153
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nak, cselekvésük meglassúdott. Félénkek és bizalmatlanok, a külső világhoz való
alkalmazkodásban állandó nehézségeik vannak. Az extravertáltakat ezzel szemben vonzzák az új helyzetek, általában előbb cselekszenek, s csak aztán gondolkodnak (JUNG
1990). JUNG később kiteljesített személyiségelméletében az extraverzió/introverzió
főtípust négy pszichikai alapfunkcióval (gondolkodás, érzelem, érzékelés és intuíció)
keresztezve próbálta csoportosítani az embereket. Bár karakter-meghatározásai csak saját
kultúrájában értelmezhetőek, rendszerének vezérelve általános érvényű: tipológiájának
kialakítása során olyan egyetemes elveket keresett, melyek által képzett osztályokba
minden ember besorolható.

1.2. Az extraverzió biológiai modellje
EYSENCK (1965) személyiségelméletének megalkotása során megkísérelte a pszichológiát közelebb hozni az élettanhoz és a neurológiához. Fő törekvése, hogy feltárja a
különböző viselkedések hátterében meghúzódó tényezők biológiai okait. A GALÉNOSZ
által kidolgozott hippokratészi kategóriákat faktoranalízis segítségével dimenzionális
osztályozássá finomította. Az ókori kategorikus rendszer szerint a különböző testnedvek
mennyisége alapján minden ember besorolható a kolerikus, melankolikus, flegmatikus,
vagy a szangvinikus kategória egyikébe. EYSENCK a kategóriák folytonosságát hangsúlyozta: szerinte a személy bárhol elhelyezkedhet az introvertált/extrovertált és a szilárd/
bizonytalan tengelyen. A személy ezután a kétdimenziós keretben elfoglalt helyzet alapján
lesz jellemezhető. Elvileg bármilyen helyzet lehetséges, de valószínű, hogy a többség a
két tengely metszéspontja körül lesz megtalálható, vagyis egyik típusnak sem felel meg
igazán. Az origó körül elhelyezkedő személyeket EYSENCK ambivert, azaz kevert
személyiségnek nevezi.
EYSENCK két szupervonásának relevanciáját az azok mögött álló biológiai folyamatokkal próbálta alátámasztani. Elmélete szerint az extraverzió a felszálló retikuláris aktiváló
rendszer (ARAS) működésével függ össze. A formatio reticularishoz köthető ARAS az a
képlet, mely befolyásolja az agy magasabb régióinak gerjesztettségét, fokozza és csökkenti az általános kérgi arousalt. EYSENCK szerint az ARAS személyre jellemző: nyugalmi
aktivitása magasabb az introvertáltaknál, mint az extravertáltaknál. Hipotézisét élénkítő és
csillapító hatású szerekkel végzett kísérletekkel támasztotta alá. Rámutatott, hogy a
szélsőségesen extravertált emberek élénkítő szer hatására az extraverzió-introverzió
dimenzióban az introverzió felé mozdulnak el, mivel az élénkítő szer csökkenti az ARAS
gátló tevékenységét, a magasabb gerjesztettségi szint pedig introverzívebb viszonyulást
eredményez (EYSENCK 1965).
EYSENCK a neuroticizmus szupervonás biológiai tényezőit a szimpatikus idegrendszer
érzékenységéhez köti. Eszerint a bizonytalan, érzelmileg labilis embereket szimpatiku s.
hiperaktivitás, a külvilág ingerei iránt fokozott szenzitivitás jellemzi. A két alapdimenzió
(extraverzió és neuroticizmus) mellé később társított pszichoticizmus skálán mért magas
érték EYSENCK szerint pszichotikus, illetve szociopátiás (pszichológiailag kötődésképtelen) viselkedésre való hajlamot jelez. Ezt a dimenziót a férfiakra jellemző viselkedésminta miatt a tesztoszteron hormon magas szintjéhez köti. EYSENCK három független
faktorát magyar mintán is sikerült reprodukálni (MATOLCSI 1994).
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1.3. A Big Five modell
Az elmúlt évtizedben a kutatók között egyre nagyobb egyetértés alakult ki afelől, hogy
milyen keretek között lehet leírni a személyiség legfontosabb strukturális jellemzőit. Az
egységes taxonómia alapja az Altport—Odbert féle lexikális megközelítés (ALLPORT 1985)
és a faktoranalízis.
Az ALLPORT és ODBERT által kifejlesztett megközelítés szerint az a személytulajdonság, amelyre sok szót találunk a szótárban, valószínűleg fontosabb annál, mint amelyikre
csak néhányat. A személyleíró melléknevek strukturális elemzésével kiszűrhetők a
leglényegesebb leíró tulajdonságok. Az integráció szellemében végzett faktoranalitikus
vizsgálatok során a Cattel-féle 16 faktoros, és az Eysenck-féle 3 faktoros személyiségteszt
mellett ön és társjellemzések eredményeivel egészítették ki az ALLPORT—ODBERT
módszerrel nyert skálákat (CARVER és SCHEIER 2001). FISKE (1949) CATTEL 16 faktorának újraelemzésével a személyiségnek csupán 5 dimenzióját tudta elkülöníteni. Ugyancsak 5 független faktor emelkedett ki NORMAN (1963) és GOLDBERG (1992) ALLPORTODBERT lista alapján végzett vizsgálataiban. Számtalan személyiség-leíró melléknevet
vizsgáltak több nyelvben (COSTA és MCCRAE 1985), köztük a magyar nyelvben is (DE
RAAD, PERUGINI és SZIRMÁK 1997), melynek során a személyiségjellemzők általános
strukturális reprezentációjához jutottak. A legtöbb nyelvi elemzésből is öt fő faktor
emelkedett ki, melyet leggyakrabban Big Five-nak, azaz a „Nagy Ötök"-nek neveznek.
Bár az egyes faktorok elnevezése felől nincs teljes egyetértés, ma már lényegében megegyezés van a tekintetben, hogy az öt fő faktor tartalma: I. Extraverzió, II. Barátságosság,
III. Lelkiismeretesség, IV. Neuroticizmus, V. Nyitottság (vagy Intellektus).
A Big Five ötödik, Nyitottság dimenziójának függetlenségét nem sikerült minden
kultúrában kimutatni (GARCíA, ALUJA, GARCíA és CUEVAS 2005). Magyar mintán a Big
Five öt személyiségdimenziójából a vizsgálatok csak négy meglétét bizonyították. DE
RAAD és mtsai. (1997) a magyar nyelv személyleíró melléknevein végzett taxonómiai
kutatásokban, RÓZSA SÁNDOR, Kő NATASA és OLÁH A TT ILA (2006) pedig a CapraraBarbaranelli féle BFQ (Big Five Questonnaire) adaptációja során azt találták, hogy a
Nyitottság faktor hazánkban nem független az Energia (Extraverzió) dimenziótól.

1.4. Rorschach extraverzió fogalma
JUNG tipológiáját egészen más irányba vitte tovább a svájci HERMANN RORSCHACH, az
Európában legnépszerűbbé vált projektív személyiséglélektani eljárás, a RORSCHACH
tintafolt teszt szerzője. JUNGnál az extraverzió és az introverzió kölcsönösen kizárja egymást, a két típus ellentétes. RORSCHACH ezzel szemben nem két típusról, hanem a pszichikus dinamizmus két irányáról beszél, mely különböznek ugyan, de nem zárják ki
egymást (MÉRET 2002). RORSCHACH szerint mind az extraverzió, mind az introverzió
egyidejűleg jelen van a személyiségben. A személyt nem az jellemzi, hogy melyikhez
tartozik, hanem a két irányultság aránya, dinamikája.
Az introverzió RORSCHACHnáI olyan funkció, mely lehetővé teszi, hogy a személy
átmenetileg visszahúzódjon a környezetétől, és belső ösztönzéseit kövesse. Az extraverzió
funkciója pedig azt segíti elő, hogy a személy könnyen és gyorsan reagáljon a külvilágra,
külső ingereket kövessen. A Rorschach-teszt extraverzió fogalmának értelmezése a
mozgást kifejező válaszok alapján történik. RORSCHACH elmélete szerint az álommozgás,
a hallucinált mozgás, és projekcióban megjelenő mozgásképzet egyaránt a gátolt, elfojtott
mozgásból fakad. Ezek szerint a személyiségben minél több a mozgásérzéklet, annál
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kevesebb a mozgás, és minél több a mozgás, annál kevesebb a mozgásérzéklet. Tehát
minél kevesebb a személy kifelé irányuló megnyilvánulása, annál gazdagabb a belső élete.
A tintafolt-teszt mozgásképzetet tartalmazó válaszaiban a gátolt mozgás kompenzációjaként létrejött élénk, mozgásképzettel teli fantáziavilág fejeződik ki.
A mozgás és színválaszok egymáshoz viszonyított mennyisége alapján az
élménytípusban a személyiség irányultsága mellett kifejeződik az egyén feszültségi
szintje, dinamikája is. A színválaszok ugyanis — JUNG elgondolásait figyelembe véve— az
indulatokkal függnek össze, melynek értelmében az extravertált személy külvilágra való
túlzott irányulását a gazdag tudattalan fantázia ellensúlyozza. A Rorschach-teszt színválaszaiban ezek a tudattalan szinten manifesztálódó érzelmek és indulatok fogalmazódnak meg.
RORSCHACH extraverzió fogalma tehát két elemből épül fel: a mozgásválaszok a
valódi mozgás hiányát kompenzáló mozgásképzeteken keresztül az introverziót mutatják,
a tudattalan indulatos, érzelmi tendenciáit kifejező színválaszok alapján pedig arra
következtethetünk, hogy a személy viselkedésére milyen mértékben hat a külvilág
vonzereje, azaz mennyire hajlamos extraverzióra a személy. Az introvertált és extravertált
személyek közti különbség nem a tudattalan fantázia gazdagságában, hanem annak
jellegében van: míg az introvertáltaknál túlsúlyban vannak a mozgásos elemek, az
extravertáltaknál az érzelmek, indulatok dominálnak.
RORSCHACH a szín és mozgásválaszok aránya alapján az élménytípus tizenkét
változatát különböztette meg (1. ábra).
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A Rorschach-teszt 12 élménytípusa a szín és mozgásválaszok mennyisége szerint, 30-35
válaszos átlagos jegyzőkönyvben (MÉRET 2002, 216-217. o. alapján).
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A Másodlagos Formulának (ME) nevezett mutató a nemzetközi rorschachozók között
kevésbé kidolgozott és elterjedt, mint az ÉT. Ebben a mutatóban az egyén másodlagos
introverzív és extraverzív irányultsága fejeződik ki. A Másodlagos Formulában jelennek
meg a visszafojtott, legátolt törekvések, a kidolgozatlan indítékok, és az élményeket
kísérő hangulati elemek. Az MF lehet sivár (ez megfelel a koartált és a koartatív ÉT-nek),
szenzoriális hangsúlyú (az extraverziónak felel meg), kinesztéziás hangsúlyú (az introverziónak felel meg), kiegyenlített' (az ambiekvális élménytípusnak felel meg), vagy feszült
(megfelel a dilatált ÉT-nek).
Fontos mutató az ÉT és az MF viszonya: ha tendenciájuk megegyezik (pl. szenzoriális
ÉT mellé szenzoriális MF társul), az a rr a utal, hogy az ET-ben mutatkozó tulajdonságok
fokozottan érvényesek. A fordított viszony a vágyképlet realizálásának akadályozottságát
mutatja. A fordított ÉT-MF viszonnyal jellemezhető személyeknél a külvilágra irányuló
viselkedés és a vágyak nincsenek harmóniában, a diszharmónia szorongással járhat együtt.
A Rorschach-teszt az utóbbi időben háttérbe szorult a nemzetközi pszichometriai
kutatásokban. A Rorschach teljes körű használhatóságát kétségbe vonó kutatók hiányolják
az alapos tudományos validitásvizsgálatokat, és megbízhatatlannak tartják az intuitív
értelmezést (LILIENFELD, WOOD és GARB 2000, WOOD, NEZWORSKI és GARB 2003,
GARB, WOOD, LILIENFELD és NEZWORSKI. 2005). A Rorschachot védők pedig arra
hivatkoznak, hogy a teszt a gyakorlatban bevált, a klinikumban használható (WEINER,
SPIELBERGER és ABELES 2002). A magyar pszichodiagnosztika helyzete kivételes, mivel
MÉREI FERENCnek (2002) köszönhetően Magyarország rendelkezik az egyik
legkidolgozottabb és sztenderdizált Rorschach-teszt értelmezéssel.

1.5. Az egységes személyiséglélektani taxonómia felé
A kilencvenes évek során az eysencki 3 faktoros és a Big Five, azaz az 5 faktoros
modell támogatói között kibontakozó vitából ma a Big Five látszik győztesnek (SAGGINO
2000).
A Big Five modell érvényessége mellett szóló longitudinális (RANTANEN, PULKKINEN
és KINNUNEN 2005) és lexikai megközelítéssel nyert eredmények (DE RAAD és mtsai.
1997) mellett a kultúrközi vizsgálatok eredményei is azt sejtetik, hogy három faktor nem
elég a személyiség leírásához (PAUNONEN és mtsai. 1990). A Big Five érvényességét
vitató EYSENCK szerint a lexikai megközelítés sem elméletileg, sem módszertanilag nem
megbízható; a Big Five személyiségdimenziói nem függetlenek, és nem rendelkeznek
olyan elkülöníthető biológiai mechanizmusokkal, melyek magyaráznák az egyes faktorok
relevanciáját (EYSENCK 1991). Ugyanakkor a két elmélet részben fedi egymást. COSTA és
MCCRAE (1985) rámutatott, hogy a „Nagy Ötök" Extraverzió és Neuroticizmus faktora
hasonlít EYSENCK azonos nevű dimenzióihoz. EYSENCK Pszichoticizmus faktorát a Big
Five teória Lelkiismeretesség és Barátságosság dimenziója együtt fedik le (p1. SAGGINO,
2000).
Bár EYSENCK 3 faktorát több kultúrában sikerült reprezentálni (BARRETT , PETRIDES,
EYSENCK és EYSENCK 1998), a kultúrközi összehasonlító vizsgálatok eredményei is
inkább a 3-nál több faktor meglétét valószínűsítik. A személyleíró mellékneveken végzett
összehasonlító vizsgálatok eredményei a Big Five öt faktora közül az első négy

'

Mérei Ferenc a kiegyenlített MF-ről, mint külön kategóriáról csak az Értelmezés c.
részben ír (MÉREI 2002, 311. o.), az Összesítés c. fejezetben a feszült MF-fel
összevontan kezeli (uo. 219. o.)
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(Extraverzió, Barátságosság, Lelkiismeretesség, Érzelmi Stabilitás) meglétét támasztották
alá olasz, holland és magyar mintán (De RAAD és mtsai. 1997).

1.6. Kérdésfelvetés
Kutatási célom annak felderítése, hogy az Eysenck-féle Személyiség Kérdőív és a Big
Five Kérdőív különböző elméleti alapokon nyugvó, ám hasonló extraverzió skálája
milyen összefüggést mutat a személyiségkutatás peremterületére szorult rorschach-i
extraverzió fogalommal. Tudomásom szerint ez az első olyan kutatás, mely a Rorschachteszt Élménytípusának számszerűsített eredményeit méri össze más személyiségtesztek
extraverzió skáláival.

2. Módszer
2.1. Vizsgálati személyek
A vizsgálatban 103 önkéntes nappali tagozatos egyetemista vett részt, ebből 4
személlyel nem sikerült felvenni mind a három tesztet, így az elemezhető adattal
rendelkező személyek száma 99 före csökkent (49 férfi és 50 nő). Mivel a magas szociális
megfelelési igény torzíthatja a kérdőíves tesztek érvényességét, az EPQ szociális
megfelelési igényt mérő skálája alapján (L>13) 3 főt kizártam a feldolgozásból. A klinikai
tapasztalatok szerint az EPQ teszt Neuroticizmus vagy Pszichoticizmus faktorának
patológiásan megemelkedett értékével jellemezhető személyek az Extraverzió faktor
mentén is sajátos jellegzetességeket mutathatnak (pl. a magas Neuroticizmus sok esetben
alacsony Extraverzióval jár együtt), ezért az egészséges populáció elhatárolásához az
EPQ-N skála extrém magas értéke miatt (N>17) további 13, az EPQ-P skála magas értéke
miatt (P>7) pedig 7 fő kizárását tartottam indokoltnak. A végső mintát így 76 fő, 39 férfi
és 37 nő alkotta. Bár a korrelációs vizsgálatok esetében a reprezentativitás kevésbé fontos
szempont, az eredmények érvényessége szempontjából utólag jelentőséget nyert, hogy a
résztvevő diákcsoportban 90% felett volt a kollégisták aránya. A vizsgálati személyek
átlagéletkora 21,9 év volt (szórás=2,25), a férfiaké 22,03 (szórás=2,378), a nőké 21,78
(szórás=2,136). A részvétel minden esetben önkéntes volt, a résztvevők pénzbeli
juttatásban nem részesültek. A részvételért cserébe a Big Five teszt által mutatott
személyiségjellemzőikről adtam visszajelzést e-mailben azoknak, akik igényelték.

2.2. Mérőeszközök
A vizsgálat során az alábbi három tesztet vettem fel az összes vizsgálati személlyel:
1. Eysenck féle Személyiség Kérdőív (Eysenck Personali ty Questionnaire, EPQ). Az
EPQ a személyiség 3 dimenzióját, az Extraverziót (E), a Neuroticizmust (N), és a
Pszichoticizmust (P) mérő önjellemző kérdőív. A teszt magyar változata 85 eldöntendő
(igen/nem) kérdésből áll (Matolcsi 1994).
2. Big Five Kérdőív (Big Five Questionnaire, BFQ). A Big Five Kérdőív CAPRARA,
BARBARANELLI, BORGOGNI és PERUGINI (1993) által az egészséges személyiség mérésére
kidolgozott önjellemző kérdőív, alapja az ötfaktoros személyiségmodell. A 132 tételből
álló mérőeszköz az Energia, Barátságosság, Lelkiismeretesség, Érzelmi stabilitás és Nyitottság dimenziók mentén értékeli az embereket. Az egyes dimenziók további két alskálából állnak, amelyek a fődimenziókon belüli finomabb osztályozást teszik lehetővé. A
válaszolónak minden kérdés esetében egy ötfokú Likert-skálán kell bejelölni az egyetértés
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mértékét (1 = „Egyáltalán nem értek egyet", 5 = „Teljesen egyetértek"). A Big Five
Kérdőív Energia dimenziója megfelel a hagyományos értelemben vett extraverziónak. Az
Energia faktor két alskálája a Dinamizmus (mely a közlékenységre és a lelkesedésre utal)
és a Dominancia (az önbizalmat és a magabiztosságot foglalja magában). A teszt magyar
adaptációját RÓZSA SÁNDOR és mtsai. végezték (2006).
3. Rorschach-teszt. A Rorschach tintafolt próba mutatói közül ebben a vizsgálatban az
Élménytípust (ÉT) és a Másodlagos Formulát (MF) használtam, melyeket a Rorschachjegyzőkönyvek második oszlopának jeleiből (determinánsok) számoltam.

2.3. Eljárás
A vizsgálati személyeket szegedi kollégiumokban toboroztam. A tesztfelvétel két szakaszban történt. A vállalkozó személyeket megkértem, hogy önállóan töltsék ki az EPQ és
a BFQ kérdőíveket, a Rorschach teszt felvételére pedig időpontot egyeztettünk. A
Rorschach-teszt felvétele négyszemközt, a legtöbb esetben saját kollégiumi szobámban
történt. A teszt felvétele után a vizsgálati személyeknek lehetőséget biztosítottam a
vizsgálattal kapcsolatos kérdéseik megbeszélésére.

2.4. Az adatelemzés folyamata
Az EPQ és a BFQ tesztek eredményei skálaértékek (pl. BFQ Lelkiismeretesség
dimenzió: 39 pont a 0-tól 60-ig terjedő skálán), míg a Rorschach-teszt ÉT és MF mutatója
egy aránypárral jellemzi a személyiséget (pl. 2:3,5). Ezt az összehasonlíthatóság
érdekében skálává kellett átalakítani. Olyan skálát hoztam létre, melyen minden aránypár
leképezhető egy -1 és +1 közötti értékkel, ahol a -1 a teljes introverziót, a +1 a teljes
extraverziót jelenti. A 0 körüli értékek a sem nem extrovertált, sem nem introvertált
egyénekre jellemző. Ehhez a folyamathoz az ÉT és MF aránypárban a mennyiségi szintet
figyelmen kívül hagytam, csupán a két oldal arányát vettem figyelembe. Az elemzés során
az így kapott skálaértékeket használtam a két másik teszt eredményeivel való
összevetésben.

3. Eredmények
3.1. A résztvevők személyiségprofilja, nemek közti eltérések
3.1.1 Az EPQ teszt eredményei
Az EPQ négy skáláján a hallgatók eredményei a következők: a szociális megfelelési
igény (L) skálán átlagosan 7,76 (szórás=3,12), az extraverzió (E) skálán átlagosan 11,84
(szórás=3,71), a neuroticizmus (N) skálán 9,76 (szórás=4,06), a pszichoticizmus (P)
skálán pedig 2,49-es átlagot (szórás=l,9) értek el. A férfiak és a nők közti különbség
egyik skálán sem szignifikáns. A kapott skálaértékek az EPQ magyar sztenderdjének
átlagos tartományába tartoznak. Az extraverzió skála magyar sztenderdje szerint a minta
7,8%-a (a férfiak 10,3%-a és a nők 5,4%-a) introvertált, 14,6%-a (a férfiak 17,9%-a, és a
nők 10,8%-a) extravertált, 77,6%-uk (a férfiak 71,8%-a és a nők 83,8%-a) ambivert.

3.1.2. A BFQ teszt eredményei
A Big Five Személyiségteszten a vizsgálati alanyok átlagai a következők szerint
alakultak: Az Energia faktor átlagos eredménye 36,86 (szórás=5,22). A Barátságosság
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dimenzión a hallgatók átlaga 42,14 (szórás=4,94), a Lelkiismeretesség skálán 39,09
(szórás=6,60). Az Érzelmi stabilitás skálán 35,28 (szórás=6,60), a Nyitottság dimenzióban
41,42 (szórás=4,82), a Szociális kívánatosság skálán pedig 32,67 (szórás: 4,94) lett az
átlag. A sztenderdhez viszonyítva mind az öt faktor eredménye az átlagos tartományon
belül van. Az Energia dimenzión belül a Dinamizmus alskálán a vizsgálati személyek
13,2%-a ért el átlag alatti értéket (a férfiak 10,3%-a és a nők 16,2%-a), 13,2%-uk az
átlagnál magasabbat (a férfiak 7,7%-a és a nők 18,9%-a). Az átlagos tartományba a minta
73,7%-a (a férfiak 82,1%-a és a nők 64,9%-a) tartozott. A Dominancia skálán a minta
75%-a tartozott az átlagos tartományba (a férfiak 71,8%-a és a nők 78,4%-a). Kevésbé
domináns a minta 15,8%-a (a férfiak 15,4%-a és a nők 16,2%-a). Az erősen domináns
kategóriába a vizsgálati személyek 9,2%-a (a férfiak 12,8%-a és a nők 5,4%-a) tartozott.
Szignifikáns nemek közötti különbség mutatkozott az érzelmi stabilitás skálán (t=2,968
df=68,93 p=0,04): a nők nagyobb érzelmi labilitást mutatnak (átlag=33,07 szórás=6,96),
mint a férfiak (átlag=37,37 szórás=5,57).

3.1.3. A Rorschach teszt eredményei
-

A Rorschach teszt által kirajzolt átlagos személyiségkép válaszszáma 32,87 (szórás=
16,59). Az átlagos személyiségkép az élménytípusban ellensúlyos extravertált személyiséget sejtet (ÉT 2,8:4,9). A Másodlagos Formula ehhez képest fordított, kinesztéziás
hangsúlyú (MF 5,5:3,8).
A skálává alakított értékek is azt mutatják, hogy a vizsgálati személyek
viselkedésükben inkább extravertáltak (ÉT=0,357 szórás=0,480), míg vágyképletük a
belső élet intenzitására utal (MF=-0,136 szórás=0,544). Összességében (az ÉT és MF
összevonásával egy enyhén extravertált személyiséget kapunk (átlag=0,087 szórás=0,430.
A nemek közti különbség egyik mutatóban sem szignifikáns.
A rorschach-i tizenkétféle élménytípus szerint a legtöbben az ellensúlyos extravertált
(25%) és az extravertált (18,4%) élménytípusba tartoznak. Szélsőségesen introvertált típus
(extraverzió nélküli vagy dilatatív introvertált), és erősen beszűkült személyiség (koartált)
nem szerepelt a vizsgálati személyek között (1. táblázat).

1. Koartált
2. Koartatív
3. Ambiekvális
4. Dilatált
5. Ellensúlyos extravertált
6. Extravertált
7. Dilatatív extravertált
8. Ellensúly nélküli extravertált
9. Extraverzió nélküli introvertált
10. Introvertált
11. Dilatatív introvertált
12. Ellensúlyos introvertált

Férfiak
N
%
0
0,0
0
0,0
3
7,7
12,8
5
25,6
10
12,8
5
15,4
6
4
10,3
0
0,0
1
2,6
0
0,0
12,8
5

Nők
N
0
1
5
7
9
9
1
2
0
1
0
2

%
0,0
2,7
13,5
18,9
24,3
24,3
2,7
5,4
0,0
2,7
0,0
5,4

1. táblázat

A minta megoszlása a 12 élménytípus szerint
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Összesen
N
%
0
0,0
1
1,3
10,5
8
15,8
12
25,0
19
14
18,4
7
9,2
7,9
6
0
0,0
2,6
2
0
0,0
7
9,2
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A Másodlagos Formula értékei szerint sivár a vágyképlete a minta 5,26%-ának (ide
tartozik a férfiak 2,6%-a és a nők 8,1%-a), szenzoriális MF jellemzi a vizsgált személyek
18,42%-át (a férfiak 15,4%-át és a nők 21,6%-át). Kinesztéziás a Másodlagos Formulája a
minta 42,1%-ának (a férfiak 43,%-ának és a nők 40,5%-ának), 34,1%-nak (a férfiak
38,5% és a nők 29,7%-ának) pedig feszült.

3.2. A tesztek közötti korrelációk
3.2.1. Az EPQ és Big Five faktorainak korrelációi
Az eysencki Extraverzió skála közepes mértékben korrelált a Big Five Energia
skálájával (r=0,405 p<0,001), s ennél valamivel gyengébben a Barátságossággal (r=0,384
p=0,001) és a Nyitottsággal (r=0,232 p=0,044). Az EPQ Neuroticizmus skálája a BFQ
Érzelmi stabilitás dimenzió fordítottjának felel meg (r=-0,737 p<0,001), és a BFQ
Barátságossággal is gyenge fordított összefüggést mutat (r=-0,227 p=0,048). Az EPQ
Pszichoticizmus skála a BFQ Lelkiismeretességben (r=-0,283 p=0,013) képeződik le (2.
táblázat).
Extraverzió
0,405***
BF Energia
0,384**
Q Barátságosság
-0,036
Lelkiismeretesség
0,104
Érzelmi stabilitás
0,232*
Nyitottság
N=76; ***p<0,001; **p<0,01; *p<0,05

EPQ
Neuroticizmus
-0,197
- 0,227*
00,045
- 0,737 ***
-0,040

Pszichoticizmus
-0,046
-0,199
- 0,283*
-0,201
0,075

2. táblázat
Az EPQ és a BFQ tesztek faktorai közötti korrelációk

3.2.2. Az Élménytípus és a Másodlagos Formula irányultságának kapcsolata az
EPQ és a BFQ tesztek extraverzió dimenzióival
A Rorschach teszt extraverzió skálái az EPQ Extraverzió faktorával nem mutattak
együttjárást, a Big Five Energia dimenziójával azonban közepes a korreláció. Ez a
korreláció a Big Five Energia dimenzió Dominancia alskálája és a Rorschach Másodlagos
Formula közti összefüggésen alapul (r=0,391 p<0,001). A Big Five Lelkiismeretesség
faktorának Kitartás alskálája korrelációban áll mind a rorschach-i Élménytípussal
(r=0,247 p=0,032), mind a Másodlagos Formulával (r=0,295 p=0,010). A Big Five
Nyitottság faktor Nyitottság a tapasztalatokra alskálája a Másodlagos Formulával mutatott
együttjárást (r=0,277 p=0,016). A BFQ Szociális megfelelési igény skálája az
Élménytípussal korrelál (r=0,243 p=0,035).
Az EPQ és a BFQ tesztek faktorai és a Rorschach-teszt extraverzió skáláinak
korrelációit a 3. táblázat szemlélteti.
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Élménytípus

(ÉT)
EPQ
Extraverzió (E)
Neuroticizmus (N)
Pszichoticizmus (P)
Szociális megfelelés (L)
BFQ
I. Energia
I. Dinamizmus
2. Dominancia
II. Barátságosság
3. Együttműködés
4. Udvariasság
III. Lelkiismeretesség
5. Pontosság
6. Kitartás
IV. Érzelmi stabilitás
7. Emocionális kontroll
8. Impulzivitás kontroll
V. Nyitottság
9. Nyitottsága kultúrára
I0. Nyitottsága
tapasztalatokra
Szociális megfelelés
N = 76; ***p < 0,001; **p < 0,01; *p < 0,05

Rorschach
Másodlagos
Formula (MF)

ÉT és MF együtt

0,136
0,056
-0,052
0,130

0,119
0,007
-0,144
0,037

0,092
0,056
-0,118
0,131

0,194
0,118
0,195
-0,078
-0,067
-0,071
0,161
0,049
0,247*
-0,090
-0,083
-0,075
0,205
0,140

0,331**
0,150
0,391***
-0,128
-0,188
-0,048
0,257*
0,170
0,295**
-0,071
-0,063
-0,062
0,235*
0,106

0,341**
0,179
0,374**
-0,167
-0,171
-0,126
0,281*
0,181
0,328**
-0,114
-0,089
-0,116
0,265*
0,166

0,193

0,277*

0,265*

0,243*

0,095

0,187

3. táblázat
Az EPQ és a BFQ tesztek faktorai és a Rorschach-teszt extraverzió skáláinak korrelációi

4. Megvitatás
A vizsgálat az eysencki, a rorschach-i és a Big Five teóriára épülő extraverzió
fogalmak összehasonlítását célozta meg. Beigazolódott, hogy bár a tesztek ugyanazokkal,
vagy legalábbis hasonló fogalmakkal dolgoznak, mégsem ugyanazt a konstruktumot
mérik. Míg az EPQ Extraverzió skálája a Big Five Dinamizmusával, azaz a közlékenységgel és lelkesedéssel korrelál jobban, a Rorschach-teszt Másodlagos Formulája a Dominanciával, vagyis az önbizalommal és magabiztossággal mutat együttjárást. Az EPQ tehát
az extraverziónak inkább a társas oldalát ragadja meg (szociabilitás, együttműködés,
udvariasság), míg a BFQ Dominancia skála és ezzel együtt a Rorschach MF az egyéni
érvényesüléssel és nyitottsággal kapcsolatos tényezőkről nyújt információt.
A kutatás eredményei alapján alátámasztást nyert a Rorschach-teszt Élménytípusánál
kevésbé általánosan használt Másodlagos Formula érvényessége. Egyúttal felmerült az a
kérdés, hogy a személyiség és a külvilág viszonyának kifejezésére eredetileg kidolgozott
Rorschach-mutató, az Élménytípus miért nem mutat összefüggést a másik két teszt
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extraverzió skálájával. A parszimónia elvét követve a megoldás az ÉT és MF fogalmi
eltérésében valószínűsíthető. Az Élménytípus és a Másodlagos Formula közti distinkció
alapja az, hogy az előbbi a személy és a külvilág valóságos, az utóbbi a vágyott viszonyát
ragadja meg. Optimális esetben az ÉT és az MF tendenciája megegyezik, tehát a személy
MF-ben mutatkozó extraverzív/introverzív beállítottsága, vágyai összhangban vannak az
ÉT-vel, vagyis a megvalósuló viselkedéssel. Ebből a szempontból nem volt szerencsés
kollégiumi mintán végezni a vizsgálatot, mivel erre az életformára jellemző, hogy nem ad
elég teret a személy introverzív igényeinek. Az Élménytípus és a Másodlagos Formula
fordított viszonya — mely az ifjúkor jellegzetes konstellációja is egyben — a viselkedés és a
vágyak diszharmóniáját fejezi ki. A vizsgált mintában az introverzív törekvések és a
környezet nyomására reakcióként adott extraverzív viselkedés közti ellentét fokozottabban
érvényesül. A viselkedés külső befolyásoltságát támasztja alá a Rorschach ÉT és a BFQ
Szociális megfelelési igény együttjárása is.
Az a jelenség, hogy a BFQ Dominancia a vágyképlettel (MF), és nem a viselkedéssel
(ÉT) mutat együttjárást, feltehetőleg a kérdőíves és a projektív tesztek taxonómiai
különbségeivel magyarázható. A tesztek különböző típusai ugyanis eltérő mentális
folyamatokat mozgósítanak. Míg a kérdőívek esetében a vizsgálati személyek önreflexió
által jellemzik a magukról alkotott képet, a tükröző projekcióban a tudatos és tudattalan
viselkedési jellegzetességek önreflexió nélkül, áttételesen jelennek meg. Ezek szerint az
önreflektáló személy inkább a vágyaiban létező, az extraverzió/introverzió bizonyos
arányával jellemezhető személlyel azonosul, mintsem azzal a viselkedésmintázattal,
melyet környezeti nyomásra produkál.

5. Konklúzió
Az extraverzió mint a személyiségleírás egyik legalapvetőbb dimenziója nehezen
definiálható, és nem valószínű, hogy egyetlen mutatóval mérhető. A vizsgálat megerősíti,
hogy a Big Five Energia faktorának két alskálája az extraverzió két különböző aspektusát
ragadja meg. Az eysencki extraverzió fogalommal összhangban álló Dinamizmus alskála
az extraverzió társas jellegét méri, a Dominancia pedig az extraverzió egyéni, önérvényesítő, nyitottsággal kapcsolatos oldalát ragadja meg. Ez utóbbi jelenik meg a
Rorschach-teszt Másodlagos Formulájában (és feltehetőleg az ÉT-ben is). A BFQ Energia
faktor két alskálájának összevonása jelentős mértékű információvesztést vonna maga után.
A kutatás alapján alátámasztást nyert a Rorschach-teszt Élménytípusánál kevésbé elterjedt
Másodlagos Formula érvényessége, mely az általános személyiségmérés eszközeként is
használható. Az Élménytípus is informatív, de a személyiség lényegi mozzanatát a
Másodlagos Formula nélkül nem fejezi ki.

6. További kérdések, célok
A vizsgálati eredményeket gyengíti a minta alacsony elemszáma, a speciális mintaválasztás, és a Rorschach-teszt jelölésének egyéni színezete, ezért az összefüggések megbízhatóbb teszteléséhez újabb, széleskörű vizsgálatokra lenne szükség. Nagyobb mintán
érdemes lenne további elemzéseket végezni azzal kapcsolatban, hogy a tizenkét élménytípus egyes csoportjaiba sorolható személyekre ráillenek-e a Rorschach által leírt tulajdonságok. Az egyes élménytípusokba tartozó személyek kérdőíves jellemzésének összevetése
további összefüggéseket tárhat fel. Azt is hasznos lenne megnézni, hogy a Rorschach-teszt
Élménytípusának és Másodlagos Formulájának minőségi és mennyiségi elemzésével
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kapott viszonylatok milyen összefüggést mutatnak a kérdőíves módszerek skáláival, s
mindez hogyan illeszkedik a kialakulóban levő egységes személyiséglélektani taxonómia
keretébe.
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Comparing Extraversion in the Rorschach Inkblot Test, in the Big Five
Questionnaire and in the Eysenck Personality Questionnaire
Abstract
In this paper the relationship of three different personality models measuring
Extraversion are analyzed. Although Extraversion is a basic dimension of personality
description, it seems to have various meanings according to certain theoretical
frameworks. The results of this study support the Big Five Theory since the Big Five
Questionnaire's Energy factor is in relationship with both the EPQ's and the Rorschach's
extraversion scales. The BFQ Energy factor's two facets, Dynamism and Dominance
represent two aspects of extraversion. Dynamism measuring the social quality of
extraversion correlated with Eysenck's extraversion concept. Dominance as a measure of
self-confidence and assertiveness correlated with the extraversion scale of the Rorschach
Inkblot Test. Besides, the results provide evidence of the Rorschach Inkblot Test's
psychometrical valdity.
Key words: extraversion; Rorschach; Big Five; EPQ
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