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SZÍV ÉS ÉSZ 

ELMÉLETI MEGGONDOLÁSOK AZ INTELLIGENCIA VIZSGÁLATÁRÓL 

HEART AND INTELLECT 

THEORETICAL CONSIDERATIONS FROM THE EXAMINATION OF THE INTELLIGENCE 

A katonai szervezetekben tevékenykedő, munka- és szervezetpszichológiával foglalkozó szakemberek gyakori 

feladata a személy, a csoport, illetve a személyközi kommunikáció jellemzőinek, jelenségeinek meghatározott 

szempontú vizsgálata, elemzése. Igen racionális okok vezérlik a vizsgálatok irányát, ha megfontoljuk, hogy a 

haderőreform keretében változó szervezeti kultúra hatékonyságát meghatározó mértékben az ember, a katona, a 

humán erőforrás biztosítja. 

A frequent task of professionals working in military organisations dealing with occupational and organisational 

psychology is to investigate and analyse the characteristics and phenomena of personal, group and interper-

sonal communication from given aspects. The directions of investigations are controlled by highly rational 

causes if one considers that the efficiency of organisational culture changing in the course of military reform is 

determined by the people, the soldiers and the human resources to a large extent. 

BEVEZETÉS 

Az alkalmazott pszichológia tevékenységi területét iránymutatásképpen kompetenciaterületekre felosztó British 

Psychological Society a vizsgálatok fő irányai között a humán erőforrás kiválasztását, jelöli meg (Arnold et al. 2005). A 

kiválasztási folyamatban felrajzolt személyiségprofil döntési helyzetekben a legjobb megoldás felé vezethet. A tesz t-

eredmények alapján elkészülő egyéni kompetencia-térkép az életpályaív bármely szakaszában (pályaorientáció, pálya-

választás, pályakezdés, beválás) inputként alkalmazható a humánerő-fejlesztésben. 

Korai vezetéstudományi empirikus vizsgálatok igazolják („Hawthorne hatás”: megvilágítási kísérlet 1924-32; Mayo et al. 

„kapcsolódó munkakörnyezet” kísérlete 1927-32), hogy a munkateljesítményben, a produktivitásban megmutatkozó el-

térést közelítően megegyező kognitív jellemzők és azonos környezeti feltételek mellett a mentális képességek, jelensé-

gek eltérései határozzák meg. Az intelligens viselkedés megbízható és érvényes eredményét a mentális képességek 

neurofiziológiai alapjainak vizsgálatával ajánlott kiegészíteni. A kiválasztás kimenetét befolyásolhatja a Neural Efficiency 

modellben leírt (Eysenck, 1986) hipotézis: a magas intelligencia- hányados és a hatékony idegrendszer korrelál. 

A kompetenciák tekintetében célszerű az elme és a szív, szakszerűbben szólva a kogníció, és emóció komplementer 

párosában a teljesség igényével vizsgálódni. Munkakörnyezetben a tevékenység önszervezését és a teljesítmény m i-

nőségét a konvencionális intelligencia mellett ugyanis az önismeret, az önbizalom, a problémamegoldó gondolkodás 

(kreativitás) és az érzelmi intelligencia további területei vezérlik más személyes kompetenciák mellett.  

AZ INTELLIGENCIA TUDOMÁNYELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSE, MODELLEZÉSE 

Az intelligencia fogalom nem egyértelműen definiálható; többféle megközelítés ismeretes. A 20. század elejétől kutatók 

sora vetette papírra, s modellezte elméletét az intelligencia természetéről. A kognitív kompetenciákon (figyelem, emlé-

kezet, gondolkodás, tanulás) túl a század végétől egyre inkább előtérbe kerül az ún. személyes intelligencia területek 

megfigyelése, elemzése. 

A szerző jelen műben néhány teória áttekintésére vállalkozik.   



  

 
106 

A ZMNE KLHTK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA                                 ÁLTALÁNOS 

Budapest, 2010. 
3. évfolyam 2. szám 

 
 

H A D T U D O M Á N Y I  S Z E M L E  

LENGYEL Zsuzsánna 

A legfrappánsabb definíciót 1923-ban a Harvard Egyetem pszichológusa, Boring, E. egy nyilvános vitában adta, mely 

szerint intelligencia az, amit az intelligenciatesztek mérnek („Intelligence as the tests test it”) (Boring , 1923). 

A tömör és látszólag profán megközelítés megragadja az intelligencia tudományos alapozású kutatásának te rmészetét: 

a szakember az individuális intellektus különbözőségeiről alkotott véleményét, nem építheti univerzálisan elfogadott 

elméletre. Ezért rugalmasan, az adott pillanathoz, helyzethez, kultúrához és legfőképpen a megfigyelt személyhez i l-

leszkedően szükséges vizsgálódnia. Részint előny ez, hiszen személyközpontú szemléletre késztet, ugyanakkor ne-

hézség is, mert az intelligencia konstrukciója, az értékelési eljárás nem egységesen standardizált. A vizsgálati alany 

kompetenciáinak integrált feltérképezése, miközben szükségszerűen csak a részeket látjuk, ez az intelligencia méré-

sében, formatív evaluációjában rejlő szakmai kihívás, egyben az eredmény megbízhatóságát, érvényességét veszé-

lyeztető tényező. 

 Thorndike, R. M. szerint „az intelligencia az embernek az a globális képességrendszere, amely lehetővé teszi, hogy 

racionálisan gondolkozzon, ésszerűen viselkedjen, és eredményesen bánjon a környezetével” (Thorndike , 2005 

608:615). Általában az ismeretek birtoklását, a készségek gyakorlati szintű alkalmazását, az alkalmazkodóképes-

séget értjük alatta. Nem beszélhetünk egyfajta intelligenciáról, hiszen az intelligenciaterületek külön-külön vizsgál-

hatók (általános, szociális, érzelmi stb.). 

 Carroll, J. B. a kognitív képességek három-réteg elméletében (Carroll, 1995)  az 

o első réteg a specifikus képességek szintje: nagyon specializált készségekben megmutatkozó tudás felhasználá-

sának, stratégiák használatának területe, a 

o második réteg: nyolc átfogó képesség faktor  PMA (Primary Mental Abilities): az intelligens viselkedés sok terü-

letén jelen lévő specializált képességek szintje, ú.m. 

 fluid intelligencia,  

 kristályosodott intelligencia,  

 általános memória és tanulás,  

 átfogó vizuális érzékelés,  

 átfogó auditív érzékelés, 

 átfogó felidézési képesség,  

 átfogó kognitív gyorsaság,  

 feldolgozási sebesség,  

o harmadik réteg: nagyrészt örökletes, az intellektuális aktivitást magalapozó általános faktora  g, az intelligens 

aktivitás minden aspektusában jelen van, az intellektuális teljesítményt meghatározó kvázi mentális energia. 

 Guilford, J.P (1967) „Kocka modell”-jében (in Plucker, 2001) strukturálja az intellektust az alábbiak szerint: 

o tartalmak: figurális, szimbolikus, szemantikus, viselkedési;  

o műveletek: értékelés, konvergens gondolkodás, divergens gondolkodás,emlékezet, megismerés ; 

o produktumok: egységek, relációk, rendszerek, transzformációk, implikációk.  

 Gardner, H. szimbólumrendszer megközelítésben leírt többszörös intelligencia elmélete szer int (Gardner, 1983) az 

intelligencia nem egységes kompetencia. Hétféle, egymástól független, modulként értelmezhető intelligenciaterüle-

tet különböztet meg: túl a kognitív képességeken (nyelvi, logikai-matematikai, térben eligazodás (mozgás, zenei, 

testi-kinesztéziás), azt állítja, hogy léteznek személyes intelligenciafaktorok is (önmagunkkal való bánni tudás, 

vagyis személyen belüli az emberi kapcsolatok kezelésének képessége).  

 A standard intelligenciatesztek a kognitív képességeket mérik. A zenei intelligencián többek között a ritmus, hang-

magasság érzékelését érti; a testi-kinesztéziás intelligencia mutatója a tárgyak kezelésének, a saját mozgástevé-

kenység kontrolljának módja; a személyes intelligenciának pedig két tényezőt tulajdonít: a személyen belüli és a 
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személyközi intelligenciát. Gardner, H. kiemeli, hogy az egyes intelligenciaterületek fejlettségére hatással van az 

öröklődés és a kultúra is. 

 Irvine D.Y. és Berry J.W. (1986) az „Ökológiai modell”-ben a kulturális különbözőség törvényének elméletét mutat-

ják be, melyben megállapítják, hogy az intellektuális fejlődés ökológiai és kulturális kontextusban, kö lcsönhatásban 

megy végbe, ennek megfelelően a kulturális sokféleség tanulmányozása az elsődleges cél. Az intellektus variabili-

tásának megfigyelése másodlagos. 

A vizsgálati dimenzió négy szintje: 

 szituációs kontextus: közvetlen környezeti körülmények, tapasztalatok; speciális, rövid időtávú események;  

 tapasztalati kontextus: a tanulás és a fejlődés alapja az egyénen belül; a kulturáció, és szocializáció eredményeként 

kialakuló hosszú távú képességek, vonások, attitűdök;  

 a kiértékelés kontextusa: a vizsgálódó szakemberek által figyelembe vett tényezők;  

 ökológiai kontextus: amelyben a személy él, vagyis az aktivitások természeti, gazdasági, társadalmi és kulturális 

kontextusa.  

AZ INTELLIGENCIA MÉRÉSÉRE ALKALMAZOTT MÓDSZEREK ÉS ESZKÖZÖK 

 Az intelligencia fogalmi definíciója, mint láttuk, nem unikális, az mindenesetre megállapítható, hogy általános érte-

lemben a gondolkodási-, probléma-megoldási képességgel, és az egyéni intra-, és interakciókkal szoros kapcsolat-

ban áll.  

Az intelligencia mérése, kutatása verbális és nem verbális módon is folyhat. A nem szóban történő vizsgálat leginkább 

elterjedt módszere az írásbeli kikérdezés. Az intelligencia kvóciens mérésére projektív és kikérdező tesztek sora áll 

rendelkezésre, melyek egy részének már a felvételéhez is, de elemzéséhez mindenképpen szakértő közreműködés 

szükséges.  

INTELLIGENCIATESZT TÍPUSOK  

A csak hazánkban alkalmazott személyiségtesztek száma több százra tehető. 

Csoportosításuk lehetséges szempontjai: 

 teljesítmény, vagy képességtesztek, 

 papír-ceruza-eszköz – munkapróba tesztek, 

 gyorsaság-erő tesztek, 

 egyéni vagy csoportos tesztek, 

 nyelvi kultúra független tesztek, 

 a vizsgált pszichológiai jellemző szerint (ez a leggyakrabban használt csoportosítás), 

 intelligenciatesztek, 

 személyiségtesztek (pl. CPI(munkalélektani), Freiburgi (személyiségleltár) PI), 

 érdeklődés- és motivációs tesztek, 

 tevékenységtesztek, 

 belső képvilágon alapuló projekciós tesztek (pl. Rorschach), 

 félprojektív tesztek (pl. Szondi, Lüscher-féle színpiramis), 

 standardizált pszichodinamikai tesztek (Klein, 1998). 

TESZTJELLEMZŐK 

Hull, C. L. „A viselkedés alapelvei” című művében  úgy vélekedik, hogy a teszt az emberi viselkedés gondosan kivá-

lasztott néhány fázisának mérésére szolgáló eszköz (Hull, 1943.) 

A teszt elvárható jellemzőit az alábbiakban határozza meg: 
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 standardizált feladat és helyzetmegfogalmazás, 

 számszerűsített eredmény nyújtása: standardok, összehasonlíthatóság, 

 gazdaságosság, hatékonyság, 

 megbízhatóság: a teszt megismételve ugyanazt az eredményt adja, 

o teszt-reteszt, 

o paralel változatok, 

o belső állandóság, 

 érvényesség (validitás): a teszt azt méri, amit mérni szándékozunk vele, 

o előrejelző, 

o konstrukciós, 

o egyidejű, 

Tesztkönyv használata: 

 tesztleírás, 

 instrukciók, 

 standard táblázatok. 

A teszteredmények többek között rámutatnak, hogy az egyén milyen mértékben képes kompetenciakészlete alkalma-

zásával a megfogalmazott követelményeket teljesíteni, célirányosan cselekedni, a problémát a környezeti kontextust is 

figyelembe véve megoldani. A vizsgálati eredmények értékelés során azonban szem előtt kell tartani, hogy a képessé-

get, illetve a teljesítményt mérő intelligenciatesztek önmagukban nem eredményezhetik a vizsgálati alany esetében a 

valamennyi intelligenciafaktorra kiterjedő. kumulált intelligencia együtthatót. Részképességeket, illetve a személyiség-

ben rejlő lehetőségeket mérik fel. 

KIKÉRDEZŐ INTELLIGENCIATESZTEK 

Az első, a konvencionális intelligencia mérésére alkalmas skálát Alfred Binet készítette el a 20. század elején, gyerme-

kek számára. Mára az intelligenciatesztekkel kapcsolatos irodalom igen kiterjedt, amelynek oka az adaptív intelligencia 

mérését igénylő gazdasági szereplők mellett a laikus közvélemény felbuzgó érdeklődése is. Az intelligenciatesztek e l-

méleti megalapozását érintő megoldatlan kérdések ellenére bizonyos, hogy ezeket a teszteket a jövőben is alkalmaz-

zák a munka világában. 

Hazánkban az intelligencia mérésére alkalmas következő eszközök terjedtek el: 

A) MAWI (Magyar Wechsler Intelligenciateszt, azaz a Wechsler-féle intelligenciateszt magyar felnőtt változata). 

Ezt a tesztet 10-60 éves korú személyek vizsgálatában alkalmazzák. A próba elvégzésének átlagideje 60 perc, mely 

időtartam egészséges vizsgálati személyeknél 35 és 90 perc között ingadozhat. Tehát a teszt elég időigényes, de az 

átlagos értelmi képességű vizsgálati személy intelligenciájáról gazdag információ repertoárt nyújt. 

A teszt verbális és cselekvéses próbákból áll: 

 Verbális részpróbák: 

o ismeretek, 

o helyzetek megértése, 

o számismétlés.  

 Összetartozás, főfogalom megnevezése  

 Cselekvéses részpróbák: 

o rejtjelezés-próba 

 képrendezés 

 képkiegészítés 
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 mozaikpróba 

 szintézispróba 

B) Raven-teszt (Standard Progressive Matrices): 

A Raven, J. C. által 1936-ban kidolgozott teszt az egyik legismertebb, kognitív képességeket, gondolkodást mérő esz-

köz.  6 éves kortól életkori korlátozás nélkül alkalmazható. Jelentős szerepet játszott a II. világháború alatt az angol 

hadsereg tagjainak kiválasztásában. Méri az általános intelligenciát, a világos gondolkodás képességét, az információ 

megszerzésének és reprodukciójának képességét. Hazánkban is széles körben használatos. A teszt csoportos vizsgá-

latra is alkalmas. A hazai standardok kialakulását nehezíti, hogy a vizsgálati idő nem egységes (egyes kutatóknál 15, 

másoknál 30 illetve 45 perc, míg a szerző – elméleti megfontolásokból – határozottan kiemeli, hogy időkorlát nélkül kell 

használni). Alkalmazását elősegíti, hogy nem verbális jellegű, így az alulfejlett beszédkészséggel rendelkező szemé-

lyek vizsgálatára is alkalmas (Raven 2003). 

C) S-CPI teszt (California Psychological Inventory) 

A kiválasztásban leggyakrabban alkalmazott standardizált, 1957-ben fejlesztett CPI (1957) személyiségteszt magyar 

verziója (Oláh, A. et al. 1985). 21 személyiségfaktort skáláz 300 állítás alapján. Viszonylag gyors, és könnyen érte l-

mezhető. Kizárólagos használatra a benne rejlő pszichometriai torzítások miatt kevéssé alkalmas. A személyiség feltá-

rására, a munkakörre pályázók primer szűrésére alkalmazzák leggyakrabban.  

AZ INTELLIGENCIA MÉRÉSE KATONAI KÖRNYEZETBEN  

A teljesítményfokozás eszközeit keresve a szakemberek már a múlt század elején kutatni kezdték a munkateljesí tmé-

nyekben megnyilvánuló különbségeket. Úgy vélték, hogy az egyén alkalmasságát, tevékenységstruktúráját, munkate l-

jesítményét, meggyőződéseit és morális értékrendjét intelligenciája determinálja. A kognitív kompetenciaelemek fejlet t-

sége és az egyén munkakultúrája között közvetlen kapcsolatokat feltételeztek, ezért az intelligencia mérésére teszteket 

fejlesztettek ki. A századelő oktatási intézményeiben is a tudáskonstrukció, a magas szintű intellektus kialakítására he-

lyezték a hangsúlyt. Hitték, hogy az ismeretek magas szintje konstruktív életvitelt eredményez, mely a produktív mun-

kateljesítmény előfeltétele. A kognitív kompetenciákat az intelligenciával integráló hipotézisek azonban nem igazolód-

tak. Ti. az IQ jobbára egy múltbeli teljesítmény mérés útján történő feltárására lehet alkalmas, de nem képes valószí-

nűsíteni egy jövőben munkateljesítményt. Ma már szinte egybehangzó vélemény szakmai körökben, hogy a kognitív 

tudás valójában a teljesítményképes tudás, az információk megszerzésének és fejlesztésének alapjait teremti meg, és 

kevéssé hat a munkával kapcsolatos attitűdökre. 

A munkaadók – így a Magyar Honvédség is – keresik azokat a metódusokat, melyekkel a munkatárs alkalmassága, 

teljesítménye és beválása a legpontosabban előre jelezhető. Természetes igény az előreláthatólag sikeres életpályát 

befutó alkalmazottak foglalkoztatása, akiknek teljesítménymutatói, alkalmazkodóképessége opt imalizálható az elvárt 

kritériumszinthez. További fontos vizsgálati szempont, hogy az egyéni és fókuszcsoportos munkateljesí tmény előre je-

lezhető, mérhető és validálható legyen. Nyújtson támogatást az erőforrások hatékony szervezéséhez, biztosítsa az 

inspiráló környezetet, tegye lehetővé a transzparens vezetői információs rendszer működtetését, valamint a munkaerő -

fejlesztés alapjaként szolgáljon. 

Az IQ – mint jelzőrendszer – az igényeknek csak részben felel meg. Kiemelt figyelmet kaphatnak az ember biológiai, 

lelki és társadalmi pozícióját kifejező személyiségvonások is. Többek között a kezdeményezőkészség, a kommunikác i-

ós készség, az extraverziós/introverziós hajlam, az érzelmi stabilitás, a temperamentum, a spontaneitás, a feladatköz-

pontúság, a gyakorlatiasság, vagy a kreativitás, mint divergens gondolkodási stratégia.  

Az új képességkövetelmények megfogalmazása, a feladatok hatékony végrehajtásához szükséges kompetenciák fel-

mérése, fejlesztése, az utánkövetés eredménye minden bizonnyal támogatná a hadseregben a szervezeti kultúraváltás 

folyamatát. 
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AZ ÉRZELMI INTELLIGENCIA 

Az érzelmi (emocionális) intelligencia természete, szerepe a köztudatban elterjedt általános intelligencia komplemente-

re. A viselkedéses intelligencia már Guilford, J. P. és Thorndike R. M. elméletében (Thorndike, 2005) is szerepel, de ez a 

személyiségterület történelmi léptékkel mérve rövid ideje kap a jelentőségének megfelelő figyelmet a munkapszichológi-

ában. Gardner, H. intelligencia-elméletének megalkotása azért jelentős, mert megjelenik benne a személyes intelligencia 

fogalma. Szerinte az intelligencia hét eltérő tulajdonság kombinációja, az intelligens ember néhány faktorban kiemelkedő 

képességű, a többiben átlagos. 

Az érzelmi intelligencia gyűjtőfogalom, a hét ismert intelligencia egy szegmense, velünk született, de a környezet elvá-

rásai is formálják. Az embert folyamatosan érő információk gyors, spontán, s hosszas töprengés nélküli feldolgozását 

segíti. A felgyorsult világból érkező információk két alapvető csoportja tartozik ide: az intraperszonális és interperszoná-

lis (személyközi kommunikáció során keletkező) ismeret impulzusok. 

Az EQ összetett készség: egyrészt jelenti a reális önreflexió, az önirányítás, az önkontroll és önmotiválás képességét, 

másrészt arra vonatkozik, hogy mennyire hatékony az egyén kapcsolatainak alakításában és kezelésében. Ebben sze-

repet kap a más emberek érzelemvilágába belehelyezkedés képessége, az empátia, bizonyos körülmények között az 

altruizmus is. A teljesítményt a társakkal folytatott sikeres interakció képessége jelentős mértékben támogatja. A társas 

interakció több, egymással összefüggésben megvalósuló mentális folyamatot ölel fel, úm.: a másik személy észlelését, a 

benyomás keltését/alakítását, az attribúciót, a verbális és nonverbális kommunikációt, a kapcsolatok célhoz vezető épí-

tését és kezelését.   

A kognitív és affektív kompetenciakészlettel felvértezett személyiség olyan jelentős befolyással bír az egyéni cselekvés 

rétegződésére, hogy annak megértése nélkül csak hiányos kép alkotható viselkedéséről (Lengyel, 2008:68). 

AZ ÉRZELMI INTELLIGENCIA MÉRÉSÉRŐL 

A humanisztikus pszichológia az emocionális intelligencia öt területét méri. Mérése nem egységes, tudományos elmé-

leti alapokon nyugszik, ezért az alkalmazott módszerek nem hasonlíthatók össze. A személyiségvonásokról közvetett 

információ szerezhető. 

Reuven Bar-On, az érzelmi intelligencia mérésének úttörője az 1997-ben, Torontóban megjelent „Bar-On Emotional 

Quotient Inventory” című művében elsőként definiálta az érzelmi intelligenciát.  

Tanulmánysorozatában John D. Mayer és Peter Salovey vezette be ezt a fogalmat a pszichológia tudományába 

(Salovey 1997). Szerintük az érzelmek érzékelésének és megértésének képessége egy újfajta intelligenciát határoz 

meg. A Mayer-Salovey modell az érzelmi intelligenciát az érzelmi információk megértésének képességével, és az ér-

zelmekkel való érvelés képességével definiálja. Az érzelmi intelligenciát négy fő területre osztják: 

 képesség az érzelmek pontos érzékelésére, 

 képesség a gondolkodás érzelmek segítségével való előremozdításában, 

 képesség az érzelmek jelentésének megértésére, 

 képesség az érzelmek kezelésére. 

Ezt a négy képességet a szerzők egy képességmérő teszttel határozzák meg, melynek számos változata létezik (a 

legutóbbi verzió száma: MSCEIT V2.0). 

Mayer, J. D. és Salovey, P. 1990-től kezdve publikálták az eredeti elméletüket, amit szakmán belül is számos kritika 

ért. Ezért bővítve Gardner, H. intelligencia terület tipológiáját, Salovey, P. az érzelmi intelligencia öt kategóriáját jelölte 

ki. Goleman, D. (1995) továbbfejlesztette Salovey, P. definícióját, és a következő öt érzelmi személyiség-dimenzió ka-

tegóriát határozta meg: 

 képesség felismerni és megnevezni saját érzelmi állapotunkat; megérteni a kapcsolatot az érzelmeink, gondolataink 

és tetteink között; 
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 érzelmeink kezelésének a képessége – képesnek lenni ellenőrzést gyakorolni felettük, illetve a nem kívánatos ér-

zelmi állapotokat kívánatosabb érzelmi állapotok irányába eltoln; 

 képesség, hogy tudatosan olyan érzelmi állapotba kerüljünk, amely produktivitáshoz és sikerességhez vezet (az 

önmotiválás képessége); 

 képesség mások érzéseinek olvasására, érzékenynek lenni azokra, illetve befolyásolásukra; 

 képesség kielégítő kapcsolatok létrehozására és fenntartására.  

A SZEMÉLYISÉGTESZTEKKEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK  

A teszteredmények sorsdöntő jelentőségűek lehetnek, ezért elengedhetetlen, hogy megbízhatóak legyenek. Az eredmé-

nyek számszerűsítése több bizonytalansági tényezőt is rejt magában, ezért különösen fontos, hogy az alkalmazott mé-

rőeszköz rendelkezzen az alábbi fő kritériumokkal: 

 Objektivitás (tényszerűség):  

o az előírt körülmények között a felvevőtől függetlenül jól használható és megismételhető eredményekkel szolgál-

jon;  

o a teszteredmények kiértékelését és értelmezését ne torzíthassák el szubjektív tényezők; 

o a tesztfelvétel körülményei, a teszt szerkezete, a kiértékelési eljárás egységes és standard legyen ;  

o álljon rendelkezésre a kiértékelési kézikönyv (tesztkönyv), és a szükséges eszközök. 

 Validitás (érvényesség):  

o a teszt, illetve annak minden egyes skálája valóban azt a jelenséget, tulajdonságot mérje, amelyre készítője és 

az alkalmazó szánták.  

 Reliabilitás (megbízhatóság): 

o a teszt megbízhatóan és pontosan mérje a vizsgált személyiségfaktort, az azonos skálába tartozó kérdések 

„egy irányba” mérjenek;  

o ismételt vizsgálat esetén a vizsgálat alanyára vonatkoztatott eredmény ne ingadozzon.  

A felsoroltak közül a megbízhatóság és az érvényesség egyidejű érvényesülésének követelményét az alábbi példa 

szemlélteti.  

„Képzeljük el, hogy egy olyan eszközzel próbáljuk a célkeresztet eltalálni, ami állandóan máshova „lő”, vagyis te ljesen 

megbízhatatlanul működik….Vagyis ez az eszköz sem nem megbízható, sem nem érvényes. Egy fokkal jobb a helyzet 

abban az esetben, ha az eszköz olyan, amivel, bár megbízhatóan mindig egy pontba tudunk lőni, de a találat mégsem 

pontos: vagyis megbízható, de nem érvényes. Igazán csak akkor lehetünk elégedettek, ha egyszerre bizonyulnak meg-

bízhatónak a lövések és pontosan célt is érnek, vagyis a célkereszt centrumába. Ekkor mondhatjuk, hogy érvényes és 

megbízható az eszközünk. 

 
1. ábra  

Forrás: http://www.psidium.hu/content/view/86/59/lang,hu/ 

http://www.psidium.hu/content/view/86/59/lang,hu/
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ÖSSZEGZÉS 

Az intelligencia mérése a vizsgálat alá vont individuum-jegyek szubjektív jellegéből eredően nem könnyű. Talán ez az 

oka, hogy mindmáig nem sikerült a tökéletes megoldást megtalálni. Léteznek azonban az eredmények minőségét garan-

táló tesztek. A vizsgált személy kognitív intelligenciája, a tesztekben elért eredmények stabilitást mutatnak az életpálya 

teljes ideje alatt, hatással vannak a tanulási, a munkahelyi eredményekre. Az életpálya sikerét azonban számos egyéb 

objektív tényező mellett irányítja az érzelmi stabilitás, a környezeti kihívásokra adott válaszok minősége, szintje. A had-

seregben felállított képesség követelményekre a „szív és az ész” egysége felelhet meg. 

Kulcsszavak: intelligencia, személyes kompetencia, mérés, értékelés 

Keywords: intelligence, personal competence, testing, assessment 
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