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1. Bevezetés 

A beszéd képzése során bonyolult pszichés és artikulációs folyamatok segítségével 
akusztikai jelsorozattá kódoljuk a konceptus szintjén megjelent szándékunkat. Ez azon-
ban nem azt jelenti, hogy a beszédjel kizárólag verbális tartalmakat kódol. Már Edward 
Sapir is felvetette az 1920-as években, hogy összefüggés lehet a beszél  hangjának mi-
n sége és jellemvonásai között. A magyar szakirodalomban pedig az els k között Fó-
nagy Iván (1957) mutatott rá a nyelvi jel természetér l szóló munkájában, hogy a verbá-
lis üzenet mellett a beszéd a beszél  személy más bels , lelki tartalmait is megjeleníti, 
és ezek az információk a beszéden belül mintegy második szólamot képezve értelmezik, 
módosítják, feler sítik, vagy éppen gyengítik a verbális nyilatkozatot. 

Beszédünk hangzása azonban nem csak érzelmi állapotunkat tükrözheti. A beszéd 
akusztikumában megjelen  egyéni tulajdonságok Traunmüller (1994,1998,2000) szerint 
két f  csoportra, organikus és expresszív tulajdonságokra sorolhatók. Organikus például 
az életkor, a beszél  neme, a beszél  betegsége, expresszív az érzelmi állapota és a sze-
mélyiségére jellemz  jegyek. Ezek az egyéni sajátosságok Laver (2003) szerint a be-
széd extranyelvi rétegében jelennek meg.  

A beszéd extranyelvi rétegének kutatása három f  kutatási irányt jelent a fonetikus 
számára. Egyrészt, fel kell tárni, hogy a beszél  személy a priori jellemz i, illetve hang-
jának akusztikai-fonetikai tulajdonságai között milyen összefüggések állnak fenn. Ilyen 
jellemz  például a beszél  neme, amely hétköznapi tapasztalataink alapján is differen-
ciálja a beszéd akusztikai jellegét, különösen az alaphang magasságát (pl. Trittín – y 
Lleó 1995, Guimaraes – Abberton 2005). A beszéd id szerkezete is különbözik férfiak-
nál és n knél (Gocsál 2001). Más kutatások az életkor függvényében vizsgálták a be-
széd akusztikai szerkezetét és jelent s különbségeket találtak (Balázs 1993, Gósy – 
Nikléczy 2000, Bóna 2009). Igen jelent s szakirodalom foglalkozik továbbá a beszél
személy betegségéb l adódó beszédakusztikai sajátosságokkal.  

A másik kutatási irány feladata annak megválaszolása, hogy a hallgatóban milyen 
kép alakul ki a beszél r l, ha meghallja annak hangját. Ilyen kutatást végzett például 
Collins (2000), Collins – Missing (2003), illetve Gocsál – Huszár (2003). Ezek a kuta-
tások egyértelm en arra mutatnak rá, hogy a hallgatókban gyakran közös sztereotípiák 
m ködnek, például a mélyebb hangú férfit a n i hallgatók vonzóbbnak és id sebbnek 
vélik, mint a magasabb hangút.  

A harmadik kutatási irány pedig az, hogy megvizsgáljuk, a hallgatóban a beszél
hangja alapján kialakult kép egyezik-e a beszél  valós tulajdonságával. Néhány esetben, 
például ha a beszél  életkorát tágabb kategóriákkal jellemezzük, többé-kevéssé jó meg-
felelést találunk (Cerrato és mtsai 2000), ám a legtöbb esetben (pl. a testsúly vagy a 
testmagasság becslésénél) semmilyen egyezés nem mutatkozott (van Dommelen – 
Moxness 1995), vagy csak bizonyos feltételek mellett m ködött jól a becslés (Gósy 
2001).  
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A disszertáció a fenti kontextusban a beszél  személyiségvonásainak beszédakusz-

tikai reprezentációját vizsgálja. Az értekezés magyar anyanyelv  beszél knél els ként 
vizsgálja, hogy 1. kapcsolat található-e a beszédakusztikai paraméterek és a Big Five-
modell szerinti személyiségvonások között, 2. a Big Five kategóriái szerint hogyan jel-
lemezhet  a hallgatóban a beszél  személyiségér l, kialakult kép, illetve 3. a pszicholó-
giai teszttel mért személyiségjegyek mennyire egyeznek a hallgatókban a beszél kr l 
kialakult benyomásokkal. A kutatás nagy mennyiség  empirikus adatra támaszkodik. 
Az eredmények részben az egyéni beszédakusztikai jellemz k vizsgálatához járulnak 
hozzá, részben pedig új szempontokat nyújthatnak a társas érintkezés kutatásához.  

2. Az értekezés felépítése 

A dolgozat két f  fejezetb l áll, ezeken belül alfejezetekre tagolódik. A két f  feje-
zetet követik a következtetések, a tézisek, az irodalomjegyzék és a függelék.  

Az 1. fejezet a kutatás kontextusát, elméleti megalapozását tartalmazza, jelent s 
mennyiség  korábbi kutatási eredményre támaszkodva.  

Az 1.1. alfejezet röviden ismerteti a feldolgozandó kutatási problémát.  
Az 1.2 alfejezet a beszéd akusztikai szerkezetének extranyelvi rétegét vizsgálja, 

ezen belül kitér az extranyelvi réteg jelöl  funkcióira.  
Az 1.3. alfejezet részletesen ismerteti, milyen szempontok alapján osztályozhatók a 

beszél re jellemz  beszédakusztikai sajátosságok. Az említett sajátosságok rendszere-
zése Traunmüller (1994, 1998, 2000) modelljén alapul. Külön alfejezetek foglalkoznak 
azokkal a beszédakusztikai jellemz kkel, amelyek a beszél  pszichés, illetve testi tulaj-
donságaival állnak kapcsolatban. Az alfejezet tartalmazza még Traunmüller modelljé-
nek továbbépítését, illetve egy, az extranyelvi információk összegz désével kapcsolatos 
modellt.  

A dolgozat 2. f  fejezete ismerteti az akusztikai és percepciós kutatást.  
A 2.1. alfejezet bemutatja a kutatás céljait és hipotéziseit.  
A 2.2. alfejezet az 1. kísérletet ismerteti. Az 1. kísérlet során megvizsgáltuk, a kí-

sérleti személyek pszichológiai teszttel mért személyiségvonásai korrelálnak-e a be-
szédakusztikai paramétereikkel.  

A 2.3. alfejezet a 2. kísérletet tartalmazza. A 2. kísérlet során a kísérleti személyek 
beszédmintáit hallgatóknak játszottuk le, akik benyomásaikat skálákon rögzítették. Az 
adatok feldolgozása során megvizsgáltuk, hogy a benyomásértékek és a beszéd akuszti-
kai paraméterei kapcsolatban állnak-e egymással.  

A 2.4. alfejezet a 3. kísérletet mutatja be. A 3. kísérlet a pszichológiai teszttel mért 
jellemz ket, illetve a 2. kísérletben mért benyomásértékeket hasonlítja össze.  

A dolgozat 3. fejezete a kutatási eredményekb l levont következtetéseket tartal-
mazza.  

A 4. fejezet ismerteti a téziseket.  
Az 5. fejezetben található az irodalomjegyzék, a 6. fejezetben pedig a függelék.  



3
3. Hipotézisek, anyag, módszer, kísérleti személyek

Az értekezésben beszédakusztikai paramétereket, személyiségteszteket és benyo-
másértékeket használtunk fel a hipotézisek igazolásához. 

1. hipotézisünkben azt állítottuk, hogy a beszéd akusztikai paraméterei korrelálnak 
a beszél  személyiségvonásaival. Alhipotézisként megfogalmaztuk, hogy a férfi és a 
n i beszél k minden beszédakusztikai paramétere különbözik, ugyanakkor a személyi-
ségvonások között nincs szignifikáns különbség.  

A 2. hipotézisben  azt állítottuk, hogy minden beszédakusztikai paraméter felel s a 
beszél r l a hallgatóban kialakuló képért. Alhipotézisként azt állítottuk, hogy a férfi és 
a n i hallgatókban azonos benyomások keletkeznek a beszél r l, illetve a férfi és a n i 
beszél k azonos módon keltenek benyomásokat.  

A 3. hipotézis szerint pedig azt feltételeztük, hogy a hallgatókban a beszél r l ki-
alakult, észlelt személyiségjegyek nem egyeznek meg a teszttel mért személyiség-
jegyekkel.  

A kísérletek során 40 kísérleti személyt alkalmaztunk beszél ként (20 férfi, 20 n , 
egyetemi hallgatók). A beszédakusztikai paramétereket a kísérleti személyek spontán 
beszédéb l mértük meg a Praat 4.2. program segítségével. Az 50-80 másodperc hosszú-
ságú beszédmintákon megmértük a beszédminta hosszát, a csendes szünetek össz-
id tartamát, a kitöltött szünetek össz-id tartamát, a beszédhangok számát, továbbá a 
csendes szünetek számát. A mért adatok alapján kiszámítottuk az átlagos beszédtempót, 
az artikulációs tempót, az artikulációra fordított id tartam arányát a teljes id tartamhoz 
képest (az artikulációs „hatásfokot”), a csendes szünetek átlagos hosszát, továbbá a 10 
másodpercre átlagosan jutó szünetek számát. A beszéd id szerkezetén kívül megmértük 
az F0 móduszát, az alaphang-eloszlás ferdeségét és csúcsosságát.  

A kísérleti személyek személyiségvonásait a Big Five-teszt alkalmazásával állapí-
tottuk meg. A tesztet szakképzett pszichológus, egyetemi oktató bocsátotta rendelke-
zésünkre és értékelte ki. A teszt a kísérleti személyeket öt tulajdonság (magabiztosság, 
barátságosság, lelkiismeretesség, érzelmi stabilitás, nyitottság) mentén jellemzi szám-
adatokkal.  

A benyomások vizsgálatához egy, a Big Five-modell szerinti személyiségvonáso-
kat tartalmazó tesztlapot készítettünk, amelyen a hallgatók rögzíthették, hogy az egyes 
beszél kre mennyire tartják jellemz nek az adott tulajdonságot. A kutatásban 84 hallga-
tó (42 férfi, 42 n , egyetemi hallgatók) vett részt. Minden hallgató minden egyes beszé-
l re vonatkozóan kitöltötte a tesztlapot.  

A mérések során kapott adatokat a Microsoft Excel 2003 és az SPSS 13.0 progra-
mok segítségével dolgoztuk fel.  

4. Összefüggések a beszédakusztikai paraméterek és a személyiségvonások között 

Számos olyan kutatás ismeretes, amely a beszél  személy valamely tulajdonsága és 
a beszéd akusztikai szerkezete között keres korrelációt. A beszél  pszichés tulajdonsá-
gai közül az érzelmi állapot az, amellyel kapcsolatban a legtöbb ilyen jelleg  publikáció 



4
született (pl. Scherer 2003), de ismeretesek kutatások, amelyek különféle pszichés zava-
rokkal, elmebetegségekkel küzd  emberek beszédét vizsgálják (pl. Sallai – Szende 
1995). Lényegesen kisebb azoknak a publikációknak a száma, amely az egészséges 
beszél  személyiségvonásai és beszédakusztikai paraméterei között keres összefüggést. 
Fónagy Iván (2005) ezt a területet „hangkarakterológiának” nevezi.  

Az értekezésben ismertetett 1. kísérlettel arra keressük a választ, hogy a beszél
személyiségvonásai és beszédakusztikai paraméterei között van-e korreláció. Mivel a 
férfiak és a n k beszédének akusztikai szerkezete különbözik, a számításokat nemen-
ként elkülönítve végeztük el. Korábbi eredményeket meger sítve azt találtuk, hogy a 
beszéd tempóértékei és a szünets r ség nem különbözik a férfiaknál és a n knél, az 
artikulációs hatásfok, a szünethossz, továbbá az alaphang módusza és eloszlási mutatói 
is szignifikánsan különböznek. Ugyanakkor a pszichológiai teszttel mért személyiség-
vonások nem mutattak különbséget.  

A korrelációszámítás eredményei szerint az artikulációs tempó nem mutat semmi-
lyen összefüggést egyik mért személyiségvonással sem, tehát nem állíthatjuk, hogy aki 
gyorsabban beszél, magabiztosabb, barátságosabb, lelkiismeretesebb, érzelmileg stabi-
labb, vagy nyitottabb, mint aki lassabban beszél.  

Az 1. táblázat foglalja össze a korrelációszámítás eredményeit. A táblázatban a „+” 
illetve „-” jelek a korrelációs együttható el jelét mutatják, ha a korreláció szignifikáns 
volt. A „(-)” jelzés arra utal, hogy a korreláció szignifikanciaszintje megközelítette a 
0,05-ös küszöbértéket.  

A Az átlagos beszédtempó esetében korrelációt találtunk. A férfi beszél k barátsá-
gossága és átlagos beszédtempója r=0,526, p<0,05 szinten korrerlált. A n i beszél knél 
nem adódott hasonló összefüggés.  

1. táblázat. A H1 igazolása során kapott eredmények összefoglalása 

Az artikulációs hatásfok esetében mindkét nemnél szignifikáns korreláció adódott. 
A férfiaknál r=0,461, p<0,05, a n knél pedig r=-0,458, p<0,05 a korrelációszámítás 
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eredménye. Ez azt jelenti, hogy férfiaknál az alacsonyabb barátságosság-értékkel kisebb 
artikulációs hatásfok járt együtt, a n knél pedig fordítva, a magasabb barátságosság-
értékhez tartoztak az alacsonyabb hatásfok-értékek.  

Az átlagos szünethossz értékei a n i beszél k barátságosságával korreláltak 
(r=0488, p<0,05), ami azt jelenti, hogy a magasabb barátságosság-értéket elért n i be-
szél k szignifikánsan nagyobb valószín séggel tartottak hosszabb csendes szüneteket, 
mint az alacsonyabb barátságosság-értéket elértek. A férfiaknál r=-0,429, p=0,059 a 
számítás eredménye, ez megközelíti a 0,05-ös küszöbértéket.  

A 10 másodpercre jutó szünetek száma szintén csak a n i beszél knél mutatott kor-
relációt, ebben az esetben is a barátságossággal (r=0,489, p<0,05). Ez az eredmény arra 
utal, hogy azok a n i beszél k, akik magasabb barátságosság-értéket értek el, gyakrab-
ban tartottak csendes szüneteket.  

A kísérlet során mért további paraméterek – F0 módusza, ferdesége, csúcsossága – 
nem mutattak korrelációt egyik személyiségvonással sem. A 1. kísérlet eredményeit az 
1. táblázat foglalja össze.   

5. Összefüggések a beszédakusztikai paraméterek és a benyomások között 

A benyomások és a beszédakusztikai paraméterek közötti összefüggéseket két 
módszerrel vizsgáltuk. Az els  módszer alkalmazásához a vizsgált beszédakusztikai 
paraméterek, illetve a benyomásteszttel kapott eredmények alapján minden egyes be-
szél höz sorszámokat (rangszámokat) rendeltünk. Például: az 1. rangszámot kapta a 
leggyorsabban artikuláló, a 2. rangszámot a második leggyorsabban artikuláló, a 20. 
rangszámot a leglassabban artikuláló beszél . A Spearman-féle rangkorrelációs együtt-
ható kiszámításával megvizsgáltuk, hogy az egyes beszédakusztikai paraméterek szerin-
ti sorrendek összefüggnek-e a benyomásértékek szerinti sorrendekkel. Mivel a férfiak 
és a n k adatait külön kezeltük, minden beszédakusztikai paraméter – benyomás-páros 
esetében négy számítást végeztünk el (férfi hallgató – férfi beszél , férfi hallgató – n i 
beszél , n i hallgató – férfi beszél , n i hallgató – n i beszél ).  

A második számítási módszer a lineáris regresszióanalízis volt. A regressziószámí-
tás során függ  változónak a benyomásértékeket, független változóknak a beszédakusz-
tikai paramétereket tekintettük. A regresszióanalízis eredményeként y = a + bx alakú 
regressziós egyenleteket írtunk fel. A regressziós modellek felállítását megel z en 
regressziós diagnosztikát végeztünk az SPSS programban, amely minden esetben multi-
kollinearitást mutatott. Ennek oka els sorban a beszéd id szerkezetét leíró változók 
közötti lineáris kapcsolat volt. A regressziós modell felállítása során a FORWARD 
módszert alkalmaztuk, így a modellekbe a leger sebb magyarázóerej  változók kerültek 
be.  

A férfi beszél kre vonatkozó rangkorreláció-számítás és regresszióanalízis ered-
ményeit – a számadatok mell zésével – a 2. és 3. táblázat foglalja össze.  
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2. táblázat. A rangkorreláció-számítás eredményei a férfi beszél knél 

3. táblázat. A regresszióanalízis eredményei a férfi beszél knél 

Az észlelt magabiztosság dimenziójában különbséget figyelhetünk meg a két táblá-
zat között. Míg a korrelációszámítás során több szignifikáns kapcsolatot is találtunk, a 
regressziószámítás során azonban csak az egyik akusztikai paraméterr l derült ki, hogy 
szignifikáns magyarázóer vel rendelkezik. Ennek oka az, hogy az átlagos beszédtempó 
szignifikánsan korrelál az artikulációs hatásfokkal (r=0,758, p<0,001) és a szünetek 
átlagos hosszúságával (r = -0,697, p=0,001). Így ezek több magyarázóer t nem adnak a 
regressziós modellhez. A két számítási módszer eredményei, bár eltérnek, nem monda-
nak ellent egymásnak, mindkett  alapján az a következtetés vonható le, hogy magabiz-
tosabbaknak t ntek azok a férfiak, akik a rendelkezésre álló id  nagyobb hányadát 
fordították artikulációra, és rövidebb szünetekkel beszéltek.  

Az észlelt barátságosság dimenziójában szintén különbségek tapasztalhatók a két 
számítási mód eredményei között, de ezek magyarázata megegyezik az el z  pontban 
ismertetett magyarázattal. Az artikulációs hatásfok és a szünetek átlagos hossza között 
er s korreláció áll fent (r = -0,702, p<0,001), azaz, a nagyobb hatásfokkal a rövidebb 
szünetek járnak együtt. A férfi hallgatók adataival végzett rangkorreláció-számításnál 
azt találtuk, hogy mindkét paraméter korrelál az észlelt barátságosságot jellemz  index-
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szel, de az abszolút értékben nagyobb korrelációs együttható miatt csak a szünethossz 
került be a regressziós modellbe. Az artikulációs hatásfok a multikollinearitás miatt 
nem ad több magyarázóer t a szünethossznál. A n i hallgatóknál fordított a helyzet: 
mindkét paraméter korrelál az észlelt barátságossággal, de csak az artikulációs hatásfok 
került be a modellbe, mivel er sebb a korrelációs együtthatója, az átlagos szünethossz 
pedig nem ad további magyarázóer t. Az észlelt barátságosságot a férfi és n i hallga-
tóknál egyaránt a szünetek id tartama magyarázza, barátságosabbnak t ntek az összes-
ségében kevesebb és rövidebb szünettel beszél  férfiak.  

Az észlelt lelkiismeretesség esetében az el z ekhez hasonló eredményeket kap-
tunk. A férfi hallgatóknál a beszédtempó, az artikulációs tempó és az átlagos szünet-
hossz szerinti rangsorok korreláltak az észlelt lelkiismeretesség szerintivel. A 
regressziószámítás a három paraméter közül az artikulációs hatásfok leger sebb magya-
rázó erejét mutatta ki. A többi akusztikai paraméter a multikollinearitás miatt nem tett 
hozzá több magyarázóer t, így a modellben nem szerepelnek. A n i hallgatók esetében 
azonban kizárólag az átlagos szünethossz rangsora mutatott egyértelm  korrelációt az 
észlelt lelkiismeretesség rangsorával, amit a regresszióanalízis is meger sít. Lelkiisme-
retesebbnek t ntek az összességében rövidebb szünetekkel, temporális szempontból 
„gazdaságosabban” beszél  férfiak. A férfi hallgatóknál inkább összesített paraméterek 
is, a n i hallgatóknál viszont csak az átlagos szünethossz mutatott korrelációt az észlelt 
lelkiismeretességgel. 

Az észlelt érzelmi stabilitás esetében a két számítási módszer eredményei eltérnek 
egymástól. Míg a rangkorrelációs számítás során nem adódott korreláció egyik paramé-
terrel sem, addig a regressziós eljárás a szünets r ség szignifikáns magyarázóerejét 
találta a férfi hallgatóknál, illetve az er sebb modellben a szünets r ség és az artikulá-
ciós tempó együttes magyarázóerejét a n i hallgatóknál. Ezt azzal magyarázzuk, hogy 
regressziós modell által kimutatott magyarázóer  az el z ekhez képest lényegesen 
kisebb (férfi hallgatóknál kb. 20%, a n i hallgatóknál pedig 15.9%). A regresszió-
számítás eredményei alapján azt állíthatjuk, hogy azok a férfi beszél k, akik ritkábban 
tartottak szünetet, érzelmileg stabilabbnak t ntek (a n i hallgatóknál emellett a lassabb 
artikuláció is hozzájárult ehhez a benyomáshoz), ugyanakkor az érzelmi stabilitással 
kapcsolatos benyomást ezek az akusztikai paraméterek ugyan szignifikáns mértékben, 
de csak kevéssé magyarázzák, jelent s részben a modell által itt nem vizsgált, egyéb 
beszédjellemz knek is szerepe lehet. 

Az észlelt nyitottság dimenziójában a két számítási módszer eredményei lényegi-
leg nem különböznek. A rangkorrelációs eljárás kimutatta az átlagos beszédtempó, az 
artikulációs hatásfok és az átlagos szünethossz összefüggését az észlelt nyitottsággal. A 
regressziószámítás a férfi és a n i hallgatóknál is az artikulációs hatásfok szignifikáns 
(52,7, illetve 48,3 %-os) magyarázóerejét mutatta ki. A multikollinearitás miatt a be-
szédtempó és az átlagos szünethossz már nem szerepel a regressziós modellben. A 
nyitottság megítélésében is szignifikáns magyarázatot ad a beszéd id szerkezete, a 
rendelkezésre álló id  nagyobb hányadát artikulációra fordító férfiakat a hallgató férfiak 
és n k is nyitottabbnak vélték. 
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A 4. és az 5. táblázatok a n i beszél kre vonatkozóan tartalmazzák ugyanezeket az 

adatokat.  

4. táblázat. A rangkorreláció-számítás eredményei a n i beszél knél 

5. táblázat. A regresszióanalízis eredményei a n i beszél knél 

Az észlelt magabiztosság dimenziójában mért személyiségvonás-értékekkel a be-
széd tempóértékei korreláltak. A férfi hallgatók esetében a rangkorrelációs eljárás az 
artikulációs tempóval való er sebb összefüggést mutatta ki. A regressziószámítást sze-
rint az átlagos beszédtempónak er sebb a magyarázóereje, ám a regressziós diagnoszti-
ka kimutatta, hogy ez a modell nem használható. Így, a rangkorrelációs eljárás eredmé-
nyeire hagyatkozva, az a következtetés vonható le, hogy a n i beszél k magabiztossá-
gának megítélését jól magyarázza a beszél  artikulációs sebessége, azaz a gyorsabban 
artikuláló n i beszél ket magabiztosabbnak vélték a hallgatók. A n i hallgatók esetében 
az artikulációs tempó önmagában is szignifikáns magyarázóer t szolgáltatott (41,1%), 
amihez a csúcsosság kb. 10%-nyi magyarázóer t hozzátett, így a két változót tartalma-
zó modell magyarázóereje 51,3%.  

Az észlelt barátságosság dimenziója esetében az átlagos szünethosszal való szigni-
fikáns kapcsolatot mutatta ki a rangkorreláció-számtás, és ezt meger sítette a reg-
ressziószámítás is mindkét nem esetében (a két táblázatban tapasztalható eltérés az 
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el jelek között csak technikai okok miatt adódott). Azaz: a rövidebb szünetekkel beszé-
l  n k barátságosabbnak t ntek a férfi és a n i hallgatók számára. A regressziós modell 
kialakítása során azonban további magyarázóer t nyújtott az artikulációs hatásfok is. A 
férfi hallgatóknál 41,9%, a n knél pedig 42,9% volt a magyarázóer .  

Az észlelt lelkiismeretesség dimenziójában szintén eltérést mutatnak a két számítás 
eredményei. A rangkorrelációs módszer a férfi hallgatóknál csak az artikulációs tempó 
nem szignifikáns, de a küszöbértéket megközelít  korrelációját mutatta ki. A 
regresszióanalízis eredménye szerint viszont a beszédtempó szignifikáns magyarázóer -
vel rendelkezik. Ez a magyarázóer  azonban mindössze 22%, amire a rangkorrelációs 
módszer már nem volt érzékeny. Ehhez még a férfi hallgatók esetében némi magyará-
zóer t hozzátesz az alaphangeloszlás csúcsossága, így összesen 37,2 % lesz a magyará-
zóer . A regresszióanalízis eredményeként azt állíthatjuk, hogy csekély mértékben a 
beszéd tempóértékei, illetve a férfi hallgatók esetében az alaphang-eloszlás csúcsossága 
magyarázza az észlelt lelkiismeretességet, a szünetértékeknek viszont nincs szerepük. 
Ugyanakkor további vizsgálatot igényel annak megválaszolása, hogy a rangkorrelációs 
együtthatók kiszámítása esetén miért csak az artikulációs tempó mutatott szignifikáns, 
vagy szignifikáns-közeli összefüggést az észlelt lelkiismeretességgel.  

Az észlelt érzelmi stabilitás esetében egyértelm  az alaphang móduszának magya-
rázó ereje. A két számítási módszer a férfi és a n i hallgatók esetében is meger sítette, 
hogy a magasabb alaphangon beszél  n ket szignifikánsan idegesked bbnek, a mé-
lyebb hangúkat pedig nyugodtabbnak ítélték a hallgatók. A férfi hallgatók esetében 30,2 
%, a n i hallgatóknál pedig 40,7% az alaphang móduszával felépített regressziós mo-
dell magyarázóereje.  

Az észlelt nyitottság dimenziójában ismételten eltéréseket találunk a két számítási 
módszer eredményei között. Az átlagos szünethossz a férfi és a n i beszél k esetében is 
magyarázza az észlelt nyitottságot, azaz, a rövidebb szünetekkel beszél  n ket a hallga-
tók szignifikánsan nyitottabbnak vélték. A férfi hallgatók esetében azonban kizárólag a 
szünethossz mutatott összefüggést az észlelelt nyitottság iránt, míg a n i hallgatók ese-
tében a tempóadatok is szerepet játszottak, a n i hallgatók a gyorsabb beszéd  n ket 
nyitottabbnak vélték. A multikollinearitás miatt azonban a tempóértékeket tartalmazó 
változók nem kerültek be a regressziós modellbe. Mindkét esetben megjelent a csúcsos-
ság is, mint magyarázó változó, azonban – hasonlóan az el z ekhez – csak a második, 
er sebb modellben lépett be. A szünetek átlagos hosszúsága önmagában a férfi hallga-
tóknál 61,3%-os, a n i hallgatóknál pedig 56,7 %-os magyarázóer t jelentett, a csúcsos-
ság beléptetése viszont 70,9%-ra, illetve 68,9 %-ra növelte a magyarázóer t. 

A fenti számításokon kívül 2–próbákat végeztünk annak megállapítására, hogy kü-
lönbségek mutatkoznak-e a férfiak és a n k között a benyomásalkotás, illetve a benyo-
máskeltés szempontjából. Az eredmények alapján megállapítható, hogy a n i beszél -
ket mindkét nem hallgatói szignifikánsan magabiztosabbnak, barátságosabbnak, lelki-
ismeretesebbnek és nyitottabbnak t ntek a férfiaknál. A férfiakat a n i hallgatók barát-
ságosabbnak vélték, mint a férfi hallgatók. A férfi hallgatók szignifikánsan nyugod-
tabbnak vélték a férfi beszél ket, mint a n ket.  
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6. A teszttel mért személyiségvonások és a benyomások összehasonlítása 

Az értekezésben közölt 3. kísérlet során azt vizsgáltuk, hogy a benyomásteszt és a 
pszichológiai teszt eredményei mennyire egyeznek. Az korábbi mérések során kapott 
adatokat Spearman-féle rangkorrelációs számítással hasonlítottuk össze. A számítások 
eredményeit – ismét mell zve a részleteket – a 6. és 7. táblázatok foglalják össze.  

A táblázatokban a „+” jel a pozitív el jel , szignifikáns kapcsolatot, a „(+)” jel pe-
dig a pozitív el jel , 0,05-ös szignifikanciaszintet megközelít  (p<0,1) korrelációs 
együtthatót jelzi.  

6. táblázat. A teszttel mért és az észlelt személyiségvonások korrelációi (férfi beszél k) 

7. táblázat. A teszttel mért és az észlelt személyiségvonások korrelációi (n i beszél k) 

A két táblázat alapján megállapítható, hogy egyetlen esetben korrelált a teszttel 
mért tulajdonság az észlelt tulajdonsággal, mégpedig a „nyitottság” személyiségvonás 
esetén, ha a férfi beszél t férfi hallgató hallgatta (r=0,460, p<0,05). A 0,05-ös szignifi-
kanciaszintet megközelít  korreláció is a férfi beszél knél fordult csak el . 
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7. Következtetések 

A kutatás során nagy mennyiség  empirikus adatot gy jtöttünk. Feldolgozásuk 
alapján az alábbi megállapításokra jutottunk:  

1. Kimutattuk, hogy a Big Five-modell szerinti személyiségvonások (magabiz-
tosság, barátságosság, lelkiismeretesség, érzelmi stabilitás, nyitottság) és a vizsgált 
beszédakusztikai paraméterek között a barátságosság és a beszédszüneteket jellemz
paraméterek mutatnak összefüggést. A férfi beszél knél az összességében kevesebb 
szünet, a n i beszél knél a több, hosszabb, gyakoribb szünet járt együtt a barátságosság 
személyiségvonás magasabb értékeivel.  

2.  Igazoltuk – részben meger sítve, részben kiegészítve korábbi kutatásokat –, 
hogy a férfi és n i beszél k beszédének akusztikai szerkezete különbséget mutat az 
alaphang móduszában, annak eloszlási mutatóiban, továbbá a beszéd szünetviszonyai-
ban, de a tempóértékek nem mutatnak szignifikáns különbséget. Igazoltuk továbbá azt 
is, hogy a férfi és a n i beszél k Big Five-modell szerinti személyiségvonásai között 
nincs szignifikáns eltérés.  

3.  Kimutattuk – hazai mintán szintén els  ízben –, hogy a mért akusztikai paramé-
terek közül a férfi beszél knél els sorban a beszédszünetekkel összefügg  paraméterek 
állnak kapcsolatban a hallgatóban a beszél r l kialakult benyomással. A rövidebb, 
kevesebb szünet általában kedvez bb benyomással járt együtt. Az alaphangmagasság 
módusza csak a n i beszél knél magyarázta a benyomásértékeket, a mélyebb alaphang 
nyugodtabb beszél  benyomását keltette. A tempóértékek is f leg a n i beszél kr l 
alkotott benyomások kialakulásában játszottak szerepet. 

4.  Kimutattuk, hogy a hallgatók beszédük alapján kedvez bb benyomásokat alakí-
tanak ki a n i beszél kr l az észlelt magabiztosság, barátságosság, lelkiismeretesség és 
nyitottság dimenziójában, mint a férfiakról. Az észlelt érzelmi stabilitás dimenziójában 
a férfi hallgatók a férfi beszél ket nyugodtabbnak vélték a n i beszél knél.  

5.  Kimutattuk, hogy a férfi és a n i beszél k által keltett benyomások nem külön-
böznek az észlelt mgabiztosság és az észlelt érzelmi stabilitás dimenziójában. Különb-
ségeket találtunk a barátságosság (a férfiak a n kben barátságosabb benyomást tudtak 
kelteni), a lelkiismeretesség (mindkét nem beszél i magasabb skálaérték  lelkiismere-
tesség-benyomást keltettek a n kben), illetve a nyitottság dimenziójában (a n k mind-
két nem hallgatói számára nyitottabbnak t ntek).  

6.  Igazoltuk, hogy a Big Five-modell szerinti személyiségteszt eredményei, illetve 
ugyanazon tulajdonságok alapján összeállított személypercepciós teszt eredményei 
között – egy tulajdonságpár kivételével – nincs átfedés. A férfi beszél k nyitottságát a 
férfi hallgatók helyesen ítélték meg.  
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