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Problemi in monosti uporabe osebnostnih vpraalnikov
pri duevnih bolnikih
Emil Benedik*
Psihiatrièna bolninica Begunje, Begunje na Gorenjskem

Povzetek: V prispevku razmiljamo o monostih in teavah, s katerimi se sreèujemo pri uporabi
osebnostnih vpraalnikov pri klinièno psiholoki diagnostiki oseb s t.i. teko patologijo, predvsem z
vidika veljavnosti in uporabnosti tako pridobljenih rezultatov. Osebnostni vpraalniki so praviloma
prirejeni za zdravo populacijo, pri njihovi uporabi v psihiatriji pa se pogosto sooèamo s specifiènimi
teavami kot so razliène naravnanosti bolnikov pri odgovarjanju na doloèene postavke, kar je lahko
poleg situacijskih dejavnikov tudi rezultat njihove motnje oz. specifiènih lastnosti osebnosti. S tem je
seveda omejena monost klasiènega vrednotenja in interpretacija rezultatov. Kakna je monost razvoja
taknih merskih instrumentov, s katerimi bi ne samo laje prepoznali, ampak tudi uporabili ta
»izkrivljanja« (ki v bistvu predstavljajo kognitivni ali obrambni stil osebe) v diagnostiène namene? Kot
pomoè pri tem nam lahko slui najbolj uveljavljeni vpraalnik s tega podroèja MMPI-2 e posebno
zato, ker ima empirièno potrjeno selekcijo postavk. Vse postavke vpraalnika smo ocenili z vidika
doivljanja in lociranja teav posameznika ter na podlagi tega ugotavljamo vsebinske razlike oz. trende
med osnovnimi kliniènimi lestvicami, ki v bistvu predstavljajo znaèilnosti posameznih diagnostiènih
skupin. Te so v skladu s kognitivnimi in psihoanalitiènimi teorijami o znaèilnostih doivljanja samega
sebe in drugih oseb psihiatriènih bolnikov.
Kljuène besede: osebnostni vpraalniki, motnje osebnosti, psihiatrièni bolniki, psihodiagnostika,
Minnesota Multiphasic Personality Inventory
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Abstract: The article deals with possibilities and problems of usage of personality inventories in
psychological diagnostic of persons with heavy pathology, from aspect of validity and applicability
in the first place. Personality inventories are usually designed for healthy population. By their usage in
clinical psychology we often meet problems like specific tendencies when answering defined questions.
This could be the result of situational factors but also the impact of their disorders and personality. The
possibilities of classical interpretation of results are in this way limited. Do we have the opportunity of
development of the diagnostic instruments that we could, not only recognise, but use such deformations
(which represent cognitive style or defence of person) in diagnostic purpose? The MMPI-2, most
famous inventory in this field, offer us great aid, especially because its items are selected empirically. By
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the analysis of its items from aspect of sensing and localisation of subjects problems, we found differences
between clinical scales which represent patients of different clinical groups. These differences are in
accordance with psychoanalytical assumptions about characteristics of sensing self and other people.
Key words: personality measures, personality disorders, Minnesota Multiphasic Personality Inventory,
psychiatric patients, psychodiagnostics
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Osebnostni vpraalniki predstavljajo pomemben merski instrument pri psiholokem
ocenjevanju. Avtorji navajajo tevilne prednosti pred drugimi (npr. pred kliniènim
intervijujem, projekcijskimi tehnikami), kot so metriènost tako pridobljenih dimenzij,
objektivnost merjenja in ekonomiènost uporabe (Bele Potoènik, Hruevar in Tuak,
1984). Kritiki pa kot najbolj negativno lastnost navajajo nezaelene tendence, ki se
kaejo pri odgovarjanju na vpraalnike. Te zajemajo tenjo, ko se oseba opisuje na
naèin, ki je socialno zaelen ali nezaelen, tenjo odgovarjati nenavadno oz. po sluèaju
ter tenjo na veèino postavk odgovarjati z »da« ali »ne«. To so t.i. »odgovorni seti« oz.
naèini odgovarjanja, ki so jih avtorji vpraalnikov predvideli pri zdravih osebah in v ta
namen sestavili tudi razliène kontrolne lestvice, s katerimi bi jih laje identificirali.
Najbolj znana je lestvica lai, kritiènosti oz. iskrenosti odgovarjanja, ki zajema nekoliko
neugodne trditve, s katerimi se veèina ljudi strinja. Za posameznike, ki zanikajo veèino
teh trditev je znaèilno, da so obrambno naravnani in se, zaradi doloèenih razlogov ali
okolièin (npr. negativno stalièe do testiranja, strah pred posledicami), namenoma
trudijo predstaviti v dobri podobi, v socialno zaeleni luèi. Nagibajo se k disimulaciji
majhnih napak in slabosti, lahko so nepripravljeni razkrivati se ali so nekritièni do
sebe. Na podlagi tega zakljuèujemo, da so ostali rezultati vpraalnika dvomljive
veljavnosti. Nasprotno pa sklepamo, da se osebe, ki se strinjajo z manjimi lastnimi
pomanjkljivostmi, odkrito in samokritièno opisujejo. Nadalje lahko pri zdravih osebah
zasledimo tenjo odgovarjati po sluèaju, preteno z »da«, »ne« ali »ne vem«. Sreèujemo
tudi pomanjkljivo ali nepravilno izpolnjene vpraalnike. Tudi to je lahko posledica
obrambnega vedenja, nepripravljenosti razkrivanja samega sebe oz. nemotiviranosti
za reevanje ali celo nerazumevanja vpraalnika. Ti naèini odgovarjanja pa so lahko
tudi rezultat specifiènega kognitivnega oz. osebnostnega stila, ki se lahko odraa kot
tenja potrjevanja (»da« odgovori), zanikanja (»ne« odgovori) ali negotovost,
neodloèenost (»ne vem« odgovori). To pa je v izrazitih primerih lahko e posledica
motnje osebnosti ali duevne bolezni.
Opisani naèini odgovarjanja, ki zmanjujejo veljavnost rezultatov, so torej lahko
tudi posledica doloèenih psihiènih oz. osebnostnih motenj, èesar pa velikokrat ne moremo
ugotoviti samo na podlagi konkretnih rezultatov vpraalnika, ampak je potrebno
upotevati e ostale podatke (testno vedenje, rezultate drugih merskih instrumentov,
podatke iz anamneze in heteroanamneze). e veè, pri diagnostiki psihiatriènih bolnikov
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se sreèujemo tudi z drugimi »odgovornimi seti«, ki lahko odraajo psihièno oz.
osebnostno motnjo. To so v doloèeni meri upotevali avtorji osebnostnih vpraalnikov
za klinièno populacijo, v prvi vrsti je to MMPI-2, ki je empirièno potrjen vpraalnik,
katerega postavke imajo glede na kriterij dokazano diagnostièno vrednost (Butcher,
Graham, Ben-Porath, Tellegen in Dahlstrom, 2001). Ta vkljuèuje veè kontrolnih lestvic,
prva je e opisana lestvica lai (L). F-lestvica (tudi Fp) se nanaa na pretirano opisovanje
simptomov, ki lahko predstavlja namerno tenjo ustvarjanja slabe (bolezenske) slike o
sebi ali pa odraa dejansko zmedeno miljenje in klinièno pomembne simptome duevne
motnje. Lestvica K se nanaa na tendenco neodkritosti oz. nepripravljenosti za
razkrivanje in tenjo prikazati dobro stanje (Butcher, 1993). Nadalje vpraalnik vkljuèuje
razliène lestvice nekonsistentnosti odgovarjanja (VRIN, TRIN, Fb), ki se nanaajo na
samo testno situacijo in stanje udeleenca med reevanjem.
T.i. Goldbergov indeks lestvice vpraalnika MMPI naj bi loèeval med
nevrotiènimi in psihotiènimi bolniki (Goldberg, 1965; cit. po Grahamu, 1990). Formula
se glasi: L+Pa+Sc-Hy-Pt. Psihotièni bolniki naj bi imeli rezultat viji od 45 toèk, kar
vkljuèuje predpostavko, da je zanje poleg lestvice paranoidnosti (Pa) in shizofrenije
(Sc) znaèilen tudi visok doseek na lestvici lai (L), da se kaejo v lepi luèi kot npr.
ostali bolniki ali zdrave osebe.
Vpraalnik MMPI-2 poleg omenjenih kontrolnih lestvic sicer sestavlja deset
osnovnih lestvic, ki merijo glavne osebnostne vzorce in psihiène motnje (Butcher in
dr., 2001). Za razliko od prvotnega vpraalnika MMPI (Hathaway in McKinley, 1942;
cit. po Butcher in dr., 2001), so v njegovi nadgradnji MMPI-2 imena lestvic kot so
histerija, hipohondrija, depresija, psihopatija, maskuliniteta, paranoja, shizofrenija,
hipomanija in introverzija, zamenjana s tevilènimi oznakami (1, 2, 3 ), saj se je kljub
tudijam navzkrine veljavnosti (prvotne dimenzije MMPI so nastale s primerjavo
znaèilnosti in razlik med posameznimi diagnostiènimi skupinami psihiatriènih bolnikov)
izkazalo, da ima, bolj kot posamezna lestvica, veèjo veljavnost specifièen sklop
posameznih lestvic (Butcher in dr., 2001). Posamezne lestvice ne moremo povsem
enaèiti z motnjo, ki jo oznaèuje. Tako je lahko npr. za bolnika s paranoidno psihozo bolj
kot visok doseek na lestvici paranoje (6), znaèilen profil 6-8 (ki opisuje tako znaèilnosti
psihoze, patoloko nezaupljivost, socialno in èustveno odtujenost kot relativno odsotnost
ostalih motenj). Obenem pa je lahko posamezna lestvica, v ustrezni povezavi z drugimi,
odraz razliènih motenj (npr. visok doseek na lestvici 6 je lahko odraz osebnostnih
motenj, shizofrenije ali depresivno-paranoidnega sindroma).
Toda vrnimo se k naèinom reevanja vpraalnikov. Poleg omenjenih se lahko v
njih zrcalijo e druge znaèilnosti, npr. razlièni obrambni stili, ki so povezani s specifièno
psihièno motnjo, in sposobnost introspekcije. Tudi te lahko pomembno vplivajo na
naèin odgovarjanja v vpraalnikih. Po psihoanalitiènih razvojnih in kognitivnih teorijah
je stopnja razvitosti mentalnih reprezentacij sebe in drugih povezana z zrelostjo osebnosti
ter s tem tudi s psihiènim zdravjem (glej npr. Beck in Freeman, 1990; Blatt, Wein in
Beck, 1979; Brown, 1998; Chevron, in Quinlian, 1979; Erikson, 1963; Dejours, 1986;
Kernberg, 1986). Beck (1979, 1990) je opisal t.i. kognitivne distorzije kot posledico
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temeljnih preprièanj oz. shem (posebne kognitivne, afektivne in vedenske znaèilnosti),
ki pomenijo sistematiène napake v procesiranju informacij in vplivajo na doivljanje
sebe in okolice. Takne so npr. dihotomno miljenje, pretirano posploevanje, nanaanje
nase (personalizacija), selektivna pozornost (izpostavljanje samo doloèenih vidikov,
dejstev, ki potem bistveno vplivajo na celotno sodbo) itd. To pomeni, da npr. osebe z
duevno boleznijo in motnjami osebnosti sebe in svoje blinje doivljajo drugaèe kot pa
zdravi posamezniki, predvsem bolj negativno, zmedeno, nasprotujoèe se, nestabilno,
èrno-belo, poenostavljeno, enostransko To potrjujejo tevilne raziskave (npr. Benedik,
2000, 2001; Blatt in dr. 1979; Marziali in Oleniuk, 1990; Tacol, 2000). Nadalje
psihoanalitiène razvojne teorije predpostavljajo, da se bolniki s teko patologijo, z mejno
ali psihotièno osebnostno organizacijo (Kernberg, 1986) razlikujejo tudi od tistih z
nevrotskimi motnjami. Doivljanje sebe in drugih oseb je pri prvih pogojeno s prevlado
nezrelih obrambnih mehanizmov, kot so razcep, negacija ali projekcijska identifikacija,
ki èitijo posameznikov krhki self pred »razpadom«. Zato so opisi sebe pri teh osebah
bolj »povrinski«, relacijski (npr. ocenjevanje sebe v odnosu z drugimi in obratno),
nevtralni, neosebni, »telesni«, teave projicirajo v druge ljudi. Ena od raziskav (Benedik,
2001) je pokazala, da psihotièni pacienti (z blodnjavimi motnjami in shizofrenijo)
poudarjajo predvsem medosebne teave (neprijetna doivljanja v zvezi z drugimi ljudmi),
medtem ko osebe z nepsihotiènimi psihiènimi motnjami izpostavljajo »notranje«
konflikte, boleèine in lastne pomanjkljivosti. Na podlagi tega prièakujemo, da se te
znaèilnosti odraajo tudi pri reevanju osebnostnih vpraalnikov. Osebe s tejo patologijo
tako prepoznavajo in opisujejo predvsem telesne, (psiho)somatske simptome in
»napake« drugih ljudi, medtem ko osebe z nevrotsko patologijo teave vidijo predvsem
pri samem sebi, v svojih psihiènih znaèilnostih.
Glede na to, da vpraalnik MMPI-2 odraa empirièno ugotovljene razlike
psihiatriènih bolnikov v naèinu odgovarjanja na posamezne postavke (posamezna
lestvica nam odkriva znaèilnosti oseb, ki imajo opisano motnjo), nam ta lahko slui kot
pomoè pri ugotavljanju razliènih stilov, ki so mogoèe znaèilni za posamezne duevne
motnje. Prièakujemo, da so za bolnike s psihotièno in mejno patologijo (ki jih v
vpraalniku MMPI-2 opisujejo lestvice 8 (shizofrenija), 9 (hipomanija), 6 (paranoja), 4
(psihopatija) in 1 (hipohondrija)) znaèilne postavke z zunanjimi, telesnimi lastnostmi,
revnimi in manj diferenciranimi opisi mentalnih reprezentacij sebe in drugih (po
Blattovem sistemu za ocenjevanje mentalnih reprezentacij; Blatt in dr., 1979),
egodistona orientacija, za osebe s t.i. nevrotièno patologijo (3 (histerija), 2 (depresija)
in 7 (psihastenija)) pa opisi na viji, bolj diferencirani, notranji ravni, ki vkljuèuje
prepoznavanje èustvenih doivljanj posameznika ter drugih ljudi oz. egosintona
orientacija. Zato lahko postavimo temeljno hipotezo, da posamezne kliniène lestvice
vpraalnika MMPI-2 zajemajo razlièno vrsto postavk, ki opisujejo teave posameznika
(po kriterijih za oceno nivoja mentalne reprezentacije).
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Metoda
Vse postavke vpraalnika MMPI-2 (Butcher, 1993) smo ocenili s treh razliènih vidikov.
Uporabili smo angleko verzijo vpraalnika, saj ga na alost e nimamo prirejenega za
slovensko populacijo.
1.

2.

3.

Najprej nas zanima ali se vpraanje nanaa na zunanje znaèilnosti, telesne oz.
psihosomatske simptome, èutenje, vedenje (ocena 1) ali pa gre za prepoznavanje
doloèene notranje, psihiène lastnosti (ocena 2). Primer zunanjih znaèilnosti je
npr. postavka: »Skoraj vedno malo kaljam«, notranjih pa: »Veèino èasa sem
alosten«.
Naslednji kriterij, po katerem smo razporejali postavke, je, ali se doivljanja
nanaajo na samega sebe (A), druge ljudi (B), ali pa opisujejo odnos, doivljanje
sebe preko drugega, primerjavo z drugimi (AB). Primer za kategorijo A je
npr: »Zdaj stvari bolje presojam kot kdajkoli prej«. Doivljanje drugih ljudi opisuje
trditev: »Veèina ljudi je potenih predvsem zato, ker se bojijo, da bi jih ujeli«.
Kategorijo AB opisuje trditev: »Z ljudmi, ki poèno stvari, za katere mislim, da
so napaène, sem lahko vseeno prijazen«.
Zadnji kriterij se nanaa na to, ali postavka opisuje doivljanje, ki je za
posameznika prijetno oz. izraa pozitivno stalièe (+) ali neprijetno oz. izraa
negativno stalièe (-). Primer za prvo je: »Rad sem v mnoici, kjer se alijo
drug z drugim«, za drugo pa: »Ne maram imeti ljudi okrog sebe«. Èe tega ni
bilo mogoèe opredeliti, smo to oznaèili kot nevtralna postavka (0). Primer
nevtralne postavke: «Veèino prostega èasa preivim sam«.

Ocena za vsako postavko (567) in po vseh treh kriterijih je rezultat ujemanja
med dvema neodvisnima ocenjevalcema (diplomirana psihologa), ki sta bila usposobljena
(na podlagi primerov pouèena o naèinu ocenjevanja) v ta namen in nista poznala cilja
raziskave. Kappa koeficient skladnosti ocen se je gibal od 0.75 do 0.80 (M= 0.78).

Rezultati in interpretacija
V tabeli 1 so prikazani odstotni delei postavk vpraalnika MMPI-2, ki opisujejo teave,
neprijetna doivljanja, oz. negativna stalièa posameznika (ocena dveh ocenjevalcev)
glede na posamezno klinièno lestvico in umestitev (jaz - drugi; zunanje oz. èutne znaèilnosti
- notranje oz. psihiène znaèilnosti). Prva kategorija (A1-) veèinoma opisuje
(psiho)somatske simptome, nenavadna senzorna doivljanja (npr. halucinacije) ter
kognitivne motnje. Po prièakovanju so te najbolj znaèilne za bolnike s hipohondriènimi
motnjami (1A- = 97 %), ki so jih avtorji v prvotni verziji vpraalnika MMPI uvrstili med
nevrotske motnje (Butcher in dr., 2001), vendar jih sodobni psihoanalitièni raziskovalci
skupaj z drugimi psihosomatskimi motnjami prav tako pritevajo med teko patologijo,
torej osebnosti z mejno osebnostno organizacijo in ibko mentalizacijo (Dejours, 1986).
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Tabela 1: Dele (v odstotkih) postavk vpraalnika MMPI-2, ki se nanaajo na opis
posameznikovih teav (izraajo neprijetnost oz. negativno stalièe) v posameznih kliniènih
lestvicah.
Lestvica MMPI-2 /
Kriterij
Hipohondrija (1)
Depresija (2)
Histerija (3)
Psihastenija (7)
Psihopatija (4)
Paranoja (6)
Shizofrenija (8)
Hipomanija (9)

1A-

2A-

2AB-

1B-

2B-

97
19
38
19
10
10
27
20

3
37
15
40
14
12
17
9

0
12
5
33
30
17
24
7

0
0
0
0
0
12
1
4

0
2
0
0
26
30
21
9

vsota
100
70
58
92
80
81
90
49

Legenda:
1A: postavke, ki izraajo neprijetne oz. negativne zunanje znaèilnosti oz. telesne
simptome, ki se nanaajo na samega sebe
2A: postavke, ki opisujejo neprijetne notranje znaèilnosti ali negativna stalièa, ki se
nanaajo na samega sebe
2AB: postavke, ki opisujejo neprijetnost posamezbika oz. negativna stalièa v odnosu z
drugimi ljudmi
1B:
postavke, ki opisujejo neprijetno oz. negativno doivljanje zunanjih znaèilnosti
drugih ljudi
2B:
postavke, ki opisujejo neprijetno oz. negativno doivljanje notranjih znaèilnosti
drugih ljudi
Vsota: dele postavk, ki se nanaajo na neprijetna ali negativna doivljanja samega sebe
Krepki tisk: najviji dele posamezne lestvice (modus)

Te ne prepoznavajo psihiènih konfliktov, oz. se ti izraajo skozi telo. Osebe s hipohondrijo
so tako osredotoèene same nase in na svoje telesne teave in rezultati analize so v skladu
s prièakovanji.
Nadalje teave preteno na telesnem podroèju prepoznavajo osebe s histeriènimi
(konverzivnimi) motnjami. Pri histeriènih osebnostih bi, glede na zrelejo osebnostno
organizacijo, prièakovali viji dele pri drugih kategorijah (predvsem 2A-) vendar je
potrebno upotevati, da je znaèilnost teh oseb tudi ustvarjanje ugodnega vtisa pred drugimi
ljudmi. Iz tabele lahko razberemo, da se samo 58 % vseh trditev nanaa na neprijetna
doivljanja (zadnji stolpec) in nobena na negativna stalièa do drugih ljudi( 1B- = 0, 2B= 0). S tega vidika so rezultati prièakovani. Osebe z (nevrotsko) depresijo poudarjajo
negativna notranja doivljanja (2A- = 37 %) ter imajo pozitiven ali vsaj nevtralen odnos
do svoje okolice (2B- = 2%). To je v skladu s predvidevanji, mogoèe bi prièakovali veèji
skupen dele vseh neprijetnih doivljanj, ki sicer znaa 70% (Vsota -). Zadnje nevrotske
motnje predstavlja lestvica 7 (psihastenija). Tudi tu so v ospredju doivljanja lastnih
psihiènih teav (2A- = 40 %) ter opisovanje odnosov z drugimi (2AB- = 33 %), kjer gre
tudi preteno za osredotoèenje nase (primerjavo z drugimi), npr.: »elim si, da bi bil
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toliko sreèen, kot so menda sreèni drugi«. Negativna doivljanja drugih ljudi pri njih niso
razvidna (1B- = 0, 2B- = 0).
Za lestvico 4 (t.i. psihopatija), ki opisuje specifiène motnje osebnosti, so znaèilne
predvsem postavke, ki opisujejo neprijetnosti v odnosih z drugimi. Taknih trditev je veè
kot polovico (2AB- + 2B- = 56 %). Manj pa je doivljanj lastnih, notranjih konfliktov
(2A- = 14 %) oz. telesnih teav (1A- = 10%). Na podlagi tega bi lahko sklepali, da takne
osebnosti projicirajo krivdo v druge kar je v skladu s prièakovanji. To je e bolj oèitno pri
lestvici 6 (paranoja), kjer prevladuje negativno doivljanje drugih (1B- + 2B- = 42 %), e
dodatnih 17 % postavk opisuje negativen odnos z drugimi in le 12 % trditev se nanaa na
lastne psihiène teave, neodvisne od drugih. To je v skladu s psihoanalitièno teorijo, da je
pri paranoidni motnji v ospredju projekcija agresije na druge ljudi. Zanimivo pa je dejstvo,
da se to negativno doivljanje drugih osredotoèa na posameznike (npr. »nekdo me
zasleduje«, »nekdo me je e skual zastrupiti«), ne pa na splono. Nasprotno, doivljanje
»posploenih drugih« je celo pretirano pozitivno (v primerjavi z ostalimi diagnostiènimi
skupinami), kar so avtorji vpraalnika interpretirali kot naivnost, ki je sestavni del paranoidne
motnje (glej Harris-Lingoesove podlestvice; Butcher in dr., 2001). Psihodinamièno bi to
lahko razloili kot pretirano idealizacijo in hitro razvrednotenje kot znaèilnost oseb s
teko patologijo in nezrelimi obrambami. Na lestvici 8 (shizofrenija) najveè postavk
zajemajo (psiho)somatski simptomi in nenavadna doivljanja, ki jih ti bolniki najveèkrat
interpretirajo kot nekaj tujega oz. zunanjega (npr. motnje miljenja, zaznavanja ) Taknih
trditev je 27 % (1A-). Nadalje prav tako velik dele zajemajo negativna doivljanja drugih
(2B- = 21 %) oz. neprijetnosti v medosebnih odnosih (2AB- = 24 %). Kljub temu pa
dokaj velik dele pripada tudi notranjim neprijetnim doivljanjem (2A- = 17 %). Glede na
to, da se shizofrenija uvrèa najnije na razvojni lestvici, bi prièakovali nekoliko manji
dele neprijetnih psihiènih znaèilnosti posameznika. Znaèilnost lestvice 9 (hipomanija)
je, da v primerjavi z ostalimi kliniènimi lestvicami vsebuje najmanj postavk, ki opisujejo
neprijetna doivljanja (Vsota- = 49 %). Glede na naravo motnje (pretirano veselje,
nekritiènost, zanikanje teav) je to razumljivo. e najveè neprijetnosti takni bolniki opisujejo
na telesnem in zaznavnem podroèju (1A- = 20 %) kar je v skladu s prièakovanji.
Lahko zakljuèimo, da so se naa prièakovanja glede znaèilnosti posameznih postavk
kliniènih lestvic MMPI-2 veèinoma potrdila, saj bolniki opisujejo same sebe v skladu s
teorijo o ravneh razvoja reprezentacij sebe in drugih ljudi, ki so znaèilni za posamezne
duevne motnje. Tako lahko potrdimo hipotezo, da obstajajo trendi postavk posameznih
lestvic MMPI-2, ki se vsebinsko povezujejo z znaèilnostmi konkretne motnje, ki jo
predstavlja lestvica. Kot smo e omenili, ne moremo povsem enaèiti posameznih lestvic
z diagnostiènimi kategorijami, vendar je pri tem najbolj pomemben nivo patologije, pri
èemer se vidijo razlike med t.i. nevrotskimi in nenevrotskimi motnjami.

Zakljuèek
Uporabnost klasiènih osebnostnih vpraalnikov, ki so v prvi vrsti namenjeni zdravi
populaciji, je v veliki meri odvisna od sposobnosti introspekcije in pripravljenosti
posameznika za opisovanje svojih osebnostnih lastnosti. Znaèilnost psihiatriènih bolnikov
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pa so prav motnje objektnih reprezentacij, ki se izraajo tudi kot manja kritiènost pri
ocenjevanju sebe in drugih ljudi, kar morajo upotevati diagnostiki pri vrednotenju in
razlagi rezultatov psiholokih instrumentov. Na podlagi vsebinske analize postavk
vpraalnika MMPI-2 lahko vidimo predvsem testno vedenje razliènih duevnih bolnikov,
ki je odraz kognitivnih stilov, obrambnih mehanizmov oz. osebnostnih znaèilnosti, ki so
povezane s posameznimi psihiènimi motnjami. Avtorji bodoèih vpraalnikov, ki bodo
namenjeni tej populaciji, bi poleg samih teoretiènih predpostavk o izvoru in znaèilnostih
posamezne psihiène motnje morali upotevati tudi to, kdaj in kako se te motnje odraajo
v dejanski klinièni oz. testni situaciji.
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