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A kutatás háttere: A DSM legújabb, ötödik kiadásában a személyiségzavarok vonatkozásában le-
írásra került egy dimenzionális személyiségmodell, mely patológiás személyiségvonások mentén jel-
lemzi az egyént. A személyiségzavarok B kritériuma ezen személyiségvonások jelenlétét írja elő. Em-
pirikus kutatások alapján 25 patológiás személyiségvonást és öt szupervonást határoztak meg. Méré-
sükre létrehoztak egy új kérdőívet, a DSM-5 Személyiségleltárat.

Célja: Hazánkban nem áll rendelkezésre olyan eszköz, mely alkalmas lenne a patológiás személyi-
ségvonások, és így a személyiségzavarok mérésére, tehát egyik célunk volt a DSM-5 Személyiségleltár 
adaptálása és validálása. Korábban még egyetlen tanulmány sem foglalkozott a patológiás személyi-
ségvonások és az életminőség összefüggéseivel, ezért vizsgáltuk e két tényező kapcsolatát.

Módszerek: Vizsgálati mintánkat hospitalizált pszichiátriai betegek és önbevallottan mentális za-
vartól mentes személyek alkották. Kérdőívcsomagunkból jelen kutatáshoz a demográfiai és pszichi-
átriai előtörténetre vonatkozó kérdések, a DSM-5 Személyiségleltár, a Big Five szupervonásokat mé-
rő Big Five Inventory és az egészséggel kapcsolatos életminőség felmérésére szolgáló SF-36 kérdőív 
adatai kerültek felhasználásra.

Eredmények: A DSM-5 Személyiségleltár fordítása a tudományos kívánalmak szerint történt, majd 
egy pilot vizsgálat visszajelzései mentén véglegesítettük azt. Eredményeink alapján az új kérdőív meg-
bízhatóan mér, igazolódott a várt ötfaktoros szerkezet és a konvergens validitást bizonyító Big Five 
faktorokkal való együttjárás is. A pszichiátriai betegekre jellemzőbbek a patológiás személyiségvoná-
sok, valamint rosszabb életminőségről számolnak be, mint a normál minta. A patológiás személyi-
ségvonások és az életminőség skálái között szignifikáns összefüggések rajzolódnak ki a Spearman-féle 
rangkorrelációval és a lineáris regresszió módszerével. A Negatív affektivitás és az Elidegenedés szu-
pervonások mutatják a legerősebb kapcsolatot az életminőség skálákkal.

Összefoglalás: Eredményeink alapján a DSM-5 Személyiségleltár megbízható és valid, alkalmaz-
ható a hazai kutatásban és klinikai gyakorlatban. Igazolódott, hogy minél nagyobb a patológiás sze-
mélyiségvonásokban való érintettség, annál rosszabb az életminőség. A negatív érzelmek fokozott jelen-
léte és a társas kapcsolatoktól való visszahúzódás befolyásolja leginkább az életminőséget.

Támogatások: Kutatásunk részben az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00009 Az orvos-, egészségtu-
dományi- és gyógyszerészképzés tudományos műhelyeinek fejlesztése című pályázat támogatásával 
valósult meg


