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Osebnost pri živalih:  
teorija in empirija

KAJ JE ŽIVALSKA OSEBNOST?

Vsak poskus ocenjevanja osebnosti živali sestoji 
iz dveh delov: teorije in zbiranja podatkov.

Teoretični del vključuje vprašanja kot so: kaj 
je osebnost živali, kako je strukturirana in kate-
ri dejavniki vplivajo na strukturo. Oblikovanje 
strukture ali razvoj osebnosti se nanaša tako na 
ljudi kot tudi živali. Na vedenje vplivata tako ge-
netika kot socialno okolje. Nekatera vedenja so 
dosledna v času in preko različnih situacij. Do-
slednost našega vedenja je temeljna sestavina 
večine opredelitev osebnosti.

Opredelitev osebnosti živali je seveda lah-
ko široka. Vendar pa je večina teorij razvila svoje 
razlage, ki temeljijo na njihovih filozofskih okvi-
rih. Čeprav je splošno znano, da osebnost dolo-
čajo tako biološki kot socialni dejavniki, različne 
teorije bolj poudarjajo prvi ali drugi vidik. Soci-
alne teorije poskušajo razložiti medosebne raz-
like z zunanjimi dejavniki (Mischel, 1976; Hamp-
son, 1995), medtem ko biološke teorije pri tem 
izpostavljajo genetske in fiziološke komponen-
te. Ne glede na izhodišča morajo teoretiki pri 
razvoju celovite teorije osebnosti obravnavati 
različna vprašanja: o naravi doslednosti vedenja 
v času in preko situacij, o razmerju med čustvi, 
kognicijo, zavedanjem in vedenjem ter celo po-
vezavo med konceptom sebstva in vedenjem 
(Pervin in John, 1997).

Da bi lahko zbirali podatke in preizkušali te-
oretične modele moramo določiti ne samo kaj 
je naša delovna opredelitev osebnosti, ampak 
tudi instrumente za ocenjevanje in metode za 
zbiranje podatkov. Bistveni psihometrični sesta-
vini sta seveda zanesljivost in veljavnost.

Vse te sestavine, teoretične in eksperimen-
talne, so pomembne za raziskovanje osebnosti 
živali (Gosling, 2001). Cilji tega prispevka so, 
najprej, obravnava najbolj pomembnih teoretič-
nih in praktičnih vprašanj v teoriji osebnosti pri 

živalih, zatem pregled in primerjava ravni razlag 
ter nazadnje obravnava zanesljivosti in veljavno-
sti ocenjevanja.

TEORETSKA VPRAšANJA  
O OSEBNOSTI ŽIVALI

Tako kot ljudje tudi živali kažejo razlike v ob-
našanju (Cooper, 1998; Gosling in John 1999). 
Nekatera vedenja so skladna in nam omogoča-
jo predpostavljanje, opazovanje, razlago in na-
poved glede prihodnjih vedenj in vzdrževanja 
uspešnih interakcij. (Hampson, 1995). Osebnosti 
se ne razlikujejo samo v količini, ampak tudi v vr-
sti (Birch in Hayward, 1994); npr. poleg različnih 
stopenj mirnosti pri živalih imamo tudi različne 
dimenzije: sprejemljivost, ekstrovertiranost, ne-
vroticizem itd. Znanstveni pristopi raziskovanja 
teh razlik temeljijo na različnih teoretičnih per-
spektivah, ki si prizadevajo za sistematično po-
jasnjevanje razlik med posamezniki in njihovimi 
vsakodnevnimi interakcijami (Kerlinger in Lee, 
2000). Živalska psihologija osebnosti zato pou-
darja različne psihološke procese, ki v celostni 
opis živali kot celote vključujejo kognicijo, raz-
položenja in čustva. Namen je ustvariti usklaje-
no sliko posameznikovega delovanja, interakcije 
in obnašanja. Raziskovanje osebnosti bi lahko 
opredelili kot področje raziskovanja, ki se ukvar-
ja s tem, kako so si posamezniki kot celota med 
seboj različni ali podobni. To je odvisno od tega, 
ali je teorija idiografska (s poudarkom na razli-
kah) ali nomotetična (s poudarkom na podobno-
stih in na združevanju posameznikov v skupine).

KAJ SESTAVLJA DOBRO TEORIJO O 
OSEBNOSTI ŽIVALI?

Za nekatere psihologe se naše vsakdanje oce-
njevanje drugih in znanstveni pristop k razisko-
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vanju osebnosti ne razlikujeta bistveno (Kelly, 
1955). Za druge ima znanstveno preučevanje 
osebnosti drugačen nabor parametrov in zah-
tev (Eysenck, 1952). V splošnem je naloga do-
bre teorije osebnosti živali izdelati, preizkusiti 
ter preveriti veljavnost modela, ki iz nje izhaja. 
Modeli morajo biti eksplicitni, terminologija pa 
dosledna. Zbiranje podatkov mora imeti jasen 
eksperimentalni načrt, ki je veljaven in zanesljiv, 
ima možnost sistematičnega preizkušanja napo-
vedi ali hipotez in se prilega teoretičnemu mo-
delu (Rosenthal & Rosnow, 1991). Poleg tega 
mora teorija osebnosti opredeliti svoje cilje in 
omejitve ter zagotoviti delovne opredelitve, ki 
so bistvene za razvoj eksperimentalnih metod 
(McCrae in Costa, 1996, 2000).

Temeljna vprašanja lahko strnemo v tri glav-
ne skupine (Pervin & John, 1997): kaj so značil-
nosti posamezne živali in kako so organizirane; 
ali so te lastnosti genetsko ali okoljsko pogoje-
ne in kako se interakcija med njimi kaže v obna-
šanju živali. 

Študije osebnosti živali teoretičnih vprašanj 
večinoma ne upoštevajo v taki globini in se na-
mesto tega osredotočajo na eksperimentalni 
del. Osebnost živali običajno povzema osnovna 
načela poteznih ali bioloških modelov v človeški 
osebnosti. Vendar moramo ta vprašanja obrav-
navati, če se želimo dosledno poskušati pribli-
žati osebnosti živali. Prevedemo jih lahko v štiri 
področja, ki naj bi jih teorija osebnosti zajemala:
1. Struktura se nanaša na stabilne vidike oseb-

nosti. Različne teorije imajo različne elemen-
te, ki sestavljajo to stabilno strukturo. To so 
lahko poteze, tipi, odzivi, izrazi, konstrukti. 
Ti elementi so običajno hierarhično organi-
zirani. V poteznih teorijah so poteze pred-
stavljene z mnogimi kvalitativnimi opisniki 
kot npr.: drzen, resen, zainteresiran itd. in jih 
lahko razvrstimo v tipe, faktorje ali dimenzije 
npr. nevroticizem, ekstrovertnost. Večina štu-
dij osebnosti živali ne združuje potez, vendar 
če jih, jih najpogosteje primerjajo s faktorji 
človeških potez (Gosling, 2001). V primerja-
vi s potezami, ki so izražene v določeni meri, 
je tip kategorični koncept (Birch in Hayward, 
1994).

2. Procesi se nanašajo na motivacijske koncep-
te. Za osebnost živali so pomembni zato, 
ker je preučevanje motivacije ena glavnih 
komponent znanosti o vedenju živali. Pervin 

in John (1997) navajata tri glavne kategori-
je: zadovoljstvo ali hedonistični motivacij-
ski koncept, samoaktualizacijo in kognitivne 
motive. Iskanje zadovoljstva in izogibanje 
bolečini sta pogosto preučevani vedenji, 
medtem ko je samouresničevanje v svojih 
diskusijah omenila le Wemelsfelder (1985a, 
1985b, 1993, 1997a, 2001). Po drugi strani 
pa sta bila širše raziskani nevropsihologija in 
evolucija čustev (Darwin, 1872; Panksepp & 
Panksepp, 2000). Pojem kognitivne motivaci-
je poudarja sposobnost razumevanja in na-
povedovanja obnašanja drugih. Teorija uma 
je zastopana v študijah obnašanja živali, raz-
iskali pa so jo predvsem primatologi pa tudi 
drugi etologi (glej Griffin, 1992).

3. Razvidno je, da rast in razvoj določata oseb-
nost. Lahko sta genetska ali okoljska. Čeprav 
je razprava o naravi in negi še vedno priso-
tna, je splošno sprejeto, da genetika in oko-
lje enakovredno prispevata k razvoju oseb-
nosti. 

4. Vedenjske spremembe in psihopatologija so 
obravnavane kot del celostne osebnostne 
teorije (Pervin in John, 1997). Sprva je mor-
da nenavadno, da to terminologijo pripiše-
mo živalim; vendar je precej običajno, da se 
nekatere živali bolje spoprijemajo s stresom 
in vplivi iz okolja kot druge. Področje študi-
ja dobrobiti živali bi se še posebej moralo 
usmeriti k tem vidikom medosebnih razlik. 
Jasno je, da dobrobit vseh živali ni enako 
ogrožena in da nekatere živali trpijo bolj kot 
druge. Za to se najbolj zanima področje sve-
tovanja o vedenju družnih živali, psihopato-
logija pa se obravnava predvsem z vedenj-
sko terapijo v kombinaciji z zdravili (Overall, 
1994, 1997).

gLAVNI PROBLEMI V TEORIJI 
OSEBNOSTI ŽIVALI

Psihologija človeške osebnosti običajno obrav-
nava vprašanje, kaj pomeni biti človek. Teore-
tični okvir, ki iz tega izhaja, bo vplival na oseb-
nostne teorije. Isto vprašanje lahko postavimo 
pri živalih in filozofska perspektiva bo določala 
teorijo živalske osebnosti v isti meri kot določa 
teorije človeške osebnosti. Zato je pomembno 
predlagati filozofsko izhodišče, na katerem te-
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melji naša teorija osebnosti živali (Wemelsfelder, 
1993, 1997a, 1999a). Filozofski pogled na osebo 
vpliva na delovno opredelitev osebnosti in po-
sledično na izbiro, kaj in kako se meri. Osnovna 
razlika relevantna za živali je med reakcijskim in 
interakcijskim pogledom. Prvi predstavlja osebo 
kot organizem, ki se odziva na zunanje dražlja-
je, ki jih določajo notranji dejavniki, medtem ko 
drugi združuje teorije, ki definirajo osebo kot 
celoto, ki deluje v interakciji z okoljem in drugi-
mi ter skozi te interakcije oblikuje svojo lastno 
perspektivo in osebnost. 

RAZISKOVALNA VPRAšANJA  
V OSEBNOSTI ŽIVALI

Na začetku tega članka smo omenili, da čeprav 
smo vsi teoretiki osebnosti, in poudarili, da so 
postopki ocenjevanja podobni, so psihologi 
osebnosti strožji glede dosledne uporabe ter-
minologije in sistemizacije konceptov. Ko gre 
za zbiranje podatkov, je situacija zelo podob-
na. Kot predlaga Kelly (1955) s svojo psihologijo 
osebnih konstruktov, gremo vsi skozi isti proces 
preizkušanja lastnih hipotez o drugih in njiho-
vem vedenju. Znanstveno zbiranje podatkov gre 
skozi iste stopnje, vendar je bolj odprto za siste-
matični pregled (Pervin in John, 1997). Zbiranje 
informacij je bolj strogo in veliko pozornosti se 
posveča doslednemu opisu metodologije, tako 
da lahko drugi ponovijo raziskavo. V tem razdel-
ku bomo opisali in razpravljali o dveh skupinah 
vprašanj, ki se nanašajo na teorije osebnosti ži-
vali: najprej bomo opredelili različne kategorije 
podatkov, ki jih zbiramo, nato pa bomo obrav-
navali vprašanje zanesljivosti in veljavnosti (Go-
sling, 2001).

VIRI PODATKOV 

Za ocenjevanje osebnosti pri ljudeh se upora-
bljajo štiri vrste informacij ali podatkov. Katego-
rizacijo je prvotno formuliral Cattell (1957), ka-
sneje pa so jo prevzeli različni teoretiki z okraj-
šavami LOTS (npr. Pervin in John, 1997) ali LIST 
(Funder, 1997).

Za uporabo na živalih, je potrebno katego-
rizacijo prilagoditi. Znanost o vedenje živali je 
razvila svoje kategorije zbiranja podatkov (npr.: 

Pervin in John, 1997), čeprav ocenjevanje indivi-
dualnih razlik živali zahteva dodatni pregled po-
datkovnih virov kot jih kategorizirajo raziskovalci 
človeške osebnosti. Razložili bomo obe kratici in 
jih povezali z osebnostjo živali. 

L se nanaša za podatke iz resničnega življe-
nja, na to kako gre oseba skozi življenje, npr.: 
število poškodb, produktivnost, socialna inte-
gracija, uspešnost. Ta vir podatkov bo pomem-
ben za oceno blagostanja živali (Webster, 1994). 

I ali O se nanaša za informatorja (Funder, 
1997) ali opazovalca (Pervin in John, 1997). Na-
naša se na podatke, ki se zbirajo v obliki sodb 
izobraženih posameznikov. Ocena posamezni-
kov iz O-podatkov temelji na opazovanju resnič-
nega življenja in zagotavlja poglobljene infor-
macije. Sodniki ali ocenjevalci morajo povezati 
različne informacije o opazovanih posameznikih. 
Ta vir podatkov se za ocenjevanje osebnosti ži-
vali uporablja zelo pogosto (glej Gosling, 2001) 
in ima potencial na področju znanosti o blago-
stanju živali (Wemelsfelder in drugi, 2000). Pred-
nosti podatkov O so tako v količini in kakovosti 
podatkov, ki jih lahko zberemo od znanega oce-
njevalca. 

S ali podatki o sebi so problematični, ko po-
samezniki, vključno z malimi otroci in živalmi, 
niso sposobni dati ustreznih informacij o svoji 
osebnosti. Lahko imajo pomanjkanje vpogleda 
ali pa nimajo verbalnih ali umskih zmožnosti, ki 
bi bile v skladu z navodili za testiranje. V tem 
primeru je potrebno oblikovati drugačne preiz-
kuse, ki so prilagojeni metodi glede na sposob-
nosti preiskovancev (Funder, 1997). Pri blago-
stanju živali je Dawkins (1980, 1988, 1990, 1993) 
razvila instrument ocenjevanja preferenc živali, 
kjer je oblika podatkov samoporočevalna. Po 
Dawkinsovi so živali motivirane, da nekaj storijo 
in eksperimentalni model se osredotoča na to, s 
kolikšnim trudom in kako dolgo se bo žival tru-
dila za dosego cilja.

Zadnja skupina podatkov so T-podatki ali te-
stni podatki. V primerjavi z I- ali O-podatki naj 
bi bila ta skupina podatkov bila brez obsojanja 
in kvantitativna (Pervin & John, 1997). Temelji na 
neposrednemu opazovanju bodisi v kontekstu 
resničnega življenja ali v okviru oblikovanih ek-
sperimentalnih okolij, kjer so opazovanci v zelo 
nadzorovani situaciji. 

Vse vrste podatkov imajo pozitivne in nega-
tivne strani. Izbira temelji na raziskovalnem vpra-
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šanju, teoretičnem ozadju in želenem načinu 
ocenjevanja veljavnosti naše raziskave.

ZANESLJIVOST IN VELJAVNOST

Zanesljivost in veljavnost sta ključna psihome-
trična koncepta, ki sta neizogibna sestavna dela 
vseh teorij osebnosti živali in eksperimentalnih 
načrtov. Medtem ko lahko zanesljivost, ki se na-
naša na doslednost merskega inštrumenta, pre-
prosto označimo s vprašanjem »Ali bomo dobili 
enake rezultate več kot enkrat?«, se veljavnost 
nanaša na smisel meritve in se sprašuje: »Ali 
podatki pomenijo to, kar pravijo?«. Na splošno 
velja, da je veljavna mera zanesljiva, ne pa tudi 
obratno. Možno je, da imamo zelo zanesljive 
podatke, ki pa niso veljavni.

Vse psihološke in vedenjske meritve se bolj 
ali manj razlikujejo od ene do druge priložnosti. 
Manjša kot je napaka merjenja, bolj zanesljivo 
merilo imamo. Kerlinger in Lee (2000) predlaga-
ta dva pristopa k opredelitvi zanesljivosti:
1. Če osebnostne dimenzije merimo večkrat z 

enakimi ali primerljivimi instrumenti, bomo 
dobili enake ali podobne rezultate. To im-
plicira definicijo v smislu stabilnosti, zane-
sljivosti in predvidljivosti. V raziskavah oseb-
nostnih potez je stabilnost včasih ločena od 
zanesljivosti in je opredeljena kot korelacija 
s ponovljeno meritvijo (test-retest) lestvice v 
določenem časovnem obdobju (Matthews 
in Deary, 1998). Razlika je podprta z argu-
mentom, da se osebnost skozi čas počasi 
spreminja, kar je neizogiben proces in ne 
pomeni nizke zanesljivosti.

2. Drug način določanja zanesljivosti je pogled 
na napako merjenja pri merilnem instrumen-
tu. Napaka je lahko sistematična (vsi prido-
bljeni rezultati so lahko višji ali nižji zaradi 
nezanesljive točkovne lestvice) ali naključna 
(rezultati nimajo določenega vzorca napa-
ke). Zanesljivost je torej lahko opredeljena 
kot relativna odsotnost napak merjenja pri 
merskem instrumentu. Eksperimentalni mo-
del za ocenjevanje osebnosti živali po na-
vadi vključuje skupino ocenjevalcev živali. 
Skladnost med ocenjevalci se tu nanaša na 
notranjo zanesljivost. Ta je sorazmerna s sto-
pnjo skladnosti: višja kot je stopnja skladno-
sti, višja je notranja zanesljivost.

Po drugi strani se veljavnost nanaša na toč-
nost merjenja. Ali dejansko merimo to, kar misli-
mo, da merimo? Pri merjenju telesne značilno-
sti se pričakuje, da bo ujemanje med merjeno 
spremenljivko in merskim instrumentom visoko. 
Vendar moramo pri merjenju osebnosti pri ži-
valih običajno razviti posredne instrumente za 
merjenje. Opredelitev le tega je odvisna od te-
oretskega konteksta našega eksperimentalnega 
načrta. Podatki o osebnosti pri živali po navadi 
kažejo visoko notranjo zanesljivost med ocenje-
valci (Gosling, 2001), na drugi strani pa veljav-
nost pogosto ni obravnavana. 

SKLEPI

V tem prispevku smo predstavili splošna psiho-
metrična vprašanja, ki so sestavni del vsakega 
modela osebnosti živali. Teoretičnih in eksperi-
mentalnih vprašanj se v poročilih živalskih oseb-
nosti pogosto ne obravnava. Razprava o njih 
omogoča trdno strukturo za teoretična vpraša-
nja in informira izdelavo prihodnjih eksperimen-
talnih načrtov. 
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Aktivnosti     in terapija s pomočjo živali

V današnjem času, ko smo preobremenje-
ni s stresom, z vsakdanjimi obveznostmi, ko 
čas prehitro beži in si več ne vzamemo časa 
za miren pogovor, za druženje, je žival še bolj 
pomembna, kot je bila včasih. Ko se vrnemo 
z dela, so živali tiste, ki nas pozdravljajo, še 
preden smo stopili na dvorišče. Psi lajajo, ko-
nji rezgetajo, osli nas glasno kličejo ipd. Ob 
živalih se lahko zelo sprostimo, najdemo čas 
zase in za svojo družino, se skupaj gibamo, 
hodimo na sprehode, se pogovarjamo o živa-
lih ipd. Živali nas imajo rade take, kot smo, ni 
pomembno, ali smo suhi ali debeli, kakšno fri-
zuro imamo ali kako drago obleko smo kupi-
li. Za otroke in mladostnike lahko pes pomeni 
tolažnika, zaupnika, ob obvladovanju konja se 
počutijo pomembne, uspešne itn. Poleg tega 
se učijo odgovornosti do živali in s tem tudi 
do vseh stvari. Kadar pa je druženje z živaljo 
še pod strokovnim vodstvom usposobljenega 
terapevta, pa so ti ugodni vplivi še večji.

Zavedamo se, da imajo živali izredno pozi-
tiven vpliv v življenju družine in pri mentalnem 
zdravju njenih članov. Pomembnost živalske 
vloge je še toliko večja pri otrocih, saj jim žival 
predstavlja (Marinšek in Tušak, 2007): 
• vir brezpogojne ljubezni,
• možnost človekove želje po izražanju  

ljubezni,
• izpolnjevalca človekove želje po izražanju 

moči,
• učitelja otrok v primerih toaletnega  

treninga, 
• učitelja otrok pri seksualni vzgoji,
• učitelja pri učenju odgovornosti,
• socialno mazilo in
• prijatelja in zaupnika.

Pomen aktivnosti in terapije s pomočjo živa-
li, torej napredek, se kaže predvsem na štirih  
področjih (Chandler, 2005):
• otrokova rast in razvoj,
• govor in komunikacija,
• kognitivno področje ter
• psihosocialno področje.




