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SYSTEM TYPOLOGICZNY MYERS-BRIGGS  
A STRUKTURA OSOBOWOŚCI NEO 4 

 
 

1. Wprowadzenie 
 
Koncepcja Wielkiej Piątki od mniej więcej dwóch dziesięcioleci domi-

nuje w psychologii osobowości w obszarze teorii cech. Obejmuje ona pięć 
wymiarów osobowości: Neurotyczność, Ekstrawersję, Otwartość na doświad-
czenia, Ugodowość i Sumienność. Na przestrzeni ostatniego półwiecza wielu 
badaczy dokonywało analiz psychometrycznych (głównie czynnikowych) na 
różnych próbach badawczych, aby w konsekwencji otrzymać pięć podstawo-
wych wymiarów osobowości. 

Wspomnieć należy tych, którzy wcześniej, w wyniku psychometrycznych 
zabiegów, także otrzymali pięcioczynnikowa strukturę osobowości. Byli to: 
E. Tupes i R. Christal (1961) analizujący osiem prób badawczych oraz 
W. Norman (1963), który zaproponował nazwy dla uzyskanych czynników: 
Surgencja, Ugodowość, Sumienność, Stabilność emocjonalna oraz Kultura 
(Otwartość na doświadczenia). Wymienić można również L. Goldberga 
(1981), który otrzymał wyniki potwierdzające istnienie pięciu wymiarów oso-
bowości.  

Do odkrycia pięciu nadrzędnych czynników osobowości przyczyniła się 
analiza leksykalna. G. Allport i H. Odbert (1936) wyłonili ze „Słownika Web-
stera” około 18 tysięcy terminów, które mogły być przydatne do opisu osobo-
wości. Dalsze analizy R. Cattella czy Goldberga (John, Goldberg, Angleitner 



12                                                                                Waldemar Klinkosz, Justyna Iskra 

  
1984) miały na celu redukcję liczby słów. Natomiast prowadzone analizy 
struktury języka miały pomóc w odkryciu struktury osobowości. Tak powstała 
tradycja leksykalna w psychologii (HLEX) zakładająca, że dużą część różnic 
indywidualnych w funkcjonowaniu człowieka można ująć jako pojedyncze 
określenia w niektórych, a nawet we wszystkich językach świata. Ludzie na 
drodze obserwacji ustalili bowiem różnice indywidualne, szczególnie istotne 
dla wzajemnych interakcji i nadali im zrozumiałe terminy opisujące cechy. 
Pięcioczynnikowy model osobowości powstał po to, aby ująć te cechy osobo-
wości, które uważane są przez ludzi za szczególnie ważne w życiu (Pervin, 
John 2002).  

W 1989 roku R. McCrae i P. Costa (1989b), a następnie McCrae i O. John 
(1992) uznali model Big Five jako uniwersalną strukturę osobowości, wspólną 
dla ludzi różnych kultur i grup językowych. Potwierdziły to liczne badania, 
także te prowadzone ostatnio w 50 krajach świata (McCrae, Sękowski, 
Klinkosz i in. 2005). Równolegle trwały dyskusje w obszarze tradycji leksy-
kalnej (John, Angleitner, Ostendorf 1988) dotyczące znaczenia pojedynczych 
terminów, takich jak przymiotniki czy rzeczowniki, służących do adekwat-
nego opisu osobowości. Niektórzy badacze, jak J. Hogan (1991) czy McCrae 
(1991), twierdzili, że podejście leksykalne dotyczy bardziej struktury języka 
niż struktury osobowości (za: Johnson 1994).  

Opracowany Inwentarz Osobowości NEO–PI–R (Costa, McCrae 1992; 
tłum. J. Siuta) stanowi pięcioczynnikową wersję przeznaczoną do badania 
cech osobowości w domenach: Neurotyczność (N), Ekstrawersja (E), Otwar-
tość na doświadczenie (O), Ugodowość (U) i Sumienność (S). Jednocześnie 
stanowił on podstawę do przygotowania czteroczynnikowej wersji Inwentarza 
Osobowości NEO 4 (Costa, McCrae 1998, tłum. W. Klinkosz 2004), która 
służy do badania czterech cech osobowości w domenach: E, O, U i S.  

Inny paradygmat opisu osobowości stanowi podejście typologiczne. Sys-
tem opracowany przez I. Myers i S. Briggs (MBTI) opiera się na koncepcji 
typów psychicznych zaproponowanych przez C. Junga (1994), który wyróżnił 
osiem podstawowych typów: Ekstrawertywny vs Introwertywny, Zmysłowy vs 
Intuicyjny, Analityczny vs Wartościujący (Odczuwający) oraz Racjonalny vs 
Receptywny. Typologia Myers-Briggs przedstawia kombinację czterech dy-
mensji (przeciwstawnych par) i tym samym wyróżnia szesnaście typów oso-
bowościowych (Myers 1962). 

Chociaż psychologowie odróżniają teorie „cechowe” (traits theories) od 
„nie-cechowych” (non-traits theories), to jednak badania pokazują (Spirrison, 
Gordy 1994; McDonald i. in. 1994; Furnham 1996; McCrae, Costa 1989a; 
Wiggins 2003), że niektóre domeny (czynniki) ocenianie przez NEO–PI–R, 
(tj. te, które tworzą NEO 4), odpowiadają preferencjom mierzonym za pomocą 
Skali Typów Psychicznych MBTI Myers-Briggs (Myers, McCaulley 1985). 
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Prezentowane doniesienie z badań ma na celu przedstawienie mało zna-
nego narzędzia, którym jest Inwentarz Osobowości NEO 4 Costy i McCrae 
(por. „Suplement do Instrukcji do NEO 4”), a także sprawdzenie na próbie 
polskiej, czy istnieje wskazywana przez badaczy zbieżność między strukturą 
osobowości badaną przez NEO 4 a typami osobowości mierzonymi przez 
MBTI. 

 
 

2. Metodologia 
 
Opis grupy i procedury badawczej 
 
Badaniami objęto grupę 199 studentów psychologii KUL Jana Pawła II 

(174 kobiet i 25 mężczyzn), którzy zgodzili się dobrowolnie wypełnić jedno-
cześnie dwa kwestionariusze: NEO 4 oraz MBTI. Badanie prowadzone było w 
10 grupach liczących po 20 osób i trwało około 60 minut. Średnia wieku 
wszystkich badanych wynosiła M = 22,4 lata, odchylenie standardowe 
SD = 2,4.  

 
 
Charakterystyka zastosowanych metod 
 
Inwentarz Osobowości NEO 4 

NEO 4 (Costa, McCrae 1998, tłum. W. Klinkosz 2004) jest czteroczyn-
nikową wersją Poprawionego Inwentarza Osobowości NEO (NEO–PI–R, 
Costa i McCrae 1992) przeznaczoną do użycia w sytuacjach, kiedy głównym 
punktem zainteresowania są cechy w domenach: Ekstrawersja (E), Otwartość 
na doświadczenie (O), Ugodowość (U) i Sumienność (S). Sytuacje te mogą 
obejmować dziedziny takie jak poradnictwo zawodowe, doskonalenie zawo-
dowe, szkolenie pracowników oraz doskonalenie osobowości. Formularz 
NEO 4 zawierają 192 itemy oraz instrukcję użycia arkusza odpowiedzi. Itemy 
kwestionariusza, klucze do obliczania wyników oraz normy skal dla czyn-
ników E, O, U i S są w teście NEO 4 identyczne jak te w teście NEO–PI–R. 
Kwestionariusz NEO 4, w odróżnieniu od NEO–PI–R, pomija wszystkie itemy 
domeny Neurotyczności (N), która odnosi się do indywidualnych różnic cech, 
takich jak: Niepokój, Depresja i Wrażliwość. Powstałe w ten sposób narzędzie 
jest krótsze i może być bardziej przydatne dla konkretnych celów. Na przy-
kład, niektóre osoby mogą z większą swobodą omawiać swoje profile osobo-
wościowe podczas warsztatów lub w otoczeniu grupy, jeśli nie muszą poda-
wać informacji na temat swojej stabilności emocjonalnej. Badania zaintereso-
wań zawodowych pokazują, że Neurotyczność nie jest w sposób istotny zwią-
zana z zainteresowaniami, a więc wyniki w skali N, nie wnoszą istotnych in-
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formacji do poradnictwa zawodowego (Costa, McCrae, Holland 1984 – za: 
Costa, McCrae 1998). 

Każda z czterech domen w teście NEO 4 jest istotna dla zrozumienia 
wielu aspektów osobowości. Domeny mogą być interpretowane na poziomie 
czterech czynników globalnych lub przy bardziej szczegółowej analizie, w 
odniesieniu do 24 aspektów (np. Serdeczności, Otwartości na pomysły, Al-
truizmu, Porządku, itd.). Dodatkowo w „Suplemencie” znajduje się nowy spo-
sób interpretacji czterech domen w odniesieniu do sześciu stylów osobowości: 
Zainteresowań, Interakcji, Aktywności, Postaw, Uczenia się i Charakteru. 
Każdy styl jest określony przez circumplex, tj. strukturę kołową łączącą in-
formacje na temat dwóch z czterech domen. Od wielu lat psychologowie 
zwracali uwagę, że interakcje międzyosobowe można przedstawiać w postaci 
porządku kołowego (circumplexu) określonego przez dwie osie: Dominacji – 
Uległości i Miłości – Nienawiści (Wiggins 1979). Z punktu widzenia cech 
osobowości, osie te są pośrednie między dwoma czynnikami osobowości: 
Ekstrawersją i Ugodowością (McCrae, Costa 1989b). 

Przykładowo E i U określają styl osobowości, który ma bezpośredni 
związek z relacjami interpersonalnymi. Nazywamy go Stylem Interakcji Cir-
cumplexu Wigginsa. Opis stylów uzupełnia interpretację domen i aspektów 
NEO 4. 

Pozostała piątka stylów osobowości (określanych przez inne pary czyn-
ników NEO 4) jest mniej znana lecz również przydatna w interpretacjach psy-
chologicznych. Zgodnie ze sposobem oceniania NEO 4, dodatkowe pięć sty-
lów stanowią: 
٠ Styl Zainteresowań (O, E). Określony jest przez kombinację Otwartości 

i Ekstrawersji. Styl ten odnosi się do preferencji nowości, (w przeciwieństwie 
do tego, co znane), a także do tego, co dotyczy działań społecznych, (w prze-
ciwieństwie do działania indywidualnego). Styl Zainteresowań został dobrze 
udokumentowany w zakresie zainteresowań zawodowych (Costa i in. 1984), 
ale równie dobrze odnosi się on do zainteresowań dotyczących hobby i form 
spędzania czasu wolnego (Finn 1997). 
٠ Styl Aktywności (E, S). Aktywność można określić zarówno w odniesie-

niu do intensywności, jak i kierunku. Określają go dwa czynniki: Ekstrawersja 
i Sumienność. Osoby uzyskujące wysoki wynik w Ekstrawersji są bardziej 
energiczne i pełne wigoru w swoich działaniach; Sumienność odzwierciedla 
stopień ukierunkowania ich działalności na osiąganie osobistych celów. 
٠ Styl Postaw (O, U). Postawy to przekonania na temat wartości, które 

pozostają pod dużym wpływem Otwartości i Ugodowości. Jednostki otwarte 
tolerują, a nawet cieszą się z różnic opinii i nowych punktów widzenia; ich 
postawy są raczej elastyczne i liberalne. W przeciwieństwie do tego, ludzie 
zamknięci wolą dobrze znane, tradycyjne i konserwatywne wartości. Ponie-
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waż większość postaw odzwierciedla przekonania na temat ludzi - Ugodowość 
jest również istotna dla tego stylu. 
٠ Styl Charakteru (U, S). Ludzie ugodowi są skromni i skłonni do współ-

pracy; zaś kłótliwi są przebojowi i skłonni do rywalizacji. Ludzie bardzo su-
mienni cenią porządek i ciężką pracę, natomiast mniej sumienni cenią relaks 
i zabawę. Ujęte wspólnie U i S określają cechy osobowości, które mają naj-
większą szansę być postrzegane przez innych jako charakter. 
٠ Styl Uczenia się (O, S). Otwartość i Sumienność są ważnymi wyznaczni-

kami sposobów uczenia się. Ludzie otwarci cenią kreatywność i uważają 
uczenie się na pamięć za nudne. Jednostki o wysokim wyniku w Sumienności 
są bardzo pilne i mają lepsze osiągnięcia w nauce; wolą również bardziej upo-
rządkowaną i zorganizowaną prezentację pojęć. Należy odróżnić Styl Uczenia 
się od umiejętności uczenia się, która jest bardziej związana z inteligencją niż 
z osobowością. 

Jako przykład przedstawiono poniżej wykres Stylu Uczenia się, który 
opiera się na wynikach O i S (rysunek 1). Jeśli surowe wyniki badanej osoby 
wynoszą 97 w skali O i 155 w skali S, to naniesione na formularz profilu oso-
bowości będą one odpowiadały następującym wynikom standaryzowanym: 
42 T i 68 T (normy amerykańskie w tenach – za: Costa, McCrae 1998). Wy-
niki nanosi się na wykres kołowy i w ten sposób otrzymuje się punkt przecię-
cia wyniku na osi pionowej (O = 42) z wynikiem na osi poziomej (S = 68), jak 
pokazano na rysunku 1.  

Badany sytuuje się w dolnym prawym kwadrancie (O– i S+). Lokalizacja 
punktu przecięcia wyników respondenta w tej ćwiartce odnosi się do jednego 
z czterech Stylów Uczenia, który w podanym przykładzie nazwano – Uczący 
się według podręcznika. Interpretacji należy dokonać zgodnie z opisem za-
mieszczonym pod hasłem Styl Uczenia w „Suplemencie do Instrukcji do 
NEO 4”.  

Niektórzy badacze, jak na przykład C. Spirrison i C. Gordy (1994), D. 
McDonald i in. (1994), A. Furnham (1996) czy McCrae i Costa (1989a) są 
zdecydowanie przekonani, że cztery domeny oceniane przez NEO 4 odpowia-
dają czterem preferencjom mierzonym za pomocą Wskaźnika Typu Osobowo-
ści MBTI Myers-Briggs (Myers, McCaulley 1985) – narzędzia powszechnie 
używanego w psychologii organizacji i doskonalenia zawodowego. 
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Konkretni, przyziemni

Pilni, 
zorganizowani

Potrzebują 
systematyzacji 
i motywacji

O+S-
Marzyciele

Pociągają ich nowe pomysły, które 
potrafią twórczo rozwijać, ale też mogą 
zagubić się w swoich fantazjach. 
Dobrze im idzie rozpoczynanie 
nowatorskich  projektów, ale trudniej 
jest im je doprowadzić do końca. Mogą 
potrzebować pomocy w zachowaniu 
koncentracji. Zdolni są tolerować 
niepewność i niejednoznaczność.

O+S+
Dobrzy studenci

C h o c i a ż  n i e k o n i e c z n i e  s ą  
inteligentniejsi od innych, osiągają 
sukcesy dzięki prawdziwej miłości do 
nauki połączonej z pilnością i dobrą 
organizacją. Mają wysokie aspiracje i 
często twórczo podchodzą do 
r o zw i ą z yw a n i a  p r o b l em ów.  
Na jczęści e j  wykorzys t ują  do  
maksimum swój potencjał naukowy

O-S-
Oporni uczniowie

Praca naukowa i intelektualna nie jest 
ich mocną stroną ani ulubionym 
zajęciem. Potrzebują specjalnej 
zachęty do rozpoczęcia nauki i jej 
kontynuacji. Mogą potrzebować 
pomocy w organizacji pracy i nadzoru 
pomagającego im trzymać się 
harmonogramu. Mogą mieć problemy 
z utrzymywaniem uwagi.

O-S+
Uczący się według 
podręcznika

Osoby te są pilne, systematyczne i 
zorganizowane oraz posłuszne 
wszelkim zasadom. Brakuje im jednak 
wyobraźni i wolą krok po kroku 
podawane polecenia. Świetnie uczą się 
na pamięć, za to mają trudności z 
pytaniami, na które nie ma jednej 
poprawnej odpowiedzi. Mają potrzebę 
systematyki i wyznaczonych granic.

Styl Uczenia się

42

68

Oś Pionowa: Otwartość       

Oś Pozioma: Sumienność       

T = 

T = 

 

Rysunek 1. Przykład wykresu stylu uczenia się respondenta zaklasyfikowanego do Stylu
(Costa i McCrae, 1998, s. 7). Przedruk za zgodą Psychological Assessment 

Resources, Inc. 16204 North Florida Avenue, Lutz, FL  33549, U.S.A.

 Uczący się według 
podręcznika 

 
 
 
Skala Typów Psychicznych MBTI 

 

MBTI (Myers-Briggs Type Indicator, Myers 1962, tłum. Z. Uchnast 1992) 
jest metodą do badania typów psychologicznych opisanych przez Junga, po-
wstałą na gruncie psychologii klinicznej. Późniejsze opracowanie MBTI przez 
Myers i McCaulley (1985) poparte jest wnikliwymi analizami na próbie ponad 
15 tysięcy osób (studenci medycyny N = 5355 oraz studenci Szkoły Wyższej 
w Pensylwanii 5025 mężczyzn i 4933 kobiet).  
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Autorki wyróżniły 4 wymiary podstawowe, na które składają się nastę-
pujące pary przeciwstawnych typów : 
– preferencje dotyczące pobudzenia: Ekstrawersja (E) – Introwersja (I); 
– preferencje dotyczące zakresu uwagi: Zmysłowość (S) – Intuicja (N); 
– preferencje dotyczące stylu decydowania: Myślenie (T) – Odczuwanie 

(F); 
– preferencje dotyczące sposobu przeżycia swojego życia: Racjonalizm (J) 

– Percepcjonizm (P). 
Kwestionariusz MBTI składa się ze 126 pytań, na które respondent odpo-

wiada „tak” lub „nie”. Badany ma do wyboru jedną z dwóch lub trzech od-
powiedzi, (za wyjątkiem pytania nr 16, gdzie dopuszczalne jest zaznaczenie 
obu odpowiedzi łącznie). Jest to inny sposób oceny siebie, w odróżnieniu od 
teorii cech, gdzie nasilenie cechy można mierzyć na skali ciągłej. Kombinacja 
4 wymiarów, którym odpowiadają pary przeciwstawnych typów, daje w efek-
cie 16 możliwości opisu typów psychicznych. Poniżej znajduje się krótki opis 
ośmiu typów (Uchnast 1992): 
٠ Typ ekstrawertywny – do tego typu należą osoby, które są aktywne, swo-

bodne w działaniu, otwarte, dużo mówiące i mające liczne kontakty towa-
rzyskie. 
٠ Typ introwertywny – do tego typu zaliczyć można ludzi małomównych, 

zamkniętych, niechętnie dzielących się swoimi spostrzeżeniami, mających 
nieliczne kontakty interpersonalne, powoli podejmujących decyzje i działania. 
٠ Typ zmysłowy – do tego typu należą osoby, które są realistami i prag-

matykami, dążą wytrwale do stawianych sobie celów, jasno stawiają wyma-
gania innym.  
٠ Typ intuicyjny – do tego typu zaliczyć można ludzi, którzy są optymi-

stycznie i entuzjastycznie nastawieni do życia, ufający we własne przeczucia, 
marzyciele i idealiści, traktujący napotykane trudności jako wyzwanie.  
٠ Typ analityczny – do tego typu należą osoby, których postępowanie kie-

ruje logiczne myślenie, a celem jest poszukiwanie prawdy, lubią dyskutować 
i wchodzić w spory, aby obiektywnie wykazywać błędy adwersarzom. 
٠ Typ wartościujący (odczuwający) – do tego typu zaliczyć można ludzi 

sympatycznych, miłych, dążących do utrzymania dobrych i przyjacielskich 
kontaktów z innymi, mających wysoki poziom empatii i otwartości na innych, 
łatwość słuchania, koncentrujących się raczej na osobach i relacjach, niż na 
sprawach i przedmiotach.  
٠ Typ racjonalny – do tego typu należą osoby, które są zdecydowane 

i pewne siebie, perfekcjoniści – planujący zadania i skutecznie je realizujący, 
lubiący stabilne i tradycyjne formy znajomości, co daje im poczucie bezpie-
czeństwa. 
٠ Typ receptywny – do tego typu zaliczyć można ludzi otwartych na to, co 

przynosi im życie, ciekawych świata i ludzi, tolerancyjnych, łatwo przystoso-
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wujących się, otwartych w relacjach z innymi ludźmi, ale nie lubiących zobo-
wiązań czy przygotowywania planów na przyszłość.  

Wskaźnik rzetelności α Cronbacha dla pytań wchodzących w skład każ-
dego z ośmiu typów dla polskiej wersji MBTI na próbie N = 693 wyniósł od 
0,61 do 0,81 (Uchnast 2007).  

 
 

3. Analiza i dyskusja wyników 
 
W prezentowanym studium zbadano grupę studentów (N = 199) kwestio-

nariuszami NEO 4 oraz MBTI. W tabeli 1. przedstawiono średnie, odchylenia 
standardowe oraz rozpiętość wyników, jakie uzyskała próba badawcza. 
Wszystkie analizy, z uwagi na brak dostępnych norm, oparte są na wynikach 
surowych, uzyskanych z samoopisu (tab. 1).  

 
Tab. 1. Średnie, odchylenia standardowe oraz rozpiętość wyników w poszczególnych 

domenach NEO 4 oraz skalach MBTI w grupie polskich studentów 

 M SD Min Max 

NEO 4 

Domeny 

Ekstrawersja  

Otwartość na doświadczenia 

Ugodowość  

Sumienność 

 

 

141,7 

149,6 

141,2 

138,7 

 

 

20,9 

16,8 

17,5 

21,8 

 

 

79 

102 

78 

78 

 

 

199 

191 

192 

206 

MYERS-BRIGGS 

Skale typów 

Ekstrawertywny 

Introwertywny 

Zmysłowy 

Intuicyjny 

Analityczny 

Wartościujący 

Racjonalny 

Receptywny  

 

 

13,19 

14,77 

12,70 

13,08 

12,85 

10,44 

14,36 

13,78 

 

 

6,33 

6,67 

6,02 

4,65 

6,81 

4,47 

7,58 

7,72 

 

 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

 

 

26 

27 

30 

25 

30 

19 

28 

30 

Uwaga: N = 199, samoopis, wyniki surowe; M – średnia, SD – odchylenie 
standardowe, Min – minimum, Max – maksimum 
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Współczynnik zgodności wewnętrznej (α Cronbacha) obliczony dla po-
szczególnych domen (czynników) polskiej wersji testu NEO 4 (na próbie 
N = 199) był bardzo wysoki i wyniósł od 0,84 do 0,91 (co jest wynikiem za-
dowalającym). 

 
 
Analiza korelacyjna 
 
Tabela 2. zawiera obliczone korelacje według momentu iloczynowego 

r Pearsona pomiędzy domenami NEO 4 a skalami typów MBTI w próbie pol-
skich studentów (N = 199). Jak łatwo dostrzec w odniesieniu do danych 
umieszczonych w tabeli 2., (korelacje o wartości bezwzględnej r >0,35 wy-
szczególniono tłustym drukiem), poszczególne domeny NEO 4 średnio, wy-
soko, a nawet bardzo wysoko, korelują z odpowiadającymi im skalami typów 
MBTI.  

 
Tab. 2. Korelacje r Pearsona pomiędzy domenami NEO 4 a skalami typów MBTI w 

próbie polskich studentów 

NEO 4 
Domena MYERS-BRIGGS 

Skale typów 
E O U S 

Ekstrawertywny 

Introwertywny 

Zmysłowy 

Intuicyjny 

Analityczny 

Wartościujący 

Racjonalny 

Receptywny 

  0,77*** 

–0,79*** 

–0,20** 

  0,15* 

–0,06 

  0,04 

–0,24** 

  0,29*** 

  0,21** 

–0,20** 

–0,60*** 

  0,49*** 

–0,19** 

  0,18* 

–0,33*** 

  0,34*** 

–0,10 

–0,15* 

  0,03 

–0,09 

–0,48*** 

  0,38*** 

  0,21** 

–0,18** 

–0,07 

  0,06 

  0,28*** 

–0,41*** 

  0,19** 

–0,29*** 

  0,60*** 

–0,59*** 
Uwaga: N = 199, samoopis, wyniki surowe.; *p<0,05; **p<0,01; **p<0,001; 
Korelacje o wartości bezwzględnej r>0,35 wyszczególniono tłustym drukiem;  
Dla NEO 4: E – Ekstrawersja, O – Otwartość na doświadczenia, U – Ugodowość,  
S –Sumienność 
 

Według standardów Cohena (1969 – za: Costa, McCrae 2003), korelacje 
od 0,68 do 0,85 należy uznać za bardzo wysokie. Otrzymane wyniki są zgodne 
z oczekiwaniami, a także z teoretyczną interpretacją NEO 4 i przedstawiają się 
następująco: 
a) bardzo wysoką korelację otrzymano pomiędzy: 

٠ skalami MBTI Ekstrawertywny – Introwertywny a Ekstrawersją w 
NEO 4 (odpowiednio r = 0,77; p<0,001 oraz r = –0,79; p<0,001); 
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b) wysoką korelację otrzymano pomiędzy: 

٠ skalami Racjonalny – Receptywny MBTI a Sumiennością w NEO 4 
(odpowiednio r = 0,60; p<0,001 oraz r = –0,59; p<0,001); 

٠ skalami Zmysłowy – Intuicyjny MBTI a Otwartością na doświadczenia 
w NEO 4 (odpowiednio r = –0,60; p<0,001 oraz r = 0,49; p<0,001); 

c) średnią korelację otrzymano pomiędzy: 
٠ skalami Analityczny – Wartościujący MBTI a Ugodowość w NEO 4 

(odpowiednio r = –0,48; p<0,001 oraz r = 0,38; p<0,001); 
Podobne wyniki uzyskali Costa i McCrae (1998) oraz Furnham w próbie 

160 osób (1996, s. 306). Ten ostatni prezentuje następujące wartości korelacji:  
a) bardzo wysoką korelację otrzymał pomiędzy: 

٠ skalami MBTI Ekstrawertywny – Introwertywny a Ekstrawersją (odpo-
wiednio r = 0,71; p<0,001 oraz r = –0,70; p<0,001); 

b) średnią korelację otrzymał pomiędzy: 
٠ skalami Racjonalny – Receptywny MBTI a Sumiennością (odpowied-

nio r = 0,50; p<0,001 oraz r = –0,41; p<0,001); 
٠ skalami Zmysłowy – Intuicyjny MBTI a Otwartością na doświadczenia 

(odpowiednio r = –0,52; p<0,001 oraz r = 0,49; p<0,001); 
٠ skalami Analityczny – Wartościujący MBTI a Ugodowością (odpo-

wiednio r = –0,47; p<0,001 oraz r = 0,40; p<0,001). 
 
 

4. Podsumowanie 
 
Chociaż istnieje różnica pomiędzy teoretycznymi podstawami konstrukcji 

systemu typologicznego Myers-Briggs a stylami osobowości według modelu 
Wielkiej Czwórki (NEO 4), obliczone korelacje pomiędzy wynikami w ska-
lach MBTI oraz wynikami w domenach NEO 4, wskazują na zbieżność uzy-
skanych danych przez innych badaczy (np. Furnham 1996). Współzależności 
powyższe potwierdzają wyniki badań na próbie polskich studentów, przedsta-
wione w niniejszym artykule. Jako istotne można podkreślić fakt, że wartości 
korelacji pomiędzy odpowiadającymi sobie skalami były silniejsze, niż w 
analogicznych badaniach amerykańskich. 

Należy zwrócić uwagę, że mimo oczywistych podobieństw NEO 4 i MBTI 
– oba narzędzia różnią się zasadniczo, zarówno pod względem własności 
psychometrycznych, jak i interpretacji pojęciowej. Costa i McCrae (1998) 
wymieniają następujące rozbieżności: 
– NEO 4 traktuje cechy jako ciągłe wymiary, nie zaś jako dychotomiczne 

preferencje jak MBTI; 
– NEO 4 ocenia sześć szczegółowych aspektów w ramach każdej domeny; 
– NEO 4 charakteryzuje ludzi pod względem sześciu różnych stylów za-

miast jednego typu psychologicznego. Wykorzystanie Inwentarza NEO 4 
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powinno być dobrym uzupełnieniem informacji o badanych osobach na 
podstawie wyników w MBTI, zwłaszcza w kontekście ich kariery zawo-
dowej i profesjonalnych osiągnięć.  
Prezentowane doniesienie z badań powinno być jednak interpretowane 

jedynie jako studium empiryczne pomiędzy teoretycznym ujęciem teorii ty-
pów psychologicznych i modelem Wielkiej Czwórki, a nie jako próba połą-
czenia dwóch różnych koncepcji psychologicznych: cech i typów. 
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THE MYERS-BRIGGS TYPE INDICATOR AND THE NEO 4 
STRUCTURE OF PERSONALITY 

 
 

(Summary) 
 
The aim of this study was to reproduce the findings of McCrae and Costa 

(1998) and other researches by examining the relation between the NEO 4 
domains and the MBTI scales for Polish sample. The subjects of the research 
constituted 199 volunteers, 174 females and 25 males, all of them were 
psychology students at John Paul II Catholic University in Lublin. The 
average age of all of the examined persons was M = 22.4 years and the 
standard deviation was SD = 2.4. Strong correlations were found between the 
MBTI scales and NEO 4 domains. This study shows that some domains 
assessed with the NEO 4 correspond to preferences measured by the MBTI. 
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