
Myers-Briggs Type Indicator®

ProfilProfilProfilProfil Wydanie europejskieWydanie europejskieWydanie europejskieWydanie europejskie
ENFPENFPENFPENFP/ROBERT SAMPLEROBERT SAMPLEROBERT SAMPLEROBERT SAMPLE

13 marzec, 2012

Zadaniem profilu jest pomoc w zrozumieniu wyniku badania Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Na
podstawie indywidualnych odpowiedzi, narzędzie MBTI generuje wynik umożliwiający ocenę, który spośród
szesnastu typów najlepiej opisuje Twoją osobowość. Wskazany typ osobowości reprezentuje Twoje
preferencje w czterech odrębnych kategoriach, przy czym każda z kategorii składa się z dwóch
przeciwległych biegunów. Cztery kategorie opisują kluczowe obszary, które łącząc się, tworzą podstawę
osobowości danego człowieka:

· Gdzie kierujesz swoją uwagę - Ekstrawersja (E) lub Introwersja (I)Gdzie kierujesz swoją uwagę - Ekstrawersja (E) lub Introwersja (I)Gdzie kierujesz swoją uwagę - Ekstrawersja (E) lub Introwersja (I)Gdzie kierujesz swoją uwagę - Ekstrawersja (E) lub Introwersja (I)
· Sposób, w jaki zbierasz informacje - Poznanie (S) lub Intuicja (N)Sposób, w jaki zbierasz informacje - Poznanie (S) lub Intuicja (N)Sposób, w jaki zbierasz informacje - Poznanie (S) lub Intuicja (N)Sposób, w jaki zbierasz informacje - Poznanie (S) lub Intuicja (N)
· Sposób, w jaki podejmujesz decyzje - Myślenie (T) lub Odczuwanie (F)Sposób, w jaki podejmujesz decyzje - Myślenie (T) lub Odczuwanie (F)Sposób, w jaki podejmujesz decyzje - Myślenie (T) lub Odczuwanie (F)Sposób, w jaki podejmujesz decyzje - Myślenie (T) lub Odczuwanie (F)
· W jaki sposób radzisz sobie ze światem zewnętrznym - Osądzanie (J) lub Obserwacja (P)W jaki sposób radzisz sobie ze światem zewnętrznym - Osądzanie (J) lub Obserwacja (P)W jaki sposób radzisz sobie ze światem zewnętrznym - Osądzanie (J) lub Obserwacja (P)W jaki sposób radzisz sobie ze światem zewnętrznym - Osądzanie (J) lub Obserwacja (P)

Twój typ wskaźnika MBTI oznaczany jest czterema literami reprezentującymi dane
preferencje. W oparciu o odpowiedzi udzielone podczas badania, Twój typ wskaźnika MBTI
to: ENFP, nazywany także Intuicja Ekstrawertyczna i Odczuwanie. Osiągnięty wynik
przedstawiono poniżej.

Typ wynikający z kwestionariusza:  ENFPTyp wynikający z kwestionariusza:  ENFPTyp wynikający z kwestionariusza:  ENFPTyp wynikający z kwestionariusza:  ENFP
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EkstrawersjaEkstrawersjaEkstrawersjaEkstrawersja

Gdzie kierujeszGdzie kierujeszGdzie kierujeszGdzie kierujesz
swoją uwagęswoją uwagęswoją uwagęswoją uwagę

Osoby preferujące Ekstrawersję mają
tendencję do skupiania swojej uwagi na
zewnętrznym świecie ludzi i rzeczy. IIII

IntrowersjaIntrowersjaIntrowersjaIntrowersja
Ludzie preferujący introwersję mają tendencję
do skupiania swojej uwagi na wewnętrznym
świecie idei i wrażeń.

SSSS
PoznaniePoznaniePoznaniePoznanie

Sposób, w jakiSposób, w jakiSposób, w jakiSposób, w jaki
zbieraszzbieraszzbieraszzbierasz

informacjeinformacjeinformacjeinformacje

Osoby preferujące Poznanie mają tendencję
do gromadzenia informacji za pomocą pięciu
zmysłów i skupiania się na „tu i teraz”. NNNN

IntuicjaIntuicjaIntuicjaIntuicja
Osoby preferujące Intuicję mają tendencję do
czerpania informacji z wzorców i na podstawie
szerokiego obrazu oraz skupiania się na
przyszłych możliwościach.

TTTT
MyślenieMyślenieMyślenieMyślenie

Sposób, w jakiSposób, w jakiSposób, w jakiSposób, w jaki
podejmujeszpodejmujeszpodejmujeszpodejmujesz

decyzjedecyzjedecyzjedecyzje

Osoby preferujące Myślenie mają tendencję do
podejmowania decyzji w oparciu o logikę i
obiektywną analizę przyczyn i skutków. FFFF

OdczuwanieOdczuwanieOdczuwanieOdczuwanie
Osoby preferujące Odczuwanie mają
tendencję do podejmowania decyzji głównie w
oparciu o wartości i subiektywną ocenę
zagadnień skupionych wokół osoby ludzkiej.

JJJJ
OsądzanieOsądzanieOsądzanieOsądzanie

Jak radziszJak radziszJak radziszJak radzisz
sobie zesobie zesobie zesobie ze
światemświatemświatemświatem

zewnętrznymzewnętrznymzewnętrznymzewnętrznym

Osoby preferujące Osądzanie na ogół wolą
zaplanowane i zorganizowane podejście do
życia, lubią, aby sprawy były ustalone. PPPP

ObserwacjaObserwacjaObserwacjaObserwacja
Osoby preferujące Obserwację na ogół wolą
elastyczne i spontaniczne podejście do życia,
nie chcą zakładać z góry jednej opcji
postępowania.

Odpowiedzi udzielone podczas badania MBTI nie tylko informują o Twoich preferencjach; wskazują także na
ich relatywną klarowność - tzn. jak jasno wyrażałeś swoją preferencję w stosunku do jednego z dwóch
przeciwnych biegunów preferencji. Jest to tak zwany „indeks klarowności preferencji” (preference clarity
index, PCI). Na wykresie słupkowym poniżej przedstawiono Twój wynik PCI. Dłuższy słupek oznacza, że
jesteś bardziej pewny swojej preferencji; krótszy może sugerować, że jesteś mniej przekonany co do swojej
preferencji w danym zakresie.
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Klarowność preferencji wynikających z badania: ENFPKlarowność preferencji wynikających z badania: ENFPKlarowność preferencji wynikających z badania: ENFPKlarowność preferencji wynikających z badania: ENFP
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Osoba zawodowo zajmująca się analizą typów osobowiści pomoże Ci w lepszym zrozumieniu Twojego profilu
oraz poszerzy i przedyskutuje z Tobą opis typu przedstawiony na wykresie poniżej. Czy wskazany opis typu
pasuje do Twojej osoby? Wiele osób potwierdza, że uzyskany typ MBTI opisuje je bardzo dobrze. W
przypadku pozostałych osób może okazać się, że zmiana tylko jednej lub dwóch liter może doprowadzić do
uzyskania typu MBTI znacznie dokładniej opisującego ich osobowość. Jeżeli uważasz, że przedstawiona
charakterystyka nie opisuje Cię w sposób dokładny, zwróć się z prośbą o pomoc w lepszym określeniu
Twojego typu MBTI do osoby administrującej narzędziem MBTI.

Opis typu: ENFPOpis typu: ENFPOpis typu: ENFPOpis typu: ENFP

ISTJ ISFJ INFJ INTJ

ISTP ISFP INFP INTP

ESTP ESFP ENFP ENTP

ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ

· Ciekawe otoczenia, twórcze, posiadające wyobraźnię
· Energiczne, entuzjastyczne i spontaniczne
· Trafnie oceniające ludzi i otaczający ich świat
· Doceniające uznanie innych osób, chętnie doceniają innych i

udzielają im wsparcia
· Zwykle cenią harmonię i życzliwość
· Zwykle podejmują decyzje w oparciu o wartości osobiste i

uczucie empatii wobec innych ludzi
· Zwykle uważane przez innych za osoby sympatyczne, bystre,

przekonujące i wszechstronne

Każdy typ osobowości lub kombinacja preferencji charakteryzują się innymi zainteresowaniami, wartościami i
uzdolnieniami. Niezależnie od preferencji, może okazać się, że przejawiasz zachowania charakterystyczne dla
preferencji przeciwnych. Dokładne omówienie wszystkich szesnastu typów osobowości wraz z poradami
dotyczącymi wyboru kariery, układania relacji z innymi ludźmi oraz sposobów rozwiązywania problemów
zawarto w broszurach „Wprowadzenie do Typu® ” Isabel Briggs Myers (1998) i „Dary Różnorodności” napisanej
przez Isabel Briggs Myers i Petera B. Myersa (1995). Publikacje te, a także wiele innych pomagających
zrozumieć zagadnienia związane z typem Państwa osobowości, są oferowane przez firmę OPP Ltd.
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