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Pastaruosius du deðimtmeèius asmenybës psichologiniuose tyrimuose Penkiø faktoriø modelis (PFM),
kitaip þinomas kaip „Penketas svarbiausiøjø“, tampa dominuojanèia paradigma. NEO PI-R klausimynas
(Costa and McCrae, 1992) yra skirtas bûtent PFM empiriðkai tyrinëti. Naudojant savistaba paremtus klausimynus bûtina, kad tie patys teiginiø rinkiniai bûtø lygiaverèiai, t. y. skirtingose kultûrose turëtø tà paèià
reikðmæ. NEO PI-R, kaip ir bet kurio kito klausimyno, vertimas ir naudojimas kitose kultûrose priklauso nuo
tos kalbos ir kultûros ypatumø, todël toje ðalyje, kur metodikos bus taikomos, bûtina psichometriniø
rodikliø analizë ir standartizacija. Ðiame straipsnyje pateikiami kai kurie lietuviðkosios NEO PI-R versijos
psichometriniai rodikliai. Tyrime dalyvavo 317 vyrø ir moterø, kuriø amþius nuo 19 iki 64 metø, savanoriðkai sutikæ uþpildyti NEO PI-R klausimynà. Tyrimo rezultatai rodo, kad vidinis didþiøjø dimensijø (neurotizmo, ekstraversijos, atvirumo patyrimui, sutariamumo bei sàmoningumo) suderinamumas pakankamai
geras. Kai kuriø asmenybës dimensijø þemesnio lygmens bruoþus ávertinanèiø subskaliø vidinis suderinamumas gana prastas, bet panaðûs rezultatai gauti JAV, analizuojant amerikieèiø normatyvinës imties
tyrimø rezultatus. Be to, tikrinant PFM struktûros generalizacijos galimybes dar vienoje kultûroje, hipotetinë penkiø faktoriø struktûra gauta ir analizuojant lietuviø tiriamøjø rezultatus. Duomenø analizë rodo, kad
28 ið 30 subskaliø turi didþiausià svorá ið anksto numatytame faktoriuje, o tai rodo gerà NEO PI-R lietuviðkosios versijos struktûriná validumà, taip pat pakankamà atitikimà teoriniam Penkiø faktoriø modeliui.
Pagrindiniai þodþiai: asmenybës bruoþai, Penkiø faktoriø modelis, NEO PI-R .

Pastaruosius du deðimtmeèius asmenybës psichologijoje dominuojanèia paradigma tampa taksonominiai asmenybës bruoþø tyrimai, kuriø teoriná pagrindà sudaro du modeliai. Vienas jø –
Penkiø faktoriø modelis (PFM; angl. Five-Fac-

tor Model, FFM.), kitaip dar vadinamas „Penketu svarbiausiøjø“ (angl. Big Five), penkias asmenybës bruoþø dimensijas – neurotizmà, ekstraversijà, atvirumà patyrimui, sutariamumà ir sàmoningumà – sujungia á bendrà asmenybës
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struktûrà apraðanèià schemà (McCrae and John,
1992; McCrae and Costa, 1997). Kiti autoriai
naudoja asmenybës Trijø faktoriø modelá, kurio
pradininkas H. J. Eysenckas (Eysenck, 1967)
manë, kad asmenybës struktûrai apraðyti pakanka trijø superbruoþø – ekstraversijos, neurotizmo ir psichotizmo. Ir nors polemika dël iðsamiausiai asmenybæ apraðanèiø bruoþø skaièiaus
vis dar tæsiasi, Penkiø faktoriø modelis yra sulaukæs didþiausio tyrinëtojø susidomëjimo (Matthews et al., 2003).
PFM arba „Penketo svarbiausiøjø“ pradþia
siejama su psicholeksikos paradigma tiriant asmenybës bruoþus. Ði paradigma remiasi prielaida, kad individualius asmenybës skirtumus galima apibûdinti kasdieninëje kalboje vartojamais
þodþiais, todël ðios paradigmos studijose, pasitelkus bûdvardinæ leksikà, siekta iðskirti svarbiausias asmenybës bruoþø grupes.
Pirmieji bandymai siejami su G. W. Allporto ir H. S. Oldberto (1936; cit. pagal McCrae
and John, 1992) bei R. B. Cattello (1946; cit.
pagal McCrae and John, 1992) darbais. Ðie autoriai, perþiûrëjæ þodynus, pirmieji iðskyrë asmenybës struktûrà sudaranèiø bruoþø klasterius.
1949 metais D. W. Fiske (cit. pagal Matthews et
al., 2003), atlikæs pakartotinæ R. B. Cattello iðskirtø asmenybës klasteriø analizæ, gavo penkis
faktorius: pasitikëjimas (saviraiðka), emocijø
kontrolë, konformiðkumas, socialinis adaptyvumas ir intelektas. Vëliau ir kitø autoriø (Borgata, 1964; Norman, 1963; Smith, 1967; Digman
and Takemoto-Choch, 1987; cit. pagal Matthews
et al., 2003) tyrimuose, naudojant bûdvardine
leksika pagrástus asmenybës klausimynus, buvo
iðskiriami penki asmenybës bruoþø faktoriai, turintys ðiandieninio PFM atitikmenis (Matthews
et al., 2003). Vienas ðiandieniniø psicholeksikos paradigmos autoriø L. R. Goldbergas (Goldberg, 1992) taip pat iðskiria penkis faktorius –
verþlumas (kitaip – ekstraversija), emocinis stabilumas, sàmoningumas, sutariamumas ir inte8

lektas, o jø koreliacijos su R. R. McCrae ir
P. T. Costos pateikiamomis asmenybës bruoþø
dimensijomis yra nuo 0,46 iki 0,69.
Taigi psicholeksikos paradigmoje atliktos asmenybës bruoþø studijos padëjo pagrindus asmenybës struktûros tyrinëjimams, kuriuos vëliau praplëtë antrosios – klausimyno paradigmos asmenybës bruoþø tyrimai. Nuo 1970 metø P. T. Costa ir R. R. McCrae, remdamiesi psicholeksikai alternatyvia strategija, kad asmenybës klausimynas turi apimti pagrindinius asmenybës bruoþø ypatumus, kuriuos apraðo asmenybës teorijos ar matuoja asmenybës inventarijai, siekë juos integruoti á vienà klausimynà,
skirtà empiriðkai vertinti teoriná modelá. Ðiø
autoriø plëtojamas PFM apima H. J. Eysencko
iðskirtus neurotizmo (N) ir ekstraversijos (E)
superbruoþus kaip pagrindinius asmenybës
struktûros komponentus. Kurá laikà jie buvo
þinomi kaip „Dvejetas svarbiausiøjø“ (Wiggins,
1968), kol P. T. Costa ir R. R. McCrae (1980)
modelá papildë atvirumo patyrimui (O) dimensija, o vëliau – ir sutariamumo (A) bei sàmoningumo (C) faktoriais. Nors R. R. McCrae ir
P. T. Costos pateiktas modelis iðlieka þinomiausias, plaèiausiai empiriðkai tyrinëjamas, tai nëra
vienintelis teorinis „Penketo svarbiausiøjø“ modelis (O’Connor, 2002). Kaip teigia R. R. McCrae
ir O. P. John (1992), „svarbiausias klausimyno
paradigmos indëlis á asmenybës bruoþø tyrimus
yra teorinis“ (p. 187), todël neatsitiktinai ðiandieninis „Penketo svarbiausiøjø“ modelis turi
keletà kiek skirtingø versijø, o joms empiriðkai
tyrinëti taikomi ávairûs klausimynai (Matthews
et al., 2003). M. Zuckermanas apraðo „Alternatyvøjá penketà“, kuris konceptualiai skiriasi nuo
R. R. McCrae ir P. T. Costos plëtojamo PFM.
M. Zuckermano nuomone, ðalia socialumo (ekstraversijos) ir neurotizmo-nerimo kiti pagrindiniai asmenybës bruoþai yra agresija-prieðiðkumas, impulsyvi áspûdþiø paieðka ir aktyvumas.
Ðiam modeliui tyrinëti autorius yra sukûræs klau-

simynà (Zuckerman-Kuhlman Personality Questionnaire; þr.: De Raad and Perugini, 2002).
Vis dëlto R. R. McCrae ir P. T. Costos pateikiamas PFM yra intensyviausiai tyrinëjamas ir sulaukia vis daugiau empiriniø patvirtinimø: neurotizmo, ekstraversijos, atvirumo patyrimui, sutariamumo ir sàmoningumo dimensijos bei
smulkesni jø matmenys, bûdingi ávairioms populiacijoms ir kultûroms (Allik and McCrae,
2004; De Fruyt et al., 2004; Kallasmaa et al.,
2000; Yoon et al., 2002).
Ðiandien pasaulyje plaèiai þinomas NEO PI-R
asmenybës klausimynas (Costa and McCrae,
1992) – tai bûtent PFM empiriniam tyrinëjimui
sudarytas klausimynas. Kurdami NEO PI-R kaip
hierarchinæ asmenybës matavimo priemonæ, autoriai klausimyno sudarymui taikë „ið virðaus á
apaèià“ (angl. top-dow) strategijà, pradëdami
nuo penkiø aiðkiai iðskirtø faktoriø arba dimensijø ir kiekvienà jø dalydami á ðeðias specifiðkesnes þemesniojo lygmens bruoþø (angl. facets)
skales. Asmenybës bruoþø dimensijas autoriai
supranta kaip „daugiaaspektá specifiniø kognityviniø, afektiniø bei elgesio tendencijø, kurios
gali bûti ávairiais bûdais sugrupuotos, rinkiná,
o terminà „þemesniojo lygmens bruoþas“ vartoja paþymëti þemesniems bruoþams, apraðantiems didþiàsias kategorijas“ (Costa and
McCrae, 1995, p. 23). Þemesniojo lygmens
bruoþai parinkti taip, kad atitiktø daugybæ kriterijø: turi atspindëti maksimaliai skirtingus dimensijos ypatumus, bûti vienodos apimties ir
turëti teoriná pagrindà psichologinëje literatûroje. NEO PI-R struktûrà sudaranèiø asmenybës dimensijø ir þemesniojo lygmens bruoþø apraðas pateikiamas 1-oje lentelëje.
Nors NEO PI-R yra vis dëlto labai „jauna“
priemonë, pastaruosius du deðimtmeèius ji plaèiai taikoma ir moksliniams asmenybës tyrimams,
ir praktinës psichologijos srityse – konsultuojant,
psichoterapiniam procesui planuoti ir ávertinti, darbuotojø atrankai, teisës psichologijoje.

NEO PI-R jau yra iðverstas á daugiau nei 40
kalbø ir jø dialektø (McCrae and Terracciano,
2005). Tyrimai, kuriais tikrinamos NEO-PI-R
psichometrinës savybës, paprastai patvirtina, kad
penkiø dimensijø skaliø vidinis suderinamumas
(Church and Burke, 1994; Costa and McCrae,
1992), stabilumas (Costa and McCrae, 1992;
Parker et al., 1993) ir kiekvienos þemesniojo
lygmens bruoþø subskalës konstrukto ir diskriminacinis validumas (Borkenau and Ostendorf,
1990; Costa and McCrae, 1992) labai geras. Be
to, tiriamosios faktorinës analizës metodu patvirtinamas struktûrinis validumas (Costa and
McCrae, 1992; 1995). Viena vertus, tai parodo
PFM universalumà, o kita – NEO PI-R, kaip empirinio PFM matavimo priemonës, patikimumà.
Asmenybës taksonomijai ir struktûrai vertinti naudojant savistaba paremtus klausimynus
skirtingose kultûrose ir kalbose, yra labai svarbu ir netgi bûtina, kad tie patys teiginiø rinkiniai
bûtø lygiaverèiai, t. y. skirtingose kultûrose turëtø tà paèià reikðmæ (Katigbak et al., 1996; Paunonen et al., 1992). NEO PI-R, kaip ir bet kurios priemonës, sukurtos vienoje kultûroje, vertimas ir naudojimas kitose kultûrose priklauso
nuo kalbos ir kultûros ypatumø. Tokiais atvejais
klausimyno psichometriniø rodikliø invariantiðkumas negali bûti savaime suprantamas dalykas
(Van de Vivjer and Leung, 1997; Van de Vivjer
and Portinga, 1997), todël, norint taikyti ðià metodikà kitoje ðalyje, bûtina analizuoti psichometrinius rodiklius. Taigi, prieð pradedant standartizuoti NEO PI-R Lietuvoje, taip pat yra bûtina
ávertinti psichometrinius klausimyno ypatumus.
Ðio darbo tikslas – patikrinti lietuviðkosios
NEO PI-R versijos psichometrines savybes (skaliø vidiná suderinamumà ir struktûriná validumà). Be to, analizuojant skaliø vidurkius bei vidiná suderinamumà, siekiama palyginti gautus
rezultatus su klausimyno autoriø pateikiamais
amerikieèiø normatyvinës imties rezultatais.
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N1: nerimas.
Nerimastingi asmenys
yra baimingi, susirūpinę,
linkę nerimauti, yra
jautrūs ir įsitempę. Prasti
rodikliai rodo ramumą ir
atsipalaidavimą

Neurotizmas (N)
Neurotizmas rodo asmens
tendenciją patirti
neigiamus jausmus –
baimę, liūdesį,
nepasitenkinimą, pyktį,
kaltę, pasišlykštėjimą ir
pan. Prasti rezultatai
atspindi asmens emocinį
stabilumą, ramumą,
atsipalaidavimą,
gebėjimus įveikti
stresines situacijas

Atvirumas patyrimui (O)
Atvirumo naujam
patyrimui elementai – laki
vaizduotė, dėmesys
vidiniams išgyvenimams,
estetinis jautrumas,
intelektualinių žinių
troškimas, domėjimasis
vidiniu ir išoriniu
pasauliais. Ši sritis dar gali
būti pavadinama
„intelekto“, nes jos
rezultatai dažnai siejasi su
išsilavinimu ir protu. Žemi
rezultatai siejami su
konservatyvaus požiūrio
laikymusi, siauresniu
pomėgių ratu

Sutariamumas (A)
Sutariamumas siejamas
su altruistiškumu, kito
užjautimu ir supratimu,
pastangomis padėti
kitiems. Nesutariantys
asmenys apibūdinami
kaip antagonistiški,
egocentriški, skeptiški
kitų ketinimams, linkę
labiau konkuruoti nei
bendradarbiauti

E1: šiluma. Širdingi,
nuoširdūs, šilti žmonės yra
meilūs ir draugiški, lengvai
užmezga ryšius ir bendrauja
su kitais. Prasti rezultatai
nerodo grubumo ar piktumo,
bet atspindi formalumą ir
siekį išlaikyti atstumą

O1: fantazija.
Fantazijoms atviri žmonės
linkę daug fantazuoti, bet
svajoja ne stengdamiesi
pabėgti nuo realybės, o
norėdami ją padaryti
įdomesnę savo vidiniame
pasaulyje. Turintieji
prastus rezultatus yra kur
kas proziškesni

A1: pasitikėjimas.
Turintieji gerus
rezultatus pasitiki kitais
žmonėmis, jų
nuoširdumu ir gerais
ketinimais. Turintieji
prastus rezultatus yra
skeptiški, įtariai vertina
kitus, laiko juos
pavojingais ar
nesąžiningais

Asmenybės dimensijų žemesniojo lygmens bruožai

Ekstraversija (E)
Ekstravertai yra socialūs,
tačiau socialumas nėra
pagrindinis bruožas
ekstraversijai nustatyti. Tai ir
aktyvumas, šnekumas,
optimizmas. Intraversija
(kitas šios dimensijos polius)
suprantama kaip
ekstraversijos nebuvimas, o
ne priešingos ekstraversijai
savybės. Intraversija siejama
su polinkiu būti vienam, bet
tai būtinai reiškia, kad
intravertiški asmenys kenčia
nuo socialinių baimių

Asmenybės dimensijos

1 lentelë. NEO PI-R vertinamø asmenybës dimensijø ir jø þemesniojo lygmens bruoþø apibûdinimai

C1: kompetencija. Turintieji
gerus rezultatus jaučiasi tinkamai
pasirengę tvarkytis su gyvenimu.
Turintieji prastus rezultatus
menkiau vertina savo galimybes
ir pripažįsta, kad dažnai yra
neišmanėliai. Šis aspektas
labiausiai siejasi su pasitikėjimu
savimi

Sąmoningumas (C)
Sąmoningumu (psichodinaminėje
teorijoje) laikomas impulsų
valdymas. Ši dimensija apima ir
planavimo, organizavimo,
užduočių išsikėlimo ir kitus
procesus bei pasiekimų poreikį.
Sąmoningumas siejasi su
akademiniu ir išsilavinimo
siekimu, tačiau gali turėti ir
negatyviąją pusę – perdėtą
skrupulingumą, tvarkingumą ar
darboholišką elgesį. Žemą
sąmoningumo lygmenį turintys
žmonės mažiau vadovaujasi
moraliniais principais, linkę
veikti ieškodami tik naudos sau
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E2: visuomeniškumas.
Visuomeniški žmonės
mėgaujasi kitų draugija.
Turintieji prastus rezultatus
nesiekia ar net vengia
socialinės stimuliacijos

E3: savęs įtvirtinimas. Geri
rezultatai rodo valdingumą,
tendenciją dominuoti. Prastus
rezultatus turintieji
pirmenybę teikia išlikimui
antrame plane, leidžia kalbėti
kitiems

E4: aktyvumas. Aktyvūs
žmonės gyvena dideliu
tempu, yra energingi, visada
turi jaustis užsiėmę. Jie
žengia per gyvenimą „greitu
žingsniu“. Turintieji prastus
rezultatus gyvena labiau
atsipalaidavę

N2: priešiškumas
atspindi tendenciją jausti
pyktį, frustraciją ir
kartėlį. Šis aspektas rodo
asmens pasiruošimą
išgyventi pyktį

N3: depresija. Ši skalė
tiria individualius
polinkio į depresinę
nuotaiką skirtumus.
Turintieji gerus rezultatus
dažnai jaučia kaltę,
liūdesį, beviltiškumą ir
vienatvę. Jie lengvai
netenka drąsos ir būna
prislėgti. Turintieji
prastus rezultatus retai
išgyvena šiuos jausmus,
bet nebūtinai yra linksmi
ir nerūpestingi

N4: drovumas. Šis
aspektas siejamas su
gėdos ir drovumo
emocijomis. Drovūs
asmenys nejaukiai
jaučiasi tarp kitų žmonių,
yra jautrūs pajuokai ir
turi polinkį į
menkavertiškumą.
Drovieji yra linkę gėdytis
ir jausti socialinį nerimą.
Turintieji prastus
rezultatus nebūtinai turi
gerus socialinius įgūdžius
– jie tiesiog mažiau
jaudinasi dėl įvairių
socialinių situacijų
O4: veikla. Čia atvirumas
pasireiškia noru išbandyti
kuo daugiau užsiėmimų.
Turintieji gerus rezultatus
nemėgsta rutinos ir ieško
naujovių. Bėgant laikui jie
suranda vis naujų
pomėgių. Turintieji prastus
rezultatus vengia naujovių
ir mieliau pasilieka prie
seniai išbandytų dalykų

O3: jausmai. Tai
gebėjimas suvokti savo
jausmus ir emocijas bei
sureikšminti jų svarbą
gyvenime. Turintieji gerus
rezultatus patiria gilias
emocijas ir jaučiasi
laimingesni ar
nelaimingesni nei kiti.
Turintieji prastus
rezultatus neteikia
jausmams didelės
reikšmės, nemano, kad jie
daug lemia gyvenime

O2: estetiškumas.
Turintieji gerus rezultatus
žmonės yra jautrūs menui
ir grožiui, domisi poezija,
muzika, daile. Jie nori
turėti savo stilių, kurį kiti
net nebūtinai laikys geru
skoniu

A4: nuolaidumas.
Turintieji gerus
rezultatus yra linkę
nusileisti kitiems,
nepasiduoti agresijai,
atleisti ir užmiršti.
Nuolaidūs žmonės yra
švelnesni ir ramesni.
Turintieji prastus
rezultatus yra
agresyvūs, mieliau
konkuruoja nei
bendradarbiauja, yra
neatsparūs, lengviau
pasiduoda pykčiui

A3: altruizmas.
Turintieji gerus
rezultatus yra linkę
rūpintis kitais, tai
parodydami kilnumu,
rūpinimusi kitais ir noru
padėti reikalingiems
pagalbos. Turintieji
prastus rezultatus yra
egocentriškesni,
nenoriai įsitraukia į kitų
problemas

A2: tiesumas. Tiesūs
žmonės yra nuoširdūs,
sąžiningi ir paprasti.
Turintieji prastus
rezultatus yra linkę
manipuliuoti kitais
meilikaudami,
gerindamiesi,
stengdamiesi įtikti

C4: tikslo siekimas. Turintieji
gerus rezultatus kupini aukštų
siekių ir sunkiai dirba norėdami
pasiekti savo tikslus. Jie yra
kruopštūs ir jų veiksmai tikslingi,
turi gyvenimo krypties pojūtį.
Turintieji itin gerus rezultatus gali
per daug sureikšminti savo
karjerą ir tapti darboholikais.
Turintieji prastus rezultatus yra
apatiški, nesiekia pasisekimo,
jiems trūksta ambicijų, gali
atrodyti betiksliai, tačiau dažnai
patys yra patenkinti savo menkais
pasiekimais

C3: pareigingumas. Turintieji
gerus rezultatus tvirtai laikosi
savo etinių principų ir
skrupulingai vykdo savo
moralines pareigas. Turintieji
prastus rezultatus atmestiniau
žiūri į šiuos dalykus ir gali būti
šiek tiek nepatikimi

C2: tvarka. Turintieji gerus
rezultatus yra tvarkingi ir gerai
organizuoti. Turintieji prastus
rezultatus nesugeba organizuoti
savo aplinkos, apibūdina save
kaip nemetodiškus
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A6: empatiškumas. Šis
aspektas įvertina
užuojautos ir rūpesčio
kitais matą. Turintieji
gerus rezultatus labiau
rūpinasi kitų poreikiais,
labiau vertina
žmogiškąjį socialinių
taisyklių aspektą.
Turintieji prastus
rezultatus yra didesni
kietakakčiai ir mažiau
veikia gailesčio vedami,
save laiko realistais,
priimančiais racionalius
sprendimus

O6: vertybės. Atspindi
pasiruošimą peržiūrėti
savo socialines, politines ir
religines vertybes.
Uždaros asmenybės yra
linkusios priimti vieną
autoritetą ir vadovautis jo
vertybėmis, todėl jie būna
iš esmės konservatyvūs.
Atvirumas vertybėms gali
būti laikomas priešingybe
dogmatizmui

E6: teigiamos emocijos. Tai
siekimas patirti tokias
emocijas kaip džiaugsmas,
laimė, meilė, susižavėjimas.
Turintys gerus rezultatus
žmonės dažnai ir lengvai
juokiasi. Jie yra linksmi ir
optimistiški. Turintieji
prastus rezultatus džiaugiasi
ne taip triukšmingai ir
pakylėtai

N6: pažeidžiamumas.
Tai pažeidžiamumas
stresui. Žmonės, turintys
gerus šios skalės
rezultatus, sunkiai įveikia
stresą, tampa
priklausomi,
panikuojantys ar praranda
viltį atsidūrę
nenumatytose situacijose.
Turintieji prastus
rezultatus sunkiose
situacijose geriau suima
save į rankas

Parengta pagal McCrae and John, 1992; Costa and McCrae, 1992; Costa and McCrae, 1995.

A5: kuklumas. Geri
rezultatai atspindi
kuklumą, polinkį
laikytis nuošalyje, nors
tokiems asmenims
nebūtinai trūksta
pasitikėjimo savimi.
Turintieji prastus
rezultatus mano, kad yra
geresni už kitus, kiti
juos laiko arogantiškais
ar išpuikusiais

O5: idėjos. Atvirumas
idėjoms – tai ne tik naujų
idėjų generavimas, bet ir
domėjimasis kitiems
gimstančiomis naujomis
idėjomis bei jų
pripažinimas. Turintieji
gerus rezultatus mėgsta
tiek filosofinius
argumentus, tiek
galvosūkius. Turintieji
prastus rezultatus yra ne
tokie smalsūs, jei jie yra
labai protingi, tai
dažniausiai koncentruojasi
į vieną siaurą sritį ar joje
gilinasi

E5: sužadinimo siekimas.
Gerus rezultatus turintieji
siekia didelės stimuliacijos.
Jie mėgsta ryškias spalvas ir
triukšmingą aplinką.
Turintiesiems prastus
rezultatus nereikia tokios
stimuliacijos, jų gyvenimas
kitiems gali pasirodyti
nuobodus

N5: impulsyvumas
pasireiškia nesugebėjimu
kontroliuoti aistrų ir
troškimų (maistui,
cigaretėms, valdžiai).
Turintiesiems prastus
rezultatus yra lengviau
atsispirti šiems
impulsams, jie geriau
priima frustraciją.
Impulsyvumu nelaikomas
spontaniškumas,
rizikavimas ar greitas
apsisprendimas

C6: apdairumas. Tai veiksmų
apmąstymas dar juos pradedant.
Turintieji gerus rezultatus yra
apdairūs. Turintieji prastus
rezultatus yra skuboti ir kalba
arba veikia neapgalvodami
padarinių. Geriausiu atveju jie yra
spontaniški ir prireikus
sugebantys priimti greitus
sprendimus

C5: savidrausmė. Suprantama
kaip pasirengimas pradėti darbus
ir tęsti juos iki galo nepaisant
nuobodulio ir kitų kliūčių.
Turintieji gerus rezultatus sugeba
save motyvuoti ir baigti darbą.
Turintieji prastus rezultatus
atidėlioja darbus jau jų pradžioje
ir greit praranda paskatas, meta,
ką buvo pradėję

2 lentelë. Duomenys apie tyrimo dalyvius
Vyrai
Moterys

Lytis
104 (32,8%)
213 (67,2%)

Amžius
19–29 metų
173 (54,6%)
30–49 metų
110 (34,7%)
Daugiau kaip 34 (10,7%)
50 metų

Išsilavinimas
Vidurinis
109 (34.4%)
Spec. vidurinis
9 (2,8%)
Aukštesnysis
70 (22,1%)
Aukštasis

Metodika
Dalyviai. Tyrime dalyvavo 317 asmenø, kuriø
amþius nuo 19 iki 64 metø, savanoriðkai sutikæ
uþpildyti NEO PI-R klausimynà. Tiriamieji parinkti „patogiosios“ imties sudarymo principu,
gyvena ávairiose vietose. Tiriamøjø profesijos
taip pat buvo ávairios: tai administratoriai, antstoliai, agronomai, inþinieriai, vaikø darþelio
auklëtojos, buhalteriai, gydytojai, ekonomistai,
elektrikai, informaciniø technologijø specialistai, mechanikai, pedagogai, pardavëjai, policininkai, teisininkai, psichologai, sekretorës, slaugytojos, statybininkai, vadybininkai, vairuotojai,
verslininkai, namø ðeimininkës. Kiekvienas tiriamasis pildë NEO PI-R nuo 30 min. iki 1 val.
Tyrimas vyko 2005 metø kovo – balandþio mënesiais. Duomenys apie tyrimo dalyviø amþiø ir
iðsilavinimà pateikiami 2-oje lentelëje.
NEO PI-R (Costa and McCrae, 1992) apraðymas. Klausimynà sudaro 240 teiginiø, kurie vertinami 5 balø skale. Respondentas pasirenka vienà atsakymà, kuris labiausiai atitinka
jo / jos sutikimà ar nesutikimà su kiekvienu teiginiu. Galimi atsakymai yra ðie: „Visiðkai nesutinku“, „Nesutinku“, „Negaliu apsispræsti“ (kai
teiginys tiek pat klaidingas, kiek teisingas, arba
jei tas teiginys respondento nelieèia), „Sutinku“
ir „Visiðkai sutinku“.
Klausimynà sudaro aðtuoniø lapø lankstinukas, kuriame pateikiama instrukcija ir iðvardijami teiginiai. Tiriamasis atsakymus paþymi atskirame atsakymø lape. Klausimynas turi dvi

129 (40,7%)

formas: S formà, skirtà paties tiriamojo savæs
ávertinimui, ir formà R, kuria naudodamasis kitas asmuo gali ávertinti tiriamàjá (vertinti gali
tos paèios amþiaus grupës ar socialinës padëties
þmogus, sutuoktinis ar specialistas). R formos
lankstinukas yra panaðus á S formos lankstinukà, taèiau turi formas vyrams ir moterims. Ðiame tyrime naudota tik S forma.
Klausimyno teiginiais ávertinami asmenybës
bruoþai pagal 5 dimensijas arba didþiuosius faktorius (neurotizmo, ekstraversijos, atvirumo patyrimui, sutariamumo, sàmoningumo), t. y. kiekviena dimensija vertinama 48 teiginiais. Kiekvienà dimensijà sudaro 6 smulkesnës þemesniojo
lygmens bruoþø subskalës, kurioms vertinti naudojama po 8 teiginius. Kiekvienà þemesniojo
lygmens bruoþà matuojanèios subskalës ávertis
gali bûti nuo 0 iki 32 balø, o dimensijos – nuo 0
iki 192 balø.
Vieno ið autoriø, R. R. McCrae, ir leidyklos
(Psychological Assessment Resources, PAR) leidimà versti klausimynus á lietuviø kalbà yra gavusi R. Þukauskienë. Vertimo procedûra ir lietuviðkos versijos rengimas buvo nuolat derinamas
su R. R. McCrae. Pirmiausia profesionali vertëja,
turinti psichologiniø tekstø vertimo patirties,
klausimynà iðvertë á lietuviø kalbà. Lietuviðkas
variantas kito profesionalaus vertëjo buvo iðverstas atgal á anglø kalbà. Atgaliná klausimyno vertimà perþiûrëjo R. R. McCrae ir pateikë pastabø
dël nepakankamai tiksliai ar neteisingai iðverstø teiginiø (9, 20, 21, 22, 25, 35, 36, 46, 52, 59,
64, 69, 73, 88, 89, 125, 129, 222, 226, 239), pa13

aiðkindamas klausimø prasmæ. Nurodyti klausimai buvo verèiami pakartotinai ir dar kartà
derinami su R. R. McCrae. Jam taip pat buvo
nusiøsti duomenys, gauti apklausus 115 asmenø.

Tyrimo rezultatai
Skaliø vidinis suderinamumas
Laikoma, kad NEO PI-R klausimynas yra labai
patikimas. Siekiant taikyti klausimynà mûsø populiacijai tiek moksliniams tyrimams, tiek klinikiniais tikslais, svarbu ávertinti, ar jo lietuviðkàja versija gaunama informacija yra patikima.
Patikimumui ávertinti buvo skaièiuotas Cronbacho alpha koeficientas. Kaip rodo duomenys,
pateikiami 3-ioje lentelëje, dimensijø ir atskirø
þemesniojo lygmens bruoþø subskaliø patikimumas skiriasi. Visø dimensijø patikimumas vertintinas kaip pakankamas. L. R. Aikeno teigimu, testà galime laikyti pakankamai patikimumu, kai skaliø vidinio suderinamumo koeficientas yra lygus ar didesnis kaip 0,65 (Aiken, 1979).
Geriausi yra neurotizmo ir sàmoningumo dimensijø Cronbacho alpha áverèiai, kiek blogesni – likusiø dimensijø. Kai kuriø dimensijas sudaranèiø þemesniojo lygmens bruoþø subskaliø
patikimumo koeficientai maþesni, jø reikðmës
svyruoja nuo 0,36 iki 0,80. Gauti maþiausi vertybiø (0,36), veiklos (0,48) ir empatiðkumo
(0,44) subskaliø Cronbacho alpha koeficientai,
taèiau kitø þemesniojo lygmens bruoþø subskaliø patikimumas yra vidutinis.

Struktûrinis klausimyno validumas
Kitas uþdavinys buvo ávertinti, ar lietuviðkasis
NEO PI-R vertimas leidþia iðskirti penkis faktorius, t. y. ar vidinë struktûra atitinka teoriná
modelá, kuriuo remiantis ðis klausimynas yra sukurtas. Kaip nurodo P. T. Costa ir R. R. McCrae
(1992), tai galima patikrinti dviem bûdais – faktorizuojant visus 240 NEO PI-R teiginiø arba
14

faktorizuojant þemesniojo lygmens bruoþø subskales. Tam buvo atlikta tiriamoji faktorinë analizë – principiniø komponenèiø su varimax sukiniu. Toká faktoriø analizës modelá rekomenduoja ir klausimyno autoriai (Costa and McCrae,
1992). Kad atlikta faktoriø analizë yra tinkama,
patvirtina Kaizerio, Mejerio ir Olkino (KMO =
0,866), taip pat Bartleto sferiðkumo testo reikðmës χ2 = 4490,83, p < 0,001) (Èekanavièius ir
Murauskas, 2002). Pirmiausia buvo analizuojamos
tikrinës reikðmës. Jos pateikiamos 4-oje lentelëje.
Pasirenkant faktoriø skaièiø vadovautasi ne
tik Kaizerio kriterijumi, kai analizuojamos tikrinës reikðmës, didesnës nei 1, bet ir W. R. Zwick,
W. F. Velicer (1986) mintimi, kad faktoriai turi
bûti iðskirti ne tik pagal empirinius kriterijus,
bet ir pagal psichologiná prasmingumà. Todël
remiantis NEO PI-R autoriø pasiûlyta klausimyno struktûra, kurià sudaro penkios didþiosios dimensijos (arba faktoriai), atlikta faktoriø
analizë ið anksto pasirinkus penkis faktorius.
Kiekvieno faktoriaus svoriai pateikiami 3-ioje
lentelëje.
Kaip matyti ið 3-ios lentelës, hipotetinë penkiø faktoriø struktûra gauta ir analizuojant lietuviø tiriamøjø rezultatus. Visi penki faktoriai
kartu paaiðkina 59,12 proc. lietuviðkosios NEO
PI-R versijos duomenø iðsibarstymo. Á pirmàjá
faktoriø patenka visi neurotizmo dimensijos
þemesniojo lygmens bruoþai, taèiau vienas jø –
impulsyvumas (N5) – turi pakankamai didelá
svorá ir kituose faktoriuose (dimensijose): ekstraversijos ir sàmoningumo. Ðis faktorius yra
svarbiausias, jis paaiðkina 21,99 proc. duomenø
iðsibarstymo. Antràjá faktoriø sudaro ðeðios sàmoningumo dimensijos þemesniojo lygmens
bruoþø subskalës. Jø svoriai faktoriuje yra dideli. Ðio faktoriaus tikrinë reikðmë yra 4,27 ir jis
paaiðkina 14,24 proc. duomenø variabilumo.
Treèiasis faktorius apima visus ekstraversijos dimensijai priskiriamus þemesniojo lygmens
bruoþus, nors du ið jø – savæs átvirtinimas (E3) ir

3 lentelë. Lietuviðkojo NEO PI-R vertimo patikimumas, jo palyginimas su amerikieèiø normatyvinës imties
patikimumu ir faktoriø analizës svoriai
Dimensijos ir žemesniojo
lygmens bruožų subskalės
Neurotizmas
N1: nerimas
N2: priešiškumas
N3: depresija
N4: drovumas
N5: impulsyvumas
N6: pažeidžiamumas
Ekstraversija
E1: šiluma
E2: visuomeniškumas
E3: savęs įtvirtinimas
E4: aktyvumas
E5: sužadinimo siekimas
E6: teigiamos emocijos
Atvirumas patyrimui
O1: fantazija
O2: estetika
O3: jausmai
O4: veikla
O5: idėjos
O6: vertybės
Sutariamumas
A1: pasitikėjimas
A2: tiesumas
A3: altruizmas
A4: nuolaidumas
A5: kuklumas
A6: empatiškumas
Sąmoningumas
C1: kompetencija
C2: tvarka
C3: pareigingumas
C4: tikslo siekimas
C5: savidisciplina
C6: apdairumas

Cronbacho alpha
Lietuvos
Ameritir.
kiečių
tir.
0,84
0,92
0,69
0,78
0,63
0,75
0,73
0,81
0,63
0,68
0,64
0,68
0,75
0,77
0,80
0,89
0,55
0,73
0,77
0,72
0,71
0,77
0,69
0,63
0,66
0,65
0,73
0,73
0,73
0,87
0,72
0,76
0,80
0,76
0,65
0,66
0,48
0,58
0,66
0,80
0,36
0,67
0,70
0,86
0,66
0,79
0,59
0,71
0,60
0,75
0,59
0,59
0,66
0,67
0,44
0,56
0,84
0,90
0,69
0,67
0,63
0,66
0,60
0,62
0,60
0,67
0,73
0,75
0,71
0,71

1 (N)

0,81
0,78
0,79
0,70
0,41
0,76

Faktorių analizė
2 (C)
3 (E)
4 (A)

0,41

–0,45

0,42
0,45

0,75
0,80
0,46
0,43
0,56
0,72
0,46

5 (O)

0,52
0,69
0,62
0,56
0,71
0,56
0,65
0,69
0,65
0,72
0,44
0,57

–0,48

0,63
0,66
0,69
0,75
0,80
0,59

4 lentelë. Lietuviðkosios NEO PI-R versijos faktoriø analizës tikrinës reikðmës
Komponentas
1
2
3
4
5
6

Tikrinė reikšmė
6,20
4,27
3,29
2,20
1,38
1,02

Išsibarstymo proc.
21,99
14,24
10,96
7,32
4,61
3,38

Suminis dažnis
21,99
36,23
47,19
54,51
59,12
62,50
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aktyvumas (E5) – turi svorá ir sàmoningumo dimensijoje. Ðis faktorius paaiðkina beveik 11 proc.
duomenø iðsibarstymo. Ketvirtasis faktorius sieja visus sutariamumo dimensijos þemesniojo
lygmens bruoþus: visø subskaliø, iðskyrus kuklumo (A5), svoriai faktoriuje yra dideli. Paskutinis faktorius apima visas atvirumo patyrimui
dimensijos þemesniojo lygmens bruoþø subskales. Jis paaiðkina 4,61 proc. duomenø iðsibarstymo. Ðie rezultatai rodo, kad 28 ið 30 þemesniojo
lygmens bruoþø subskaliø (iðskyrus impulsyvumo (N5) ir aktyvumo (E4) subskales) turi didþiausià svorá ið anksto numatytame faktoriuje,
vadinasi, pakankamai atitinka teoriná (hipotetiná) Penkiø faktoriø modelá.

Duomenø palyginimas su amerikieèiø
normatyvinës imties rezultatais
Siekiant nustatyti, kokie yra ávairaus amþiaus grupës ávairiø skaliø orientaciniai vidurkiai, buvo apskaièiuoti dimensijø ir þemesniojo lygmens
bruoþø subskaliø vidurkiai ir standartiniai nuokrypiai. Taip pat gauti duomenys palyginti su amerikieèiø normatyvinës imties rezultatais. Gauti
rezultatai pateikiami 4-oje lentelëje. Ið jos matyti,
kad lietuviø imties vidurkiai skiriasi nuo amerikieèiø. Skirtumai tarp lietuviø ir amerikieèiø vidurkiø buvo analizuojami pasitelkus ir efekto dydá d. Remiantis J. Cohen (1988) nurodytais kriterijais (kai 0,20 < d < 0,49 – maþas skirtumas;
kai 0,50 < d < 0,79 – vidutinis skirtumas, kai d
> 0,79 – didelis skirtumas), matyti, jog kai kuriø
faktoriø ir subskaliø áverèiø skirtumai interpretuotini nuo maþø (kai d < 0,20) iki dideliø.
Analizuojant dimensijø vidurkiø skirtumus
pastebima, kad ekstraversijos ir atvirumo patyrimui reikðmës nesiskiria, taèiau neurotizmo, sutariamumo ir sàmoningumo dimensijø skirtumai,
palyginti su amerikieèiø normatyvinës imties vidurkiais, yra dideli. Atitinkamai gauta daugiau
vidutiniø ar dideliø ir ðiø dimensijø þemesniojo
16

lygmens bruoþø subskaliø skirtumø. Daugiausia
skirtumø aptikta tarp visø neurotizmo dimensijos
þemesniojo lygmens bruoþø subskaliø. Ekstraversijos faktoriuje iðsiskiria ðilumos (E1) subskalë,
nes jos skirtumas interpretuotinas kaip vidutinis;
kitø ðios dimensijos þemesniojo lygmens bruoþø
subskaliø skirtumai, palyginti su normatyvine amerikieèiø imtimi, vertinami kaip nedideli.
Klausimyno autoriai pateikia dimensijø bei
þemesniojo lygmens bruoþø subskaliø vidurkius
vyrams ir moterims, nors ir pripaþásta, kad daugeliu atvejø tinka naudoti bendrà vidurká. Kita
vertus, siekiant iðsiaiðkinti, ar turëtume orientuotis á skirtingas normas vyrams ir moterims
Lietuvos normatyvinëje imtyje, ðiame tyrime
ávertintos lyties sàsajos su asmenybës bruoþais.
Dimensijø vidurkiø palyginimas rodo esant statistiðkai reikðmingø skirtumø tarp vyrø ir moterø neurotizmo (t = –4,29, p < 0,001), atvirumo
patyrimui (t = –3,61, p < 0,001) bei sutariamumo (t = –4, 62, p < 0,001). Skirtumai pagal
ekstraversijos ir sàmoningumo dimensijø vidurkius nëra statistiðkai reikðmingi. Kai kuriø dimensijas sudaranèiø þemesniojo lygmens bruoþø
subskaliø vidurkiø tarp vyrø ir moterø palyginimas pateikiamas paveiksle. Ið jo matyti, kad daugiausia skirtumø gaunama pagal neurotizmo dimensijos þemesniojo lygmens bruoþø vidurkius,
taèiau ir kitø dimensijø þemesniojo lygmens
bruoþø subskaliø vidurkiai reikðmingai skiriasi. Visur moterø vidurkiai didesni, iðskyrus
suþadinimo siekimo (E5) kompetencijos (C1)
bei apdairumo (C6) þemesniojo lygmens bruoþø
subskales.

Rezultatø aptarimas
Vienas svarbiausiø ðio tyrimo tikslø buvo patikrinti lietuviðkosios NEO PI-R versijos psichometrinius rodiklius. Ðio tyrimo rezultatai atskleidþia pakankamà lietuviðkosios NEO PI-R versijos patikimumà. Tai parodë NEO PI-R S for-

5 lentelë. Lietuvos ir JAV tiriamøjø NEO PI-R dimensijø ir þemesniojo lygmens bruoþø subskaliø vidurkiai
(M), standartiniai nuokrypiai (SD) ir d reikðmës
Dimensijos ir žemesniojo
lygmens bruožų subskalės
Neurotizmas
N1: nerimas
N2: priešiškumas
N3: depresija
N4: drovumas
N5: impulsyvumas
N6: pažeidžiamumas

Lietuvos tiriamieji
M
SD

Amerikiečių tiriamieji
M
SD

Coheno
d

91,8
16,3
14,7
15,5
16,3
15,7
13,3

20,7
4,8
4,2
4,9
4,6
4,2
4,7

79,1
14,3
12,4
12,3
14,3
15,8
10,0

21,2
5,3
4,6
5,4
4,4
4,4
3,9

0,61
0,40
0,52
0,62
0,44
–0,02
0,76

Ekstraversija
E1: šiluma
E2: visuomeniškumas
E3: savęs įtvirtinimas
E4: aktyvumas
E5: sužadinimo siekimas
E6: teigiamos emocijos

110,3
20,9
17,9
15,1
18,2
17,9
20,4

20,3
3,7
5,6
4,6
4,7
5,1
4,9

109,4
22,9
16,5
15,8
17,6
16,4
20,2

18,4
4,0
4,8
4,7
4,4
4,9
4,5

0,05
–0,52
0,27
–0,15
0,13
0,30
0,04

Atvirumas patyrimui
O1: fantazija
O2: estetika
O3: jausmai
O4: veikla
O5: idėjos
O6: vertybės

108,4
18,4
19,5
19,7
14,9
16,8
18,9

18,2
5,0
6,1
4,4
3,8
4,7
3,4

110,6
16,6
17,6
20,3
16,4
19,0
20,7

17,3
4,9
5,3
4,0
3,7
5,0
4,1

–0,12
0,36
0,33
–0,14
–0,40
–0,45
–0,48

Sutariamumas
A1: pasitikėjimas
A2: tiesumas
A3: altruizmas
A4: nuolaidumas
A5: kuklumas
A6: empatiškumas

112,8
19,1
18,7
20,7
16,3
17,6
20,4

15,5
4,2
4,4
3,8
4,3
3,9
3,6

124,3
21,3
21,2
23,6
18,9
18,9
20,5

15,8
4,2
4,4
3,5
4,0
4,2
3,5

–0,73
–0,52
–0,57
–0,79
–0,63
–0,32
–0,03

Sąmoningumas
C1: kompetencija
C2: tvarka
C3: pareigingumas
C4: tikslo siekimas
C5: savidrausmė
C6: apdairumas

111,3
18,4
17,9
21,8
18,1
17,9
17,1

19,0
4,3
3,8
3,9
4,3
4,8
4,7

123,1
22,2
19,0
23,2
19,5
21,8
17,5

17,6
3,5
4,2
3,9
4,0
4,3
4,1

–0,64
–0,97
–0,27
–0,36
–0,34
–0,86
–0,09

mos lietuviø kalba kai kuriø skaliø vidinio suderinamumo tikrinimo, kuris yra laikomas vienu ið skalës arba testo patikimumo rodikliø, rezultatai. Jais remiantis galima teigti, jog visø di-

dþiøjø faktoriø patikimumas vertintinas kaip pakankamas. Dimensijø vidinio suderinamumo rodikliai aukðtesni, palyginti su þemesniojo lygmens bruoþø subskalëmis. Kaip þinoma, koefi17

*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001
Pav. Vyrø ir moterø NEO PI-R þemesniojo lygmens bruoþø subskaliø vidurkiai

cientas alpha didëja, didëjant skalæ sudaranèiø
teiginiø ar klausimø skaièiui. Todël natûralu,
kad, atsiþvelgiant á tai, jog asmenybës dimensijø
þemesniojo lygmens bruoþø subskales sudaro maþiau teiginiø (8, palyginti su 48 teiginiais, skirtais asmenybës dimensijai), dimensijø þemesniojo lygmens bruoþø subskaliø patikimumo koeficientai maþesni.
Palyginti su klausimyno autoriø pateikiamais vidinio suderinamumo rodikliais amerikieèiø normatyvinëje imtyje (Costa and McCrae,
1992), mûsø tyrime gauto dimensijø skaliø ir
þemesniojo lygmens bruoþø subskaliø patikimumo tendencijos panaðios kaip ir amerikieèiø normatyvinëje imtyje. Kitaip tariant, mûsø tyrime
maþiausi patikimumo koeficientai gauti vertinant pagal tas paèias þemesniojo lygmens bruoþø
subskales, kaip ir klausimyno autoriø. Iðsiskiria
tik O6: vertybës subskalës patikimumas, kuris
mûsø imtyje yra itin maþas. Ðios subskalës vidinio suderinamumo koeficientas ávairiose kultûrose gaunamas labai skirtingas. Pavyzdþiui, prancûzø studentø imtyje jis yra 0,48, o prancûzø ka18

riðkiø imtyje – tik 0,31 (Rolland et al., 1998).
Tai leidþia kelti hipotezæ, kad atvirumo vertybëms þemesniojo lygmens bruoþas gali bûti itin
jautrus kultûriniams, socialiniams ir kitiems ypatumams, juolab kad atvirumo patyrimui dimensija yra neaiðkiausia ir maþiausiai tyrinëta
(McCrae and John, 1992). Ðios hipotezës tikrinimas galëtø bûti tolesniø tyrinëjimø objektas.
Ðiuo tyrimu siekëme nustatyti, ar lietuviðkoji NEO PI-R versija leidþia iðskirti penkis faktorius, t. y. ar vidinë struktûra atitinka teoriná modelá, kuriuo remiantis ðis klausimynas yra sukurtas. Gauti rezultatai rodo, kad lietuviðkoji
NEO PI-R versija leidþia iðskirti penkis faktorius. Á ðiuos faktorius patenka tie teiginiai, kurie
ir turëtø, nors kai kurios þemesniojo lygmens
bruoþø subskalës turi pakankamai didelá svorá
ir kituose faktoriuose (dimensijose). Tai rodo
pakankamà atitikimà teoriniam Penkiø faktoriø modeliui. Detaliau iðanalizavus duomenis paaiðkëjo, kad 28 ið 30 subskaliø turi didþiausià
svorá ið anksto numatytame faktoriuje. Iðsiskiria
tik impulsyvumo (N5) þemesniojo lygmens

bruoþas, kuris didþiausià svorá turi ekstraversijos faktoriuje (–0,445) ir kiek maþesná – sàmoningumo faktoriuje (0,408), bei aktyvumo (E4)
þemesniojo lygmens bruoþas, turintis didþiausià svorá sàmoningumo faktoriuje (0,448), nors
ðiø abiejø þemesniojo lygmens bruoþø svoriai
yra didesni uþ kritinæ ribà (0,40) ir ið anksto
numatytuose faktoriuose. Tyrimai, atliekami su
kitø ðaliø NEO PI-R versijomis, rodo, kad pirminis (didþiausias) impulsyvumo (N5) þemesniojo lygmens bruoþo svoris ávairiose kultûrose
skiriasi (Kallasma et al., 2000). Pavyzdþiui, estø
ir filipinø NEO PI-R versijose impulsyvumas didþiausià svorá turi sàmoningumo faktoriuje, o
vokieèiø versijoje – ekstraversijos faktoriuje
(McCrae and Costa, 1997). Vienas tokios tarpkultûrinës ávairovës aiðkinimø siejamas su tuo,
jog kiekvienoje kultûroje galimas skirtingas impulsyvaus elgesio indikatoriø supratimas (Kallasma et al., 2000).
Asmenybës bruoþø raiðkos, kurià parodo
NEO PI-R dimensijø ir þemesniojo lygmens
bruoþø subskaliø vidurkiai, kai lyginami ávairiose kultûrose gauti rezultatai, skirtumai yra
traktuojami kaip kultûrai bûdingi asmenybës
ypatumai (Church and Katigbak, 2002). Remiantis ðio tyrimo rezultatais, lietuviø tiriamieji, palyginti su amerikieèiais (Costa and McCrae,
1992), pasiþymi didesniu neurotizmu, þemesniu sutariamumo ir sàmoningumo lygiu, bet nesiskiria jø ekstraversija ir atvirumas patyrimui.
Ðie duomenys yra svarbûs ir atsakant á klausimà,
ar galima pasinaudoti amerikieèiø vidurkiais
vertinant lietuviø tiriamuosius. Lietuviø imties
skaliø ir subskaliø vidurkiø palyginimas su amerikieèiø normatyvinës imties rezultatais parodë
esant nemaþai skirtumø: kai kuriø dimensijø ir
þemesniojo lygmens bruoþø subskaliø vidurkiø
skirtumai interpretuotini nuo menkø iki dideliø. Tai rodo, jog lietuviðkajai NEO PI-R versijai

bûtina sudaryti savas normas. Tam analizuoti ir
lyties skirtumai asmenybës bruoþø raiðkoje. Mûsø tyrimo rezultatai parodë, kad moterims bûdingi aukðtesni neurotizmo bei sutariamumo ir
visø jø þemesniojo lygmens bruoþø áverèiai, taip
pat moterys pasiþymi ðiais ryðkesniais asmenybës
bruoþais: ðiluma, teigiamomis emocijomis, suþadinimo siekimu, atvirumu estetikai ir jausmams.
Panaðûs rezultatai gaunami ir kitose kultûrose: moterø neurotizmas ir sutariamumas didesnis nei vyrø, o vyrams bûdingas aukðtesnis kompetencijos ir
apdairumo lygmuo (Costa et al., 2001).
Apibendrinant tyrimo rezultatus galima teigti, kad lietuviðkoji NEO PI-R versija pasiþymi
pakankamomis psichometrinëmis savybëmis:
pakankamas asmenybës bruoþø dimensijas ir
þemesniojo lygmens bruoþus matuojanèiø skaliø vidinis suderinamumas, o faktorinë analizë
patvirtina struktûriná klausimyno validumà. Ðis
tyrimas dar kartà parodo, kad R. R. McCrae ir
P. T. Costa (1997) hipotezë, jog asmenybës struktûra ávairiose kultûrose universali ir PFM modelis tà struktûrà sëkmingai atspindi, teisinga.
Kita vertus, ðio tyrimo rezultatai rodo, kad
lietuviðkoji NEO PI-R versija kol kas gali bûti
naudojama tik moksliniø tyrimø tikslais. Siekiant klausimynà naudoti praktinës psichologijos tikslais, tolesnë jo validacija turëtø apimti
kriterinio ir diskriminantinio validumo patikrà
bei reprezentatyvios imties tyrimà siekiant sudaryti lietuviðkas normas.

Iðvados
1. Lietuviðkosios NEO PI-R versijos vidinio
patikimumo analizë rodo pakankamà didþiøjø
dimensijø bei atskirø subskaliø patikimumà.
2. Nustatyta, kad NEO PI-R lietuviðkosios
versijos struktûrinis validumas geras.
3. Tyrimo rezultatai rodo, kad lietuviðkoji
NEO PI-R versija gali bûti naudojama moksliniø tyrimø tikslais.
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PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF THE LITHUANIAN VERSION OF THE NEO PI-R

Rita Þukauskienë, Rasa Barkauskienë
Summary

Personologists from many countries have consulted
the natural language when developing personality taxonomies. Presently, the Big Five factor structure
represents the most popular lexically derived personality taxonomy. The Five-Factor model consists of hierarchical trait organization and comprises five basic
personality dimensions or factors. These factors are
often termed the “Big Five” and represent the general
consensus in differential psychology. The five factors
are named Neuroticism (N), Extraversion (E), Openness (O), Agreeableness (A), and Conscientiousness
(C). The five-factor model developed by Costa and
McCrae (1985) is operationalized in the NEO Personality Inventory (NEO-PI R) (Costa, McCrae, 1992).
The replicability and ubiquity of the Big Five have led
many personality psychologists to advocate this structure as a basic framework for personality description
and assessment. The generalizability across different
cultures and languages is crucial for the evaluation of
a personality taxonomy or structure. When using selfreports, it is critical for trait psychologists to ascertain
whether the same sets of assertions are equivalent,
i. e. whether they convey the same meanings across
languages and cultures that are different from the one
in which they were originally generated. Like any kind
of assessment based on informants, NEO PI-R is
susceptible to the influence of culture and language.
This makes analysis of psychometric properties and
standardization necessary for the culture in which they
are going to be used.
This study examined the psychometric properties
of the Lithuanian version of the NEO PI-R in a

sample of 317 adults (104 men and 213 women, age
19–64). With respect to reliability, although internal
consistency and homogeneity estimates of five dimensions were all acceptable the results suggested rather
high levels of internal consistency and homogeneity for
most of the facet scales with few exceptions. The similarity of reliability with English studies gives to these
dimensions and facets scales, the needed stability for
future practical applications, as well as for research.
Next, in this study we deal with the examination of
construct or structural equivalence. To determine the
structure of its underlying factor, the Lithuanian NEO
PI-R scores of item-level (240 items) were subjected to
the principal components analysis with varimax rotation. Factorial analysis identified the same five factors
as in other countries. 28 from 30 facet scales (all,
except Impulsivity (N5) and Activity (E4)) had chief
loadings in the predicted factor. This confirms the generalizability and sufficient fit to the theoretical model.
Third, our results with respect to mean scores revealed significant differences between the Lithuanian
sample and the USA normative sample for Neuroticism, Openness to Experience and Conscientiousness
domains.
Overall, this study has provided evidence to support the conjecture that personality structure transcends cultural differences. The conclusions of this
study are in line with these recent findings, and they
support McCrae and Costa’s (1997) hypothesis that
the FFM represents a universal personality structure.
Key words: personality traits, Five Factor Model,
NEO PI-R.
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