Αναθεωρημένο Ερωτηματολόγιο
Προσωπικότητας του Cambridge

Παρακαλούμε συμπληρώστε τις ζητούμενες πληροφορίες και στη συνέχεια,
διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες.
Όλες οι πληροφορίες παραμένουν αυστηρά εμπιστευτικές
Όνομα:........................................................................ Φύλλο:.........................

Ημερομηνία γέννησης:....................................

Σημερινή ημερομηνία:..................................

Πώς να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο
Παρακάτω είναι μια λίστα δηλώσεων. Παρακαλώ διαβάστε κάθε δήλωση πολύ
προσεκτικά και συμπληρώστε το πόσο έντονα συμφωνείτε ή διαφωνείτε με αυτό
βάζοντας ένα «Χ» στην αντίστοιχη θέση. Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος
απαντήσεις, ή ερωτήσεις παγίδες.

ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΗ Η ΚΛΙΜΑΚΑ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΑΠΑΝΤΗΣΗΕΤΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

1.
2.

Χρησιμοποιώ εύκολα τα δρομολόγια των
τρένων, ακόμα και αν υπάρχουν πολλαπλές
συνδέσεις.
Μου αρέσουν τα δισκοπωλεία και τα
βιβλιοπωλεία επειδή είναι πολύ καλά
οργανωμένα.

3.

Δεν μου αρέσει να οργανώνω εκδηλώσεις
όπως βραδιές εράνου, φεστιβάλ, συνέδρια.

4.

Όταν διαβάζω κάτι, πάντα προσέχω εάν έχει
σωστή γραμματική.

5.

Στο μυαλό μου, κατηγοριοποιώ πάντα τους
ανθρώπους σε τύπους.

6.

Βρίσκω δύσκολο το να διαβάσω και να
κατανοήσω χάρτες.

7.

Όταν κοιτάζω ένα βουνό, σκέφτομαι πώς
ακριβώς διαμορφώθηκε.

8.

Δεν ενδιαφέρομαι για τις λεπτομέρειες των
συναλλαγματικών ισοτιμιών, των επιιτοκίων,
τα αποθεματικά και τις μετοχές.

9.

Άν αγόραζα αυτοκίνητο, θα ήθελα να
γνωρίζω συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά
με τον κυβισμό του κινητήρα του.

10.

Βρίσκω δύσκολο τον προγραμματισμό
εγγραφής μίας συσκευής DVD.

11.

Μου αρέσει να συλλέγω πολλά διαφορετικά
αντικείμενα του ίδιου είδους για να βλέπω
πόσο διαφέρουν μεταξύ τους.

12.

Όταν μαθαίνω μια ξένη γλώσσα,
εντυπωσιάζομαι από τους γραμματικούς της
κανόνες.

13.

Μου αρέσει να μαθαίνω πώς είναι δομημένες
διάφορες επιτροπές ως προς το ποιά είναι τα
διάφορα μέλη της επιτροπής ή ποιές είναι οι
λειτουργίες τους.

14.

Εάν είχα μια συλλογή (π.χ. CD, νομίσματα,
γραμματόσημα), θα ήταν εξαιρετικά
οργανωμένη.

15.

Το βρίσκω δύσκολο να κατανοήσω εγχειρίδια
οδηγιών για την τοποθέτηση και
συναρμολόγηση συσκευών.

16.

Όταν κοιτάζω ένα κτίριο, είμαι περίεργος για
το συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο
κατασκευάστηκε.

Συμφωνώ
έντονα

Συμφωνώ
ελαφρώς

Διαφωνώ
ελαφρώς

Διαφωνώ
έντονα

17.
18.

19.

Δεν ενδιαφέρομαι να μάθω πώς λειτουργεί η
ασύρματη επικοινωνία (π.χ. κινητά
τηλέφωνα).
Όταν ταξιδεύω με το τρένο, συχνά
αναρωτιέμαι πώς ακριβώς υπάρχει
συντονισμός μεταξύ των σιδηροδρομικών
δικτύων.
Μου αρέσει να ψάχνω καταλόγους
προϊόντων για να δώ τις λεπτομέρειες τους
και να τα συγκρίνω με άλλα προϊόντα.

20.

Όποτε έχω ξεμείνει από κάτι στο σπίτι, πάντα
το προσθέτω σε μια λίστα για ψώνια.

21.

Ξέρω, με ακρίβεια, πόσα χρήματα έχουν μπει
και βγει από τον τραπεζικό λογαριασμό μου
αυτό το μήνα.

22.

Όταν ήμουν μικρός δεν μου άρεσε να
συλλέγω αντικείμενα σε σετ, π.χ.
αυτοκόλλητα, κάρτες ποδόσφαιρου κλπ.
Ενδιαφέρομαι για το οικογενειακό δέντρο μου
και στην κατανόηση του πώς ο καθένας έχει
σχέση με κάθε άλλο στην οικογένεια.

23.

24.

Όταν μάθω ιστορικά γεγονότα, δεν
επικεντρώνονται σε ακριβείς ημερομηνίες.

25.

Το βρίσκω εύκολο να καταλάβω πώς
λειτουργούν οι πιθανότητες σε ένα στοίχημα.

26.

Δεν μου αρέσουν τα παιχνίδια που
περιλαμβάνουν υψηλό βαθμό στρατηγικής
(π.χ. σκάκι, Risk, Games Workshop).
Όταν μάθαινω για μια νέα κατηγορία μου
αρέσει να μπω σε λεπτομέρειες για να
κατανοήσω τις μικρές διαφορές μεταξύ των
διαφόρετικών μελών της κατηγορίας αυτής.

27.

28.
29.

Δεν το βρήσκω ενοχλητικό όταν άνθρωποι με
τους οποίους μένουμε μαζί μου χαλάνε τη
ρουτίνα μου.
Όταν βλέπω ένα ζώο θέλω να ξέρω ακριβώς
σε ποιό είδος ανήκει.

30.

Μπορώ να θυμηθώ μεγάλες ποσότητες
πληροφοριών σχετικά με ένα θέμα που με
ενδιαφέρει π.χ. σημαίες του κόσμου, τα
λογότυπα αεροπορικών εταιρειών.

31.

Στο σπίτι δεν αρχειοθετώ προσεκτικά
σημαντικά έγγραφα, π.χ. εγγυήσεις,
ασφαλιστήρια συμβόλαια λογαριασμούς.

32.

Συναρπάζομαι απο το πώς λειτουργούν οι
μηχανές

33.

Όταν βλέπω ένα έπιπλο, δεν παρατηρώ τις
λεπτομέρειες του πώς κατασκευάστηκε.

Συμφωνώ
έντονα

Συμφωνώ
ελαφρώς

Διαφωνώ
ελαφρώς

Διαφωνώ
έντονα

34.
35.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

52.

Ξέρω πολύ λίγα πράγματα για τα διάφορα
στάδια της διαδικασίας της νομοθεσίας στη
χώρα μου.
Δεν έχω την τάση να παρακολουθω
επιστήμονικά ντοκιμαντέρ στην τηλεόραση
ή να διαβάζω άρθρα σχετικά με την
επιστήμη και τη φύση.
Αν κάποιος μου ζητήσει οδηγίες στο δρόμο,
θα ήμουν σε θέση να δώσω κατευθύνσεις σε
οποιοδήποτε μέρος της πόλης μου.
Όταν κοιτάζω έναν πίνακα ζωγραφικής,
συνήθως δεν σκέφτομαι την τεχνική που
χρησιμοποιήθηκε στην υλοποίησή του.
Προτιμώ κοινωνικές σχέσεις που έχουν
διαμορφοθεί γύρω από μια δραστηριότητα,
π.χ. ένα χομπι.
Δεν κοιτάω ποτέ αν οι αποδείξεις που
παίρνω ανταποκρίνονται στην αναφορά του
τραπεζικού μου λογαριασμού.
Δεν ενδιαφέρομαι για το πώς η κυβέρνηση
είναι οργανωμένη σε διάφορα υπουργεία και
υπηρεσίες.
Με ενδιαφέρει να μάθω την πορεία ενός
ποταμού από την πηγή του έως τη
θάλασσα.
Έχω μια μεγάλη συλλογή π.χ. από βιβλία,
CD, βιντεο κτλ.
Αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα με την
ηλεκτρική καλωδίωση στο σπίτι μου, θα
ήμουν σε θέση να το φτιάξω ο ίδιος.
Τα ρούχα μου δεν είναι προσεκτικά
οργανωμένα σε διάφορα είδη στην
ντουλάπα μου
Διαβάζω σπάνια άρθρα ή ιστοσελίδες
σχετικά με τη νέα τεχνολογία.
Μπορώ εύκολα να απεικονήσω στο μυαλό
μου πώς σύνδέονται οι αυτοκινητόδρομοι
στην περιοχή μου.
Όταν γίνονται εκλογές, δεν ενδιαφέρομαι για
τα αποτελέσματα για κάθε εκλογική
περιφέρεια.
Δεν μου αρέσει ιδιαίτερα να μάθαίνω για τα
γεγονότα και τα στοιχεία στην ιστορία.
Δεν έχω την τάση να θυμάμαι τα γενέθλια
των ανθρώπων (από την άποψη του ποιά
ημέρα και ποιόν μήνα πέφτουν).
Όταν περπατάω στην εξοχή, είμαι περίεργος
πως διαφέρουν τα διάφορα είδη δέντρων.
Βρίσκω δύσκολο το να καταλάβω τις
πληροφορίες που μου στέλνει η τράπεζα για
διάφορες επενδύσεις και συστήματα
αποταμίευσης.
Αν αγόραζα μια φωτογραφική μηχανή, δεν
θα εξέταζα προσεκτικά την ποιότητα του
φακού.

Συμφωνώ
έντονα

Συμφωνώ
ελαφρώς

Διαφωνώ
ελαφρώς

Διαφωνώ
έντονα

53.

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Αν αγόραζα ηλεκτρονικό υπολογιστή, θα
ήθελα να ξέρω τις ακριβείς λεπτομέρειες
σχετικά με τη χωρητικότητα του σκληρού
δίσκου και την ταχύτητα του επεξεργαστή.
Δεν διαβάζω νομικά εγγραφα με μεγάλη
προσοχή.
Όταν φτάσω στο ταμείο του σούπερ μάρκετ,
τοποθετώ τα διαφορετικά είδη προϊόντων σε
ξεχωριστές σακούλες.
Δεν ακολουθώ κάποιο συγκεκριμένο σύστημα
στο καθαρισμό του σπιτιού.
Δεν μου αρέσουν οι πολιτικές συζητήσεις με
βάθος.
Δεν είμαι προσεκτικός ότα κάνω εργασίες ή
βελτιώσεις στο σπίτι του τύπου ‘κάντο
μόνος σου’
Δεν θα μου άρεσε να σχεδιάσω μια
επιχείρηση από το μηδέν μέχρι την
ολοκλήρωσή της.
Αν αγόραζα στερεοφωνικό, θα ήθελα να
μάθω τα ακριβή τεχνικά του χαρακτηριστικά.
Έχω την τάση να κρατάω πράγματα που
άλλοι πετάνε, σε περίπτωση που μπορεί να
τα χρειαστώ.
Αποφεύγω καταστάσεις που δεν μπορώ να
ελέγξω.

63.

Δεν με ενδιαφέρει να μάθω τα ονόματα των
φυτων που βλεπω.

64.

Όταν ακόυω την πρόγνωση του καιρού δεν με
ενδιαφέρουν τα μετεορολογικά μοτίβα.

65.

Δεν με ενοχλεί αν τα πράγματα στο σπίτι δεν
είναι στην σωστή τους θέση.

66.

Στα μαθηματικά ενθουσιάζομαι απο τους
κανόνες και τα πρότυπα που διέπουν τους
αριθμούς.
Βρίσκω δύσκολο να μάθω βασικές διαδρομές
σε μια νέα πόλη.

67.
68.
69.

70.
71.
72.

Μπορώ να ανακαλέσω στη μνήμη μου τα 10
αγαπημένα μου βιβλία με τον τίτλο τους και τα
ονόματα των συγγραφέων.
Όταν διαβάζω εφημερίδα, προσέχω τους
πίνακες με πληροφορίες, όπως τα
αποτελέσματα αγώνων πρωταθλήματος ή
χρηματιστηριακούς δείκτες.
Ότα βρίσκομαι σε αεροπλάνο δεν σκέφτομαι
οτι έχει σχέση με αεροδυναμική.
Δεν τηρώ προσεκτικά αρχεία των οικιακών
μου λογαριασμών.
Όταν έχω να κάνω πολλά ψώνια, μου αρέσει
να σχεδιάζω την σειρά των καταστημάτων
πρόκειται να επισκεφθώ.

Συμφωνώ
έντονα

Συμφωνώ
ελαφρώς

Διαφωνώ
ελαφρώς

Διαφωνώ
έντονα

73.
74.
75.

Όταν μαγειρεύω, δεν σκέφτομαι ακριβώς για το
πώς διαφορετικές μεθόδοι και συστατικά
συμβάλλουν στο τελικό προϊόν.
Όταν ακούω ένα μουσικό κομμάτι, παρατηρώ
πάντα τον τρόπο που είναι δομημένο.
Μπορώ να δημιουργήσω μια λίστα με τα 10
αγαπημένα μου τραγούδια από μνήμης,
συμπεριλαμβανομένου του τίτλου και το όνομα
του καλλιτέχνη που ερμήνευσε το κάθε
τραγούδι.

Συμφωνώ
έντονα

Συμφωνώ
ελαφρώς

Διαφωνώ
ελαφρώς

Διαφωνώ
έντονα

Σας ευχαριστούμε για τη συμπλήρωση αυτού του ερωτηματολογίου.
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