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Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek

TOPLAM PUAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Görsel Dikkat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bu boyut, bireyin görsel verilerdeki benzerlikleri ve farklılıkları ayırt edebilme
yeteneğini ölçmektedir.

Örnek İş Davranışları:
Görsel verileri doğru bir biçimde kaydetme; başkaları tarafından kaydedilmiş
görsel verilerin doğruluğunu inceleme; verilerdeki görsel hataları ve benzerlikleri
fark etme; birbirine benzer görselleri ayırt edebilme.

Bu puan aralığında yer alan kişi bu yeteneğe yüksek seviyede
sahiptir. Görsel dikkati bu seviyede olan biri; farklı şekil, renk
ve boyutlardan oluşan nesneleri zihninde canlandırmakta
başarılıdır. Görsellerle karşılaştırma yaparken benzerlik ya da
farklılıkları görme konusunda zorlanmaz. Ancak zaman
baskısının yoğun; iş yükünün ağır olduğu durumlarda dikkate
dayalı hata yapma olasılığı artabilir.

Sayısal Dikkat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bu boyut, bireyin sayısal verilerdeki farklılıkları ayırt edebilme yeteneğini
ölçmektedir.

Örnek İş Davranışları:
Başkaları tarafından kaydedilmiş sayısal verilerin doğruluğunu inceleme; sayısal
verileri doğru bir biçimde kaydetme ve çeşitli sayısal verileri takip etme; sayısal
veri içeren raporları hatasız hazırlama; sayısal veri içeren raporlardaki hataları
fark etme.

Bu puan aralığında yer alan kişi bu yeteneğe ortalama
seviyede sahiptir. Sayısal dikkati bu seviyede olan biri, sayısal
verilerdeki hataları, bu hatalara odaklanması halinde çoğu
zaman fark edebilir. Sayısal verileri kaydederken bazen hata
yapabilir. Dikkatini verdiğinde hata oranı düşer ya da yaptığı
işi ikinci kez kontrol ettiği durumlarda hatalarını çoğu zaman
fark eder.

Sözel Dikkat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bu boyut, sözel verilerdeki farklılıkları ayırt edebilme yeteneğini ölçmektedir.

Örnek İş Davranışları:
Başkaları tarafından kaydedilmiş sözel verilerin doğruluğunu inceleme; yazım
hatalarını fark etme; sözel metinleri doğru bir biçimde kaydetme; benzer
metinlerdeki farklılıkları belirleme; evrak kayıtlarını tutma; müşterilere ait bilgileri
sisteme girme.

Bu puan aralığında yer alan kişi bu yeteneğe ortalama
seviyede sahiptir. Sözel dikkati bu seviyede olan biri, sözel
dokümanlardaki hataları, bu hatalara odaklanması halinde
çoğu zaman fark edebilir. Sözel verileri bir yere kaydederken
bazen hata yapabilir. Dikkatini verdiğinde hata oranı düşer ya
da yaptığı işi ikinci kez kontrol ettiği durumlarda hatalarını
çoğu zaman fark eder.

Seçici Dikkat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bu boyut, bireyin nesnelerdeki benzerlikleri ya da farklılıkları ayırt edebilme
yeteneğini ölçmektedir.

Örnek İş Davranışları:
Nesnelerdeki hataları ve benzerlikleri fark etme; bütün içerisindeki farklı parçayı
bulma; birçok uyaran arasında belli birine odaklanabilme.

Bu puan aralığında yer alan kişi bu yeteneğe ortalama
seviyede sahiptir. Seçici dikkati bu seviyede olan biri,
nesnelerdeki farklılıkları ve benzerlikleri bunlara odaklanması
halinde çoğu zaman fark edebilir. İstediği zaman algısını belli
bir uyarana yönlendirebilir. Dikkatini verdiğinde hata oranı
düşer ya da yaptığı işi ikinci kez kontrol ettiği durumlarda
hatalarını çoğu zaman fark eder.
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