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Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek

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

Görsel Algılama 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:
Başkaları tarafından kaydedilmiş görsel verilerin doğruluğunu inceleme; görsel
verileri doğru bir biçimde kaydetme; nesnelerdeki hataları ve benzerlikleri fark
etme; birbirine benzer ürünleri ayırt edebilme; raflardaki ürün eksikliğini, ürün
karışıklığını ve düzensizliğini görebilme.

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 canlandırabilir ve
nesnelerdeki farklılıkları ve benzerlikleri kendiliğinden fark
eder. Karşılaştırma yaparken benzerlik ya da farklılıkları görme
konusunda zorlanmaz. Ancak zaman baskısının yoğun; iş
yükünün ağır olduğu durumlarda dikkate dayalı hata yapma
olasılığı artabilir.

Sözel Anlama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bu boyut, bireyin sözel metinleri doğru bir biçimde anlamlandırabilme ve
yorumlayabilme yeteneğini ölçmektedir.

Örnek İş Davranışları:
Yazılı metinleri (işle ilgili prosedürler, talimatlar, kampanya bilgileri gibi) doğru
anlama; metinlerden hareketle yorum üretme; incelediği metinler doğrultusunda
karar verme.

Bu puan aralığında yer alan kişi bu yeteneğe çok yüksek
seviyede sahiptir. Sözel yeteneği bu seviyede olan biri, yazılı
metinlerde anlatılmak isteneni kavrama ve bu metinlerden
yola çıkarak karar verme konusunda son derece başarılıdır.
Karmaşık metinleri dahi doğru bir biçimde anlamak ve bu
metinlerden doğru yorumlar çıkarabilmek güçlü yönleri
arasındadır. Dil bilgisi kurallarına hakim olması ve sözcük
dağarcığının zengin olması beklenir. Dolaylı yoldan anlatımları
ve benzetmeleri doğru bir biçimde algılar ve yorumlar.

Analitik Düşünme 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bu boyut, bireyin olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurabilme ve muhakeme
edebilme yeteneğini ölçmektedir.

Örnek İş Davranışları:
Müşterilerin ihtiyaçlarını doğru anlama; müşterilerin satın alma sebeplerini fark
edebilme; müşteriyi istek ve şikayetleri doğrultusunda doğru bir şekilde
yönlendirme; aldığı aksiyonlarla ilgili olası aksilikleri önceden görme; analiz ettiği
duruma uygun aksiyon planları oluşturma.

Bu puan aralığında yer alan kişi bu yeteneğe çok yüksek
seviyede sahiptir. Analitik düşünme yeteneği bu seviyede olan
biri, olaylar arasındaki neden-sonuç ilişkisini fark etmekte ve
bu ilişkiyi kullanarak akılcı çıkarımlarda bulunmakta son
derece başarılıdır. Bir duruma etki eden tüm unsurları görüp
tanımlar ve bu unsurların durumu ne yönde etkilediklerini
anlar. Karşılaştığı sorunların nedenlerini derinlemesine
sorgular ve mantıklı gerekçelere dayandırarak bu sorunlara
çözüm üretir.
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