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•

“Η πλέον
αποτελεσματική
μέθοδος αξιολόγησης
της χωρο-αντιληπτικής
ικανότητας”

ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΤΑΧ

Η Αντίληψη του Χώρου είναι η ικανότητα του ατόμου να αντιλαμβάνεται, να οργανώνει
και να χειρίζεται τόσο τη θέση που έχει το ίδιο όσο και τη θέση που έχουν τα διάφορα
αντικείμενα στο χώρο. Το Τεστ Αντίληψης Χώρου (ΤΑΧ) είναι ένα τεστ που έχει δημιουργηθεί
για να αξιολογεί αυτές τις ικανότητες και αποτελείται από τρεις διαστάσεις:
1. Χωρικός Προσανατολισμός: η ικανότητα νοερής περιστροφής των αντικειμένων στο
χώρο.
2. Χωρικές Συσχετίσεις: η ικανότητα αντίληψης τρισδιάστατων σχημάτων από
διαφορετική οπτική γωνία.
3. Νοερή Απεικόνιση: η ικανότητα αντίληψης και επεξεργασίας πολύπλοκων
τρισδιάστατων σχεδίων.
Από το άθροισμα των επιδόσεων στις τρεις διαφορετικές διαστάσεις του ΤΑΧ προκύπτει μια
συνολική βαθμολογία που προσδιορίζει την ικανότητα του ατόμου να αντιλαμβάνεται τις
σχέσεις χώρου.

ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΤΟΥ ΤΑΧ
Η ικανότητα Αντίληψης του Χώρου έχει μεγάλη πρακτική σημασία τόσο σε συγκεκριμένες
επαγγελματικές ομάδες όσο και στην καθημερινή αλληλεπίδραση του ατόμου με το
περιβάλλον. Το ΤΑΧ μπορεί να εφαρμοστεί στις εξής περιπτώσεις:
• Για τον προσδιορισμό της κατανόησης και τον χειρισμό τρισδιάστατων αντικειμένων
στο χώρο (απαραίτητη δεξιότητα για μηχανικούς, αρχιτέκτονες, σχεδιαστές κ.λπ.)
• Για τον προσδιορισμό ειδικών δεξιοτήτων όπως προσανατολισμός σε άγνωστο
περιβάλλον, ανάγνωση χαρτών, μετακίνηση αντικειμένων στον χώρο, κ.λπ.
• Για τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση της γενικής νοητικής ικανότητας του
ατόμου, με την οποία η αντίληψη του χώρου σχετίζεται πολύ στενά έως .88 ενώ ως προς
την αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής από .70 έως .85.

“Η πλέον
αποτελεσματική
και ακριβής μέθοδος
προσδιορισμούτης αντίληψης
του χώρου”
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η υιοθέτηση του ΤΑΧ προσφέρει πολλαπλές
δυνατότητες:
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• Ικανοποιητικοί ψυχομετρικοί δείκτες τόσο
σε επίπεδο συγκλίνουσας όσο και σε επίπεδο
αποκλίνουσας εγκυρότητας (συσχέτιση με άλλες
συναφείς κλίμακες μέτρησης γενικής νοητικής
ικανότητας, όπως το Raven, και καθόλου
συσχέτιση με τεστ που μετρούν χαρακτηριστικά
παρόμοια αλλά διαφορετικά, όπως η αφαιρετική
ικανότητα).
• Εμπειρικά δεδομένα που τεκμηριώνουν τη
συγχρονική εγκυρότητα της κλίμακας (συσχέτιση
με άλλα τεστ μέτρησης της αντίληψης χώρου).
• Υψηλός βαθμός αξιοπιστίας, τόσο ως προς
τη σταθερότητα στο χρόνο όσο και ως προς τη
εσωτερική δομή του τεστ.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

“Ένα
αξιόπιστο
τεστ βασισμένο στην
πλέον σύγχρονη τεχνική
ανάπτυξης  ψυχομετρικών
εργαλείων”

Η εφαρμογή του ΤΑΧ προσφέρει σημαντικά οφέλη:
•

Σχεδιασμός εξ’ αρχής στην ελληνική γλώσσα.

• Βασίζεται στο θεωρητικό μοντέλο του Lohman, το οποίο αντιλαμβάνεται την αντίληψη
χώρου ως μια πολυδιάστατη έννοια σε σχέση με άλλα τεστ που την αντιλαμβάνονται ως
μονοδιάστατη έννοια και άρα την μετρούν αποσπασματικά.
• Εγκυρότητα και ακρίβεια στα αποτελέσματα, λόγω του σχεδιασμού του ΤΑΧ σύμφωνα
με την πλέον μοντέρνα τεχνική ανάπτυξης ψυχομετρικών εργαλείων, τη θεωρία
απόκρισης του στοιχείου (item response theory).
• Διαθέτει νόρμες τόσο για τον γενικό πληθυσμό όσο και για ειδικές ομάδες εργαζομένων
(π.χ. πωλητές, στελέχη επιχειρήσεων, κλπ.)
• Χορήγηση, βαθμολόγηση και εξαγωγή αποτελεσμάτων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας,
που εξασφαλίζει αξιοπιστία και ταχύτητα στην παραγωγή των αποτελεσμάτων αλλά και
της αξιολόγησης.
•

Αυτόματη και αναλυτική αναφορά αποτελεσμάτων

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ομάδα μας, στην Human Innovation
Technologies S.A. αποτελείται από καθηγητές
Πανεπιστημίου, ερευνητές και εξειδικευμένους
επαγγελματίες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα
επιστημονικών κλάδων και ειδικοτήτων
από την ψηφιακή τεχνολογία, την εικονική
πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη
έως τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού
(HR) και τη ψυχομετρία.
Η εταιρεία μας είναι πλήρως προσανατολισμένη
στην παροχή καινοτόμων υπηρεσιών υψηλής
ποιότητας
προσφέροντας
οικονομικά
αποδοτικές λύσεις για την ανάπτυξη και
διαχείριση του ανθρώπινου κεφαλαίου.

Άγιου Ιωάννη 13, 85100, Ρόδος, Ελλάδα
http://www.Human-iTech.com
info@Human-iTech.com
+30 224 150 0373
+30 224 150 0375

“Ένα καινοτόμο
εργαλείο στην
υπηρεσία
της Διαχείρισης και
Ανάπτυξης
Ανθρώπινου

