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قياس الذكاء الوجداني باستخدام نظرية  (:2007.)موسىفاطمة عبدالرحمن عبدالقادر 
في التربية "تخصص علم النفس التربوي" من قسـم علم  الماجستيردرجة ، االستجابة للمفردة 

 .النفس التربوي، كلية التربية جامعة دمنهور
 

 ة ملخص الدراس
 مقدمة ال

للتتتا    الرنتتت اذ  راتتت فيك ج تتتف ا   تتت   ط فيتتتق جيتتت يي  استتتام ام ذجتتتراش " فا  " ءتتت   ذتتت        
جةفءتتق رجت  يافاتت  التت  جييت   جتتل الجيت يي  ال فايتتق الج رذتق ل تت  ا ةتت  للحتةر ق س ر ر تت    يت   

را  يتت  جتتت ا ال  نتتتق  - إل رنتتت   -جتتتل  تت  جييتتت    التتم جتتتل  تتاد الج تتتف ا  ةيتتتف الج  جتتق
إلض ءق ج ف ا  ن ي   راجت  ايت يفا  لليت ف  اي  ت   ت   فنتق مت م  ليتق ج اجلتق الت   ت  جييت   

  الت   ت  .   إلض ءق إل  اج  الجة ييف الجمال ق الات  ا ستف جستارا ااءتفا  ط فيقجل جي يي  ال
لل تتتف  التتت  لتتتا    الرنتتت اذ  ثتتتم  ستتت   ذستتت ق اجييتتت   جتتتل الجيتتت يي  ال فايتتتق الج رذتتتق لل ط فيتتتقس 

      ة  جل أ ة   ال ط فيق ااف ةق .لل ف  ال   س ر اا  س   ذس ق ا   ال ط فيق     
 : أهميـة الـدراســــة

 ( :أوال : األهمية العلمية )النظرية
  ليتتق س إضتت ءق  إلتت  ج ا تتق ا ما تت فا  الذ ستتيق الةف يتتق س  يتت   تت  يةتت  جتت  اي جتتة ال فاستتق ال .1

رج فنتتق  د تت  الذجتت اش ال  يثتتق للييتت   ر تتر  للتتا    الرنتت اذ  ط فيتتق جيتت يي  جيذذتتق اضتتيد 
 . ا ج  ءد ثف  17احلح لألءفا  ء  سل  ر  سذجراش " فا  " 

 ذ      اشنع  اه ال فاسق الج اجيل  جن   اليي   الذ س  ال  اسام ام الطفق ال  يثق  ء   .2
 . راطريف اما  فا  ذ سيق أمفي

الت  جذت طق  م ج     ا اح الجن   أج م الجزي  جل ال فاس    تر  ء ت   اجفيتق أمتفاس ر تال .3
 نغفاءيق أمفا   جا ا  ل اه ال فاسق.
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التتا    الرنتت اذ   ءتت   تتاه ال فاستتق   اتت ايج     ج تتف ا    يي  ط فيتتق جيتتجتتل الجج تتل إثتتفا  ر  .4
 ن ي   اا فش ال  ذ   ا فيك    جيي   جل جي ييس   . 

 -ثانيا األهمية التطبيقية : 
اجتت  ايتت يفا   س التتا    الرنتت اذ  ط فيتتق جيتت يي  ياتتيح استتام ام ذجتتراش " فا  " ءتت  اتت فيك   .1

 يياحتف س ر  للي ف  اي        فنتق مت م  ليتق ج اجلتق الت   ت  جييت   جتل جيت يي  ال ط فيتق
ايذتتق ال فاستتق. رجتتل ثتتم ء تتر يحتتلح لايتت يف  تت ف  ااءتتفا   ايتت يف التتم اليتت ف  التت  جتت ا  فنتت  

  ليق .اللايل اان رز   فاا م أر اي  ال اي يف   فا  ايذق الا فيك الجسام جق ء  ال فاسق ال 

 ط فيتتتق  تتت  جييتتت   جتتتل الجيتتت يي  ال فايتتتق الج رذتتتق لإل جتتت  يتتترءفه ذجتتتراش " فا  " ءتتت  اتتت فيك  .2
التتتا    الرنتت اذ   جتتتل مطيتتق ءتتت  الييتتت   ياتتيح ال فحتتتق لايتت يف حتتتةر    الج تتتف ا   جيتت يي 

 جج  ي يق   ق اليي   رجرضراياة . ر     ي   جةفءق اسج  اللرني  سر  فا  ااءفا  

ستتام ام ال ط فيتتق ءتت  ياتتيح ال فحتتق    جتتل اةتت    ءتت  الييتت   سراش " فا  " ذجتت جتت  يتترءفهإل  .3
س  يتتت  يج تتتل   تتتف ا    الرنتتت اذ  لتتت ا الالتتت اي  تتت  ي تتت   ءتتت   تت ف  يتت   الذجتتتر أر الاغيتتتف التتت

اسام ام جنجرا   جمال ق جل الج ف ا  ء  اليي س   الجمال تق س رجتل ثتم ااتيح الاغلت  الت  
 .  جش لق اال ق    ما  ف ء    لق اسام ام ال ط فيق ء  ال فاس   الطرليق رالانفي يق 

 التتا    الرنتت اذ    تت  ياتتيح استتام ام  ط فيتتق جيتت يي  إل استتام ام ذجتتراش " فا  " ءتت  اتت فيك .4
لتتتي  جتتتل الضتتتفرفي إا  –لايتتت يف  تتت ف  التتتا    الرنتتت اذ   حتتترف جماحتتتف  جتتتل  تتتاه الجيتتت يي 

س ججت  يترءف ر ت   -  فيتق الج رذتق لل ط ج ف ا   ت  جييت   جتل الجيت يي اإلن  ق ال  نجيع 
 رن      جل ال   ص رالج  رص .   

 مشكلة الدراسة : 
 :  اآلايق لق سااال ء  ج  رلق اإلن  ق جش لق ال فاسق    ا  

  الرنت اذ  الج رذق ل ط فيتق جيت يي  التا    ا     جيي   جل الجي يي ا فيك ج ف  ج  -1
 .؟"فا   سام ام ذجراش "
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جتتتت  ا ستتتتيف الج تتتتف ا  الج ارءتتتتق جتتتتل الحتتتترف  اارليتتتتق لجيتتتت يي  ال ط فيتتتتق ءتتتت  ضتتتتر   -2
 .؟"اإل ح  يق للج  جق لذجراش " فا الج     

التت   تت  جييتت   جتتل ل تت   فنتتق متت م  ليتتق ج اجلتتق  ايتت يف  تت فا  ااءتتفا  الجي  لتتقجتت   -3
 ؟.ل ط فيق جي يي  الا    الرن اذ الج رذق  الجي يي 

جيتت يي  التتا    الج رذتتق ل ط فيتتق   تت   ايتت يفا   تت  جييتت   جتتل الجيتت يي حتت ق رث جتت  -4
 .؟الذ   يق الرن اذ  ء  حرفاة

جييتتت   جتتتل جةتتت ييف الييتتت   الاتتت  ا ستتتف التتت  أس ستتت    تتت فا  ااءتتتفا  التتت   تتت   جتتت  -5
 ؟.جي يي  الا    الرن اذ  ل ط فيقالج رذق  الجي يي 

 ت  س ر تاا ذست ق ا ت   ال تف  الت  الرنت اذ  لل تف  الت  ال ط فيتق   ت لتا    ج  ذست ق ا -6
 ؟.ل فايق  ال   اه الجي يي  اة     س رالم جل م   أ ا  ال ف  ة  جل أ 
 مصطلحات الدراسة :

  الي ف  ال  جةفءق رء م اذ ةت    ال تف  الااايتق راذ ةت    اآلمتفيل : الذكاء الوجداني : يعني"
رايييج تتت  رالاة يتتتف اذ تتت  راستتتام ام  تتتاه الجةفءتتتق ا ذ ة ليتتتق ءتتت   تتت  الجشتتت    ا ذ ة ليتتتق ثتتتم 

 اذظيم  اه ا ذ ة    را  افا   ء  الاا  ء  اآلمفيل " .
 ن(ظريـــة االســـتجابة للمفـــردةIRT: )   ا تتت د  تتتاه الذظفيتتتق إلتتت  الارحتتت  لج  تتترم ن يتتت  ي تتت

س جشتت لق الجرضتترايق ءتت  الييتت   الستتلر   س ريياتتف   تتالم جتتل الجيتت يي  ءتت  الةلتترم ال يزي  يتتق
أي الاتتتت  ايتتتترم التتتت  جتتتت  يستتتتج   ذظفيتتتتق  –راةاجتتتت   تتتتاه الذظفيتتتتق التتتت  الذجتتتت اش ا  اج ليتتتتق 

 رجل أجثلا   ذجراش " فا  " .  –ا  اج    
 

  ييح   ا فيك أي جييت   جتل الجيت يي  الات  ارضتع لايت يف إ ت ا الستج   : تدريج المقياس
السلر يق إذش   جيزال لا فش  اه السجق السلر يق . أي ا فيك حتةر    الج تف ا  الت  جيتزال 

  " اللرنيت  " س ري ترل  ي   را  س راي ف حةر    الج ف ا   راسطق ر ت    يت   را ت    ت
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ذيطتتق حتت فه  تت  جارستتط حتتةر    الج تتف ا    يتت  اة تتف الجستت ءق  تتيل الج تتف   رذيطتتق حتت ف 
 الا فيك ال حةر ا   ءيط .   

 راضجل :اإلطار النظري للدراسة : 
ا سيفه  -ج رذ اة   - ا  اة   ةض الج   يم اامفا –اةفي ة  –ذشداة الا    الرن اذ  ) أر  :

 . ( ي سةجل الذ  يق ال سيرلرنيق رالذ سيق 
 ث ذي  : أس لي  اليي   السلر   :

 ( .نج ايق رج  يق الجفنعأس لي  اليي   الايلي يق ) -
 ( .ذظفيق ا سان  ق للج ف    يثق )أس لي  اليي   ال -
 .ذجراش " فا  " -

 الدراسات السابقة : وقد صنفت إلي :  
 اذ رل   ي   الا    الرن اذ  رايذيل أ رااة .أر  :  فاس   

 ا ما  فا  الةيليق رالا حيليق .ث ذي  :  فاس   اذ رل  إج  ذيق اسام ام ذجراش " فا  " ء   ذ   
 : لدراسةعينة ا

ط لتتت  س يجثلتتترل طتتت   ال ف تتتق الث لثتتتق اةلتتتيم ا اتتت ا    1400 رذتتت  ايذتتتق ال فاستتتق جتتتل  ا
س رط ل ت   ال ف تق الث لثتق شتة ق ا ةتق اةلتيم ا ات ا   نجيتع الشتة نجيع الشة  س رطت   ال ف تق الف 

  لرم  الج ذيق  س ر اا ط   ال-نجيع الشة  –ط رلق س رط   ال  لرم الة م ذظ م السذق الرا    
ن جةتتتتق اإلستتتت ذ فيق.رالم متتتت   الةتتتت م  - تتتت جذ رف –(    ليتتتتق الاف يتتتتق )امحتتتتص ء تتتت   م حتتتتق

ط لتتتتت  رط ل تتتتتق ل تتتتت  حتتتتترف    350جرزاتتتتتق   را تتتتتع   (. ر تتتتتاه الةيذتتتتتق2005 -2004النتتتتت جة  )
 اما  فية .

 الدراسة : أداة
التتتا    الرنتتت اذ  .ر تتت  اااجتتت    رليتتتق ل ط فيتتتق جيتتت يي اجثلتتت  أ ا  ال فاستتتق ءتتت  الحتتترف  اا      

  ف اذ   ذ   اا ا  الم حق   اه ال فاسق جل أ ج   :ال   ثق ال  الة ي  جل الجح 
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  " جيي   الا    الرن اذ  جاة   اا ة   "لج يف رس لرءMEIS  (1997. ) 
   " اما  ف الا    الرن اذ  " لج يف رس لرء  ر  فيسرMSCEIT (2002. ) 

  " جيي     ق ا  ي  الرن ال " لج يف رني فE.A.R.S. (1996. ) 

  .  جيي    " نرلج ل  " للا    الرن اذ 

 (  "1998جيي   " نيفا م. ) 

 "ذجراشplutchnik   .    ل ذ ة  " 

 أساليب المعالجات االحصائية :
س  Systat فذتت جك الا ليتت  اإل حتت     استتام م ءتت  اتت فيك  ط فيتتق جيتت يي  التتا    الرنتت اذ       

 راستتطق ذجتتراش " فا  "  ا  ر تتر  فذتت جك لا ليتت  الج تتف  Microscaleر تتاا  فذتت جك جي فرستت ي  
ر ر جل إا ا   –ا ة  لجةلم را    ر الحةر ق  الاي ي فش الج ف ا  –اللرة فياج  أ   ي الجةلم 

س  جتت  استتام م ال فذتت جك ا  حتت     (Wright & Linacres ,1985)" فايتت  رليذ تتف " .  
SPSS  الج يذيق.الاشا  سرالفا   ل س   جي يي  الذزاق الجف زيق س رجي يي  

 نتائج الدراسة : 
 : أس ف  ال فاسق ال 

إج  ذيق ا فيك ج تف ا   ت  جييت   جتل الجيت يي  ال فايتق الج رذتق ل ط فيتق جيت يي  التا     .1
الرنتت اذ  التت  اتت فيك مطتت  جاحتت    ستتام ام ذجتتراش "فا "  س رالتتم  ةتت   تتاد ااءتتفا  

ضرا  س  ي   لغ ات   ج تف ا   ت  جييت   رالج ف ا  ةيف الج  جق اس  اليي   الجر 
 .  ءفا  ء  حرفاة الذ   يق  ج    لن ر 

ا   الج ف ا       الجيي   ال ة 
 ال اد

ا   الج ف ا   ة  
 ال اد

ا   الج ف ا  
 الج ارءق

الاةفد ال  
 ا ذ ة   

 2 6 8 الرنره
 2 7 9 اليحص

 - 9 9 ادثيف الجش افالايسيف ا ذ ة ل  
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 2 7 9 الاس ي  للا  يف
 - 13 13 الارلي    ء م ا ذ ة   

 1 11 12 الجارالي  
 1 8 9 إ اف  ا ذ ة    إ اف   ا ذ ة   

 1 8 9 إ اف  الاا 
 9 69 78  الجنجرع

 

ا ستتتتيف الج تتتتف ا  الج ارءتتتتق جتتتتل الحتتتترف  اارليتتتتق لجيتتتت يي  ال ط فيتتتتق ءتتتت  ضتتتتر   إج  ذيتتتتق .2
ج ف ا  س رجل ثتم  9رالا   لغ ا      .  يق للج  جق لذجراش " فا  "  الج     اإل ح

 ج ف   .  69أح ح ا   ج ف ا  الحرف  الذ   يق ل ط فيق جي يي  الا    الرن اذ  
إج  ذيتتق ايتت يف  تت فا  ااءتتفا  الجي  لتتق ل تت   فنتتق متت م  ليتتق ج اجلتتق التت   تت  جييتت   جتتل  .3

 ي  الا    الرن اذ  .الجي يي  ال فايق الج رذق ل ط فيق جي ي
الا يتتتق جتتتل حتتت ق رث تتت    تتت  جييتتت   جتتتل الجيتتت يي  ال فايتتتق الج رذتتتق ل ط فيتتتق جيتتت يي   .4

 . الذ   يق  ء  حرفاةالا    الرن اذ  
 ت  جييت   جتل   ت فا  ااءتفا  الت  جة ييف اليي   الا  ا سف ال  أس ست   إج  ذيق اج  .5

 رن اذ  .الجي يي  ال فايق الج رذق ل ط فيق جي يي  الا    ال
إج  ذيق  س   ذس ق الا    الرن اذ  لل تف  الت  ال ط فيتق   ت  سر تاا  ست   ذست ق ا ت    .6

 لل ف  ال      ة  جل أ ة     س رالم جل م   أ ا  ال ف  ال  جي يي  ال ط فيق . 
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Measuring Emotional Intelligence Using 

 Item Response Theory 
 

Abstract of the Study: 
Introduction 

This study aims at using Rasch Model in constructing a battery of 

emotional intelligence scales and calibrating their subscales according 

to their items difficulty levels. It also aims at dropping the bad items, 

determining the need for new items, generate a set of measurements 

corresponding to every possible complete score on every subscale of 

the battery from zero to a full score. and developing norms that help in 

interpreting the abilities levels. It also aims at calculate an emotional 

IQ on the battery as a whole, and an IQ on the four dimensions of the 

battery.                                                              

IMPORTANCE OF THE STUDY: 

- The scientific importance: - 

1. This study may provide the arabic library of psychological tests with a 

standardized battery of emotional intelligence scales, it was calibrated 

using Rasch model, this battery was developed for the persons more 

than 17 years.                                                                                            

2. This study may help those who are concerned with the issue of the 

psychological measurement and evaluation in using modern methods 

design and development other psychological tests.                                 

3. The study raises issues concerning the possibility of applying the 

study on other ages, and other environments.                                                

4. In this study, it is possible to develop the battery of emotional 

intelligence scales by adding new items, to be scaled on the same scale 

of every subscale of the battery.                    

- The practical importance: 

1. Using Rasch model in calibrating the battery of emotional intelligence 

scales allows to know the estimated measurements for every possible 

score was not present in the calibrating sample, i.e.  generate a set of 
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measurements corresponding to every possible complete score on 

every subscale of the battery from zero to a full score.                                                                                                        

2. Calibrating the battery's subscales of emotional intelligence scales 

using Rasch Model have the following advantages:                              

 The linearity advantage allows determining the difficulty of 

the items, and the ability of the persons, those are valid and 

reliable, and with measuring unit called "Logit ". i.e. 

Achieving the measurement accuracy and objectivity.                                   

 The equivalently advantage allows using the battery to 

measure the development in the individual's emotional 

intelligence ability, where it is possible to use different items 

in different measurements, and thus overcome atomization in 

longitudinal and experimental studies. 

3. Using Rasch Model in scaling the battery's subscales of emotional 

intelligence scales may allow drawing a brief subscale from the 

battery to measure the individual's emotional intelligence ability, and 

hence save time and effort. Because it is not necessary to answer all 

the items of all subscales of the battery.                                                                                   

 

PROBLEM OF THE STUDY: 

The problem is summarized in the following questions:   

1. What are the items calibration of every subscale of a battery of 

emotional intelligence scales, using Rasch model?                               

2. How can the eliminated items infit for Rasch Model be interpreted? 

3. What are the estimated measurements corresponding to every 

possible complete score on every subscle of the battery from zero 

to a full score? 

4. To what extent are the final version of the battery's subscales of 

emotional intelligence scales valid and reliable?                                     

5. What are the measurement criteria that can be used in interpreting 

the individual's abilities on every subscale of the battery?                          
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6. What is the emotional IQ on the battery as a whole, and what is the 

IQ on the four dimensions of the battery?                                                 

TERMS OF THE STUDY:  

- Emotional Intelligence: 

Involves the ability to recognize, understand, express, and appraise one's 

own and other's emotions, the ability to use this information to solve 

emotional problems, and the ability to regulate and mange one's own and 

other's emotions.                                                                    

- Item Response Theory (IRT): 

It's a modern method used in design and development psychological tests, 

EI item bank in this study. the goal of IRT is to provide both invariant, 

objective, item statistics and ability estimates. this theory depend on 

probabilistic models. there is several item response models, such as Rasch 

model.                                                                                     

- Calibrating A test: 

Calibrating A test, which used to assess a certain trait, refers to generate a 

scale of calibrating this trait. i.e. Calibrate items difficulties on a common 

scale, and assess items difficulties with a measuring unit called LOGIT, 

the original point of this scale is the mean of items difficulties, thus the 

distance between the item and the original point equal item difficulty 

THE THEORETICAL FRAME WORK OF THE STUDY: 

It includes:  

1. Emotional intelligence (its concept, factors, and its 

measurement) 

2. Ways of measurement:    

- Traditional (classical) ways of measurement (norm / criterion 

referenced measurement.                                                                   

- Modern ways of measurement (item response theory).                          

- Rasch model.                                                                                     

PREVIUS STUDIES: 

There were categorized as follows: 

- Studies about measuring EI and its standardization. 
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- Studies that indicate the possibility of using Rasch model in 

calibrating tests.                                                                                                

Sample of the Study: 

Consists of 1400 students, represent the third grade students of 

elementary education section of all college department, the 4th grade 

students of elementary education section of all college department, the 3d 

female students in the childhood section, and the students in the 

educational general diploma of all college department, finally the students 

in the professional diploma special need section. The sample grouped in 

350 students for each subtests of the study.                          

Tools of the Study:  
The study instrument represented in the primary form of the battery 

of emotional intelligence scales, which measure emotional intelligence.          

The researcher depends on the following instruments to construct 

the primary form of the battery:                                                                     

- Multifactor Emotional Intelligence Scale (1997). 

- Mayer, Salovey & Caruso Emotional Intelligence Test (2002).   

- Emotional Accuracy Research Scale (EARS) (1996). 

- Golman scale, what is your emotional intelligence quotient?  

- Jerabac scale, (1998).                  

- Plutchnick Model of The Emotions (1993). 

STATISTICAL ANALYSIS METHOD: 

- Statistical program SYSTAT was used for dada entry and scoring.        

- Statistical program MICROSCALE was used to calibrate the data 

according Rasch model.                                                                      

- SPSS program was used to calculate central tendency, dispersion, 

and percentiles.                                                                  

RUSELTS OF THE STUDY:  

The study yields: 

1. It was possible, using Rasch model, to calibrate the items of every 

subscale of a battery of emotional intelligence scales, after eliminating 
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bad persons and items. the number of items in every subscale in its 

final form were as follows:      

Number of 

items 

dropped 

Number of 

items after 

calibration 

Number of 

items before 

calibration 

 

Scale 

 

Dimension 

2 6 8 Faces Identifying 

emotions 2 7 9 Stories 

- 9 9 Feeling 

biases 

 

Facilitation of 

thought 2 7 9 Facilitation 

- 13 13 Blends Understanding 

emotions 1 11 12 Changes 

 

 

1 

 

 

8 

 

 

9 

Managing 

emotions of 

others 

 

Managing 

emotions 

1 8 9 Managing 

self 

9 69 78  Total 

 

2. It was possible to interpret the eliminated items infit for Rasch Model. 

The number of dropped items were 9 items, hence, the final form of 

the battery consists of 69 items.    

3. It was possible to make the estimated measurements corresponding to 

every possible complete score on every subscale of the battery from 

zero to a full score.  

4. The final version of the battery's subscales of emotional intelligence 

scales were valid and reliable.   

5. It was possible to make the measurement criteria that can be used in 

interpreting the individual's abilities on every subscale of the battery.  
6. It was possible to calculate the emotional IQ on the battery as a whole, 

and the IQ on the four dimensions of the battery.                                   
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