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 אינטליגנציה רגשית

  

ר מוגדרת כיכולת לזהות ולנהל את  "א 
היכולת להבין את רגשות , רגשותינו

 .האחרים ולדעת כיצד להתייחס אליהם

(Bar-On, 1997 ; Goleman, 1995 ; Mayer & Salovey, 1993) 
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 ר"כלים למדידת א
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Mayer & Salovey (1993) 

 
MSCEIT 

 
 מבחן מבוסס יכולת 

Bar-On (1997) 

 
EQ-I 

 
 מבחן דיווח עצמי

 



 סוגיות ברמה התיאורטית והמעשית

  בודקים ידע תיאורטי על רגשות מבלי לקחת בחשבון
 .סביבתי הקיים במציאות-את ההקשר החברתי

מבחןEQ-i   מתבסס על דיווח עצמי של הנבדק ולכן
 .פגיע יותר להטיות הנבדק ולרצייה חברתית

 דיווח הנבדק על יכולותיו לא בהכרח מעיד על
 .יכולותיו בפועל

ר עם מדדי אישיות "חפיפה בין מבחני א(EQ-i, 
r>0.4 )כללית ' ומדדי אינט(MSCEIT, r>0.6 )  דבר

 .המעיד על בעיה בתוקף המבחין
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 מטרת המחקר

מטרת המחקר היתה לבחון האם מתודת מדידה  •

חדשה עשויה לחזק את האספקטים הפסיכומטריים  

און  -חברתית של בר-של מודל האינטליגנציה הרגשית

(Bar-On, 1997 )  ולסייע בפתרון בעיות נוספות של כלי

 .ר"מדידה אחרים של א
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 עקרונות מנחים

מדידת המושגים התיאורטיים תוך שימוש •
 .אופרציונאליזם מרובהב
 

בפריטים  מדידה מבוססת יכולת באמצעות שימוש •
המכילים סרטים קצרים אשר מציבים את   "חיים"

 .הנבדק מול סיטואציה חברתית וחוויה רגשית
 

הרגשיות  , הקוגניטיביותמדידת התגובות •
 .של הנבדק לסיטואציה שהוצגה בפריט והתנהגותיות
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 שיטה

 .  ל"מועמדים ליחידה עילית בצה 95מדגם של •

 :העברת סוללת מבחנים שכללה•

 (Bennet, ר"מנבא דפ)כללית ' מבחן אינט–

 (Big-Fiveמבוסס )מבחן אישיות –

  EQ-iמבחן –

 המבחן החדש–

בדיקת מהימנות המבחן החדש ותוקף מתכנס  •
 .ומבחין עם שאר המבחנים
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 תוצאות ומסקנות

נמצא כי לכלי החדש יש מימדים פסיכומטריים  •
 –טובים 

 קרונבך בסולם עמידות בפני )מהימנות פנימית גבוהה
 (.0.72אחריות חברתית ;  0.86לחצים 

  השפעה נמוכה של רצייה חברתית לפי סולם מובנה של
EQ-i ( לא נמצא קשר מובהקr=0.15, r=0.16.) 

  תוקף מבחין  טוב יותר עם מדדי האינטליגנציה הכללית
אחריות )והאישיות ( **r=0.24עמידות בפני לחצים )

 (.**r=0.32חברתית 
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 מחקרי המשך

וכן בדיקת תוקף , בחינת מבנה הפריטים והסולמות•
הקריטריון  של המבחן החדש ביחס לביצועי עבודה  

 .שונים
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