
 

 

 

 

 

 

The Early Social Cognition Inventory (ESCI) 

 (ESCI)اخت اجتماعی اولیه  نشپرسشنامه  
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 : (ESCI)شناخت اجتماعی اولیه  پرسشنامه  معرفی  

تا با دیگران تعامل برقرار کند و دیگران را    کان را می دهد امن  ه فرد ای آیندهای شناختی است که بشناخت اجتماعی طیفی از فر

مهارتکبفهمد   نوزادی    های  ه شامل  از دوران  باورها  متنوعی  فهمیدن  و  تقلید  اشتراکی،  توجه  مانند  پیش دبستانی    می شود.تا 

پرسشنامه شود.  منجر می    انهانش و فهم افراد از دیگران مانند تمایالتشان، هیجان ها و باورهای  به دا  تماعیج همجنین شناخت ا

می دهد تا رشد    و متخصصین  به محققیناین امکان    و   و همکاران تدوین شد   1، توسط هویکا 2021در سال    شناخت اجتماعی اولیه

والدین و مربیان این   برای  ابزار مناسبی  ین پرسشنامههمینطور اماهگی بسنجند.    47تا    0کودک را در سنین    اجتماعی-ختیشنا

ح  طدر سشناخت اجتماعی کودک را تخمین زده و فعالیت ها و برنامه های ارتباطی را  ی باشد تا بتوانند  م  طیف سنی از کودکان

 درستی به کودک ارایه دهند. 

 :(ESCI)شناخت اجتماعی اولیه  پرسشنامه    دستورالعمل استفاده و تکمیل کردن

که  دقت خوانده و در صورتی  خواهشمند است سواالت را با جتماعی کودکان آمده است.سوال برای سنجش شناخت ا 21در زیر 

 د. عالمت بزنی "خیر" و یا در صورت عدم صدق در "بلی"برای کودک شما صدق می کند در قسمت 
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 (ESCI)شناخت اجتماعی اولیه  پرسشنامه  

 

 (0) خیر (1) بلی آیتم

    کند؟ نگاه بینیدمی شما که چیزی همان به تا کندمی دنبال را شما نگاه فرزندتان آیا -1

 هدیه کسی به هاآن است ممکن اینکه :مثال دارد؟ آگاهی دیگران انگیزه به نسبت شما فرزند آیا -2

 .کنند خوشحال را او تا بدهند

  

   بروکلی به شکالت ترجیح :مثال هست؟ آگاه خودش تمایالت از فرزندتان آیا -۳

 یک بداند :مثال باشند؟ داشته او مشابه اطالعاتی است ممکن هم دیگران که داندمی فرزندتان آیا -4

 .است آگاه کتاب آن نگهداری محل از هم پدرش که بداند و شودمی نگهداری کجا خاص کتاب

  

 است ممکن گاهی که شودمی متوجه :مثال دارد؟ آگاهی دیگران دید زاویه به نسبت شما فرزند آیا -۵

 نیست دیدش ی حوزه در که چرا نتواند دیگری و ببیند را چیزی بتواند او

  

    بیفتد دستش از چیزی اتفاقی :مثال است؟ آگاه خودش اشتباهات از شما فرزند آیا -۶

 جای به آگاهانه طور به قطعات چیدن هم روی :مثال ؟دهدمی انجام عمدا   را اقداماتی شما فرزند آیا -7

  خطا و آزمون

  

   کند؟ نگاه بینیدمی شما که چیزی همان به تا کندمی دنبال را شما اشاره فرزندتان آیا -۸

   ؟گرداندمی شی آن و شما میان را نگاهش مدام شی، یک یا شما به صرف نگاه جای به شما فرزند آیا -۹

 نظر به که چیزی :مثال نیست؟ ،رسدمی نظر به که طورآن چیز همه که فهمدمی شما فرزند آیا -10

  .باشد نرم است ممکن رسدمی تفس

  

 فشار از تقلید :مثال باشد؟ داشته مشابهی دستاوردهای تا کندمی تقلید دیگران از شما فرزند آیا -11

 .بازی اسباب یک در آهنگ پخش برای دکمه یک

  

 است ممکن کودک :مثال دارند؟ او  با متفاوت باورهایی دیگران گاهی که فهمدمی شما فرزند آیا -12

 حیوانات بهترین ها گربه دارد باور خواهرش که فهمدمی ولی هستند حیوانات بهترین ها سگ کند فکر

 هستند

  

   غیره و خشمگین ناراحت، خوشحال، :مثال دارد؟ آگاهی خودش هیجانات به نسبت شما فرزند آیا -1۳

 اسباب یک دادن نشان :مثال کند؟می اشاره آن به بخواهد شما از چیزی اینکه برای فرزندتان آیا -14

 .است خارج دسترس از که بازی

  

 :مثال باشند؟ داشته او از متفاوت تمایالتی دیگران است ممکن گاهی که فهمدمی شما فرزند آیا -1۵

 .ندارد دوست او اگرچه باشند، داشته دوست بروکلی است ممکن دیگران

  

   .پارک در سگ یک دادن نشان :مثال کند؟می منتقل شما به اشاره با را اطالعاتی شما فرزند آیا -1۶

   غیره و خشمگین ناراحت، خوشحال، :مثال دارد؟ آگاهی دیگران هیجانات به نسبت شما فرزند آیا -17

 سگ اینکه :مثال باشند؟ داشته او با مشابه باورهایی است ممکن دیگران که داندمی شما فرزند آیا -1۸

 .هستند حیوانات بهترین ها

  

 خودش :مثال باشند؟ نداشته را دارد او که اطالعاتی است ممکن دیگران که داندمی فرزندتان آیا -1۹

 داند.نمی پدر اما کجاست، شیء یک که داندمی

  



 (0) خیر (1) بلی 

 از تصادفا   ظرف یک اینکه :مثال معناست؟ چه به دیگران کردن اشتباه فهمدمی شما فرزند آیا -20

 است افتاده دستشان

  

 قطعات چیدن :مثال دهد؟می انجام دارد ذهن در که مشخصی اهداف با را اقداماتی شما فرزند آیا -21

 .خانه یک ساخت قصد با

  

 

 

 اطمینان حاصل کنید که به همه سواالت پاسخ داده اید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :(ESCI)شناخت اجتماعی اولیه  پرسشنامه روش نمره گذاری  

عالمت  را  "خیر"یا  "لهب"می بایست گزینه  که برای پاسخدهی به هر سوال می باشدسوال  21شامل  شناخت اجتماعی اولیه آزمون

و در حالت حداکثر    0جمع امتیازها در حالت حداقل    را دریافت می کند.  0از  امتی  "خیر"هر گزینه   و  1امتیاز    "لهب"زینه  هر گ بزنید.  

صورتی که نمره کل امتیازها از   . در ه تا نمره کل آن به دست آید متیاز سواالت را با هم جمع زدپس از اتمام سواالت اخواهد بود.   21

 زم است تا با متخصص مربوطه در مورد مهارت شناخت اجتماعی کودک مشورت کنید.کمتر بود ال ۸عدد 

ماه انجام دهید و    12یا    ۶صل  امل می شود می توانید این آزمون را به فواگی را شماه   47تا    0چنین با توجه به اینکه رنج سنی  هم

 دامات الزم انجام شود. زوم اقدر صورت ل آن از یک متخصص کمک بگیرید تا  جبرای مقایسه نتای

 مخصوصی را می سنجد. رت های هرکدام از سواالت به شرح زیر مها

 مهارت مربوطه سوال

 دنبال کردن نگاه  1

 انگیزه های دیگران 2

 تمایالت خود ۳

 دانش دیگران  4

 تفاوت دیدگاه های دیداری دیگران ۵

 اشتباهات خود ۶

 اهداف خود 7

 دنبال کردن اشاره  ۸

 توجه اشتراکی ۹

 عیت ظاهر واق 10

 تقلید 11

 رهای دیگرانوتفاوت با  12

 هیجانات خود  1۳

 اشاره دستوری    14

 تفاوت تمایالت دیگران 1۵

 اشاره اخباری  1۶

 دیگرانهیجانات  17

 های مشابه دیگرانباور 1۸

 فقدان دانش دیگران 1۹

 شتباهات دیگرانا 20

 اهداف خود 21

 


