پرسشنامه یِ سنجشِ همدلی کودکان )(EQ-C

در پاییه چىذیه گسارٌ دربارٌ يیژگی َایِ اجتماعیِ کًدکان بیان شذٌ است .لطفا میسان سازگاریِ َر یک از جمالتِ
زیر در مًردِ فرزوذتان را ،با استفادٌ از مقیاسَایِ پاییه مشخص کىیذ.
:0بٍ شذت مخالفم

:1تا حذی مخالفم:2اوذکی مخالفم

:3اوذکی مًافقم :4تا حذی مًافقم

:5بٍ شذت مًافقم
 .1فشصًذم دّست داسد ُْای دیگشاى سا داضتَ باضذ.
 .2فشصًذم هعوْال ًوی تْاًذ دسک کٌذ کَ چشا بعضی چیضُا آدم ُای دیگش سا بسیاس ًاساحت
هیکٌٌذ.
 .3اگش ضخصیتی دس فیلن بویشد فشصًذم گشیَ ًویکٌذ یا ًاساحت ًوی ضْد.
 .4فشصًذم صّد هتْجَ هیضْد چَ صهاًی آدمُا دس حال ضْخی کشدى ُستٌذ.
 .5فشصًذم اص تکَ تکَ کشدى کشمُا یا کٌذى پای حطشات خْضص هیآیذ.
 .6بشخی اّقات فشصًذم چیضی سا کَ دلص هیخْاُذ داضتَ باضذ ،اص خْاُش/بشادس یا دّست
خْد هیدصدد.
 .7فشصًذم دس بشقشاس کشدى سّابظ دّستاًَ هطکل داسد (دس دّست پیذا کشدى هطکل داسد).
ٌُ .8گام باصی کشدى با سایش بچَُا ،فشصًذم با خْاست خْدش اسباب باصیُایص سا با سایش
بچَُا تقسین هیکٌذ.
 .9فشصًذم دس گفتي ًظشاتص صشیح است ،حتی اگش احتوال آى ّجْد داضتَ باضذ کَ ًظشاتص
کسی سا ًاساحت کٌذ.
 .11فشصًذم اص ًگِذاسی حیْاًات خاًگی (سگ ّ گشبَ ّ  )...خْضص هیآیذ.
 .11فشصًذم هعوْال بذّى آًکَ خْدش هتْجَ باضذ ،سفتاسُای بیادبی یا گستاخاًَ اًجام
هیدُذ.
 .12فشصًذم بخاطش قلذس باصی ّ کتک صدى سایش بچَُا ،تا بَ حال چٌذیي باس بَ دسدسش افتادٍ
است.
ّ .13قتی فشصًذم هطلبی سا دس هذسسَ یاد هیگیشد ،هیتْاًذ آى سا بَ خْبی بشای دیگشاى
تْضیح دُذ.
 .14فشصًذم یکی دّ تا دّست صویوی ّ ،چٌذیي دّست دیگش داسد.
 .15فشصًذم بَ ًظشات دیگشاى گْش هیدُذ حتی اگش هخالف ًظش اّ باضٌذ.
ّ .16قتی دیگشاى ًاساحتٌذ ،فشصًذم اص خْد تْجَ ًطاى هیدُذ.
 .17فشصًذم بشخی اّقات چٌاى با افکاس خْد هطغْل است کَ هتْجَ ًویضْد حْصلَ بقیَ
سش سفتَ است.
 .18فشصًذم بچَُای دیگش سا بخاطش کاسی کَ خْدش اًجام دادٍ ،سشصًص هیکٌذ.
 .19فشصًذم خیلی ًاساحت هی ضْد اگش حیْاًی سا دس حال دسد کطیذى ببیٌذ.
 .21فشصًذم بعضی اّقات ،کسی سا دس حال اریت کشدى اّستُ ،ل هیدُذ یا ًیطگْى
هیگیشد.

 .21فشصًذم بَ ساحتی هیفِوذ کَ یک ضخص دیگش ،چَ صهاًی دّست داسد با اّ سش صحبت سا
باص کٌذ.
 .22فشصًذم دس چاًَ صدى بشای بذست آّسدى چیضی کَ دلص هیخْاُذ ،تْاًا است.
 .23اگش کْدک دیگشی بَ هِواًی دعْت ًطْد ،فشصًذم ًگشاى هیضْد کَ هبادا اّ ًاساحت
ضْد.
 .24فشصًذم اص دیذى ایٌکَ دیگشاى گشیَ هیکٌٌذ یا دسد هیکطٌذً ،اساحت هیضْد.
 .25فشصًذم اص ایٌکَ بَ بچَُای تاصٍ ّاسد کوک کٌذ ،دس کالط اخت ضًْذ ،لزت هی بشد.
 .26فشصًذم بَ علت ایٌکَ بَ دیگشاى فحص دادٍ یا آًِا سا هسخشٍ کشدٍ ،بَ دسدسش افتادٍ است.
 .27فشصًذم بشای بذست آّسدى چیضُایی کَ هیخْاُذ ،بعضی ّقت ُا اص صّس (خطًْت
فیضیکی) استفادٍ هیکٌذ.

