שאלון קונרס עצמי מבוגר – DSM5
שם ................................-

גיל ...........................תאריך..........................

תכונה
אוהב לעסוק בפעילות אקטיבית ,ספורט וכו'.
מאבד חפצים שנחוצים לפעולות ולמטלות (רשימות ,עפרונות,
ספרים או כלים )
לא מתכנן קדימה
פולט דברים ללא כוונה
נוטל סיכונים או נועז
נוטה "לרדת" על עצמו
מתחיל משימה אך לא מסיים אותה
בעל סף תסכול נמוך
מדבר יותר מדי
נמצא בתנועה מתמדת" ,כאילו לא נגמר לו המצבר"
"מבולגן" בסביבתו
אומר מה שחושב ,חסר טקט
מתקשה להישאר במקום לפרק זמן ממושך
מתקשה לעסוק בפעילויות פנאי בשקט
חסר בטחון עצמי
מתקשה לעקוב אחר כמה דברים במקביל
תזזיתי ונמצא בתנועה מתמדת גם כשצריך להישאר במקומו
שכחן
מתרגז בקלות ,בעל מזג חם
משתעמם בקלות
עוזב את כסאו גם כאשר נדרש לשבת
מתקשה לעמוד בתור או להמתין לתורו
ישנן התפרצויות זעם
מתקשה לשמור על קשב במהלך משימה או עבודה
חובב פעילויות מרגשות עם גירוי חזק
נמנע מאתגרים בשל תחושת חוסר מסוגלות
חש אי שקט גם כאשר לא נע ממקומו
מוסח בקלות מגירויים חיצוניים
שכחן בפעילויות יום-יומיות
מתרגז או מתעצבן במהרה
לא חובב פעילויות שקטות כגון חשיבה רבה ,תכנון ,פעילות
מונוטונית
מאבד דברים הנחוצים לו

לא
מתאים

במקצת מתאים

מאוד
מתאים

מתקשה להיות קשוב לאחרים

תכונה
נוטה לתת הישגיות
מתפרץ או מפריע לדברי אחרים
משנה תכניות או עבודות במהלכן
כלפי חוץ מתנהג בסדר אבל מבפנים מרגיש חוסר בטחון
תמיד דרוך ומוכן לתזוזה
פולט הערות אשר אחר כך מתחרט עליהם
לא משלים מטלות אלא אם קיים להן "דד-ליין" ,דחיין
מתנועע בעצבנות או מתפתל בכיסא
מבצע טעויות הנובעות מרשלנות או מתקשה לשים לב
לפרטיםבחוסר רגישות כלפי אחרים בלי כוונה
מתנהג
מתקשה להתחיל משימות
מפריע לאחרים בפעילותיהם
ישיבה במקום דורשת מאמץ גדול
נוטה למצבי רוח משתנים
מפגין אי רצון או מתקשה במשימות הדורשות מחשבה רבה
מפוזר בעת ביצוע מטלות יום-יומיות
חוסר מנוחה ,פעלתנות
תלוי באחרים לשמירה על סדר והקפדה על פרטים
מפריע לאחרים ללא כוונה
לפעמים הקשב כל כך ממוקד ,עד שלא שם לב לדברים אחרים
ולפעמים משועמם כך שכל דבר מסיח את דעתו
נטייה לתזזיתיות או להתנועע בעצבנות
קשוב רק לדברים המעניינים אותו
לא תמיד בטוח ביכולות שלו להצליח בתחומים שונים
לא מסוגל לשבת למשך זמן רב
עונה בטרם נשאלה השאלה בשלמותה
מעדיף להיות בתנועה מאשר להישאר במקום אחד
מתקשה להשלים מטלות או עבודות
חם מזג
מפריע לאחרים בעבודתם או בעת משחק
כישלונות העבר מורידים את הביטחון
דעתו מוסחת בקלות מגירויים חיצוניים
מתקשה בסדר וארגון
בעל הערכה לא נכונה של זמנים
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