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کمی توجہ و بيش فعاليت ؛ عالمتی فہرست
خودبياناتی پيمانہ برا ُ
ے ٔ

مريض کا نام۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
آج کی تاريخ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ذ يل ميں آپ کے روز مره محسوسات اور برتا ُو کے بارے ميں چند سواالت د رج ہيں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ھر سوال کو غور سے پﮍھيں
اور گزشتہ چھہ ماه سے آج تک کے عر صہ کو
ذہين ميں رکھتے ہوءےصرف ايے خانے پر جو کہ صحيح ہو ﴿
نمبر شمار

١

﴾

کا نشان لگاہيں۔

سواالت

جب کسی منصوبے کےبہت ہی اہم حصے مکمل ہو چکے ہوں تو آپ
کو کتنی مرتبہ اسکو حتمی شکل دينے ميں د قت پيش آتی ہے۔

٢

جب کوئی کام تنظيم کا متقاضی ہو تو آپ کو عموما ً کتنی مر تبہ اسکو
ترتيب دينے ميں مشکل پيش آتی ہے۔

٣

آپ کو عموما ً کتنی دفعہ اپنے اہم معامالت اور ذمہ داريوں کو ياد
رکھنے ميں دقت کا سامنا کرنا پﮍتا ہے۔

۴

ايسے امور جن ميں بہت زياده سوچ کا عمل دخل ہو آپ اسکو شروع
کرنے ميں کتنا اجتناب يا تاخير کرتے ہيں۔

۵

جب آپ کو کسی جگہ پر طويل وقت کے ليے بيٹھنا پﮍے تو آپ عموما ً
کتنی مرتبہ اپنے ہاتھوں اور پيروں کو بے چينی سے حرکت د يتے ہيں۔

٦

کتنی مرتبہ آپ کو اپنا آپ بہت زياده فعال محسوس ہوتا ہے جيسے کوئ
قوت آپ کوحرکت کرنے پر مجبور کر رہی ہو۔

حصہ د و ئم
۷

جب آپ متواتر اکتا د ينے واال کام کر رہے ہوں تو عموما ً کتنی مر تبہ
ہوے غلطياں کر تے ہيں۔
آپ الپرواہی کا مظاہره کرتے ٔ

٨

جب آپ متواتر اکتا د ينے واال کام کر رہے ہوں توعموما آپ کو کتنی

کبھی

شازونا

کبھی

نہں

در

کبھار

اکژ

اکژ اوقات

مرتبہ توجہ مرکوز رکھنے ميں مشکل پيش آتی ہے۔
٩

کوی آپ سے براه راست مخاطب ہو تو عموما ً کتنی مر تبہ آپ کو
جب ٔ
اسکی بات پر توجہ مرکوز کرنے ميں دقت پيش آتی ہے۔

١٠

آپ گھر يا کام پر کتنی مرتبہ چيزيں غلط جگہ پر رکھ ديتے ہيں يا آپ
کو ڈھونڈنے ميں مشکل پيش آتی ہے۔

١١

اپنے اردگردہونے والی سر گرمی يا شور کی وجہ سے آپ عموما ً کس
حد تک متاثر ہوتے ہيں۔

١٢

آپ کتنی مرتبہ اپنی نشت کو چھوڑ دہتے ہيں جبکہ وہاں آپکا رکنا
ضروی ہو۔

١٣

آپ عموما ً کتنی دفعہ بے چينی يا بے قراری محسوس کرتے ہيں۔

١۴

کيا آپ کو فرصت کے لمحات ميں بھی پر سکون ہونے اور راحت
محسوس کرنے ميں دقت محسوس ہوتی ہے۔

١۵

کيا آپ مختلف سماجی موقعوں پر بہت زياده بولتے ہيں۔

١٦

ہوے کتنی مرتبہ آپ ان کی بات ختم کيے
لوگوں سے بات چيت کرتے ٔ
بغير ان کی بات اچک ليتے ہيں۔

١۷

ايسے حاالت ميں جہاں آپ کو اپنی باری کا انتظار کرنا پﮍے عموما ً
کتنی مرتبہ آپکو اپنی باری کے انتظار ميں دقت محسوس ہوتی ہے۔

١٨

جب دوسرے مصروف ہوں تو آپ انکو کتنی دفعہ ٹوکتے ہيں۔

