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٨۴ 

 

 پیوست ها

زرگرمقیاس آمادگی به اعتیاد الف:  پیوست  
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           .برم می رنج خوابیدن مشکالت از اغلب 1

            .برم نمی لذت دیگر اند بوده جالب برایم قبالً که کارهایی خیلی از 2

       .ندارد اشکالی ندکن می مصرف مواد که افرادي با رفاقت 3

        .نباشد خوب ام مالی وضع اگر حتی دارم، دوست را کردن بندي شرط 4

       .کنم می ناامیدي احساس زندگی هاي زمینه اغلب در 5

        .کرد صحبت ها آن درباره شود نمی که آید می ذهنم به بدي فکرهاي گاهی 6

          .ام برداشته ها آن از پول مقداري دینوال اجازه بدون نوجوانی دوران در 7

        .ندارد اشکالی نشود، معتاد که کند مصرف مواد مخدر کمی در حد آدم اگر 8

        .غمگینم و گرفته دلم اغلب 9

      سابقۀ فرار از منزل (دوران کودکی یا نوجوانی) دارم.  10

       .دارند هم مفیدي خواص مواد مخدر 11

        .ندارم دوست را ها بعضی شناسم می که کسانی بین 12

         .است شده ظلم من و به اند خورده را حقم کنم می فکر مواقع بیشتر 13

        .ندارم را کاري هیچ حوصلۀ مواقع خیلی 14

         .شوم می خشمگین ها وقت بعضی 15

          .کنم تجربه را مواد بارمصرف یک حداقل مایلم 16

          .ام داشته جزئی دستبردهاي نوجوانی دوران در 17

           .نیست اعتیادآور حشیش مصرف 18

          .آورد روي مواد به است مجبور دارد، زندگی در زیادي مشکالت که آدمی 19

          .است دشوار برایم دیگران نظر با مخالفت 20

           .بگویم ناسزا اهدخو می دلم گاهی 21

         .اند نبوده پدر و مادرم پسند مورد غالباً رفقایم 22

         .کنم رد را آن توانم نمی باشند، داشته درخواستی من از همکارانم یا دوستان اگر 23

         .ندارم زندگی در خاصی هدف 24

         .شود مصرف مخدر دموا از نیست بد جسمی دردهاي برخی تسکین براي 25

26 
 فرد خود به بستگی فقط نیست، ساز مشکل مواد مصرف گویند می که قدرها آن

 دارد.    

     

27 
 تا بخورم دارویی دارم دوست شوم می ناراحت خیلی زندگی مشکالت اثر بر وقتی

 شوم.   خیال بی

     

          .ام کرده روي زیاده گذرانی خوش در که آمده پیش گاهی قبالً 28
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          .بچشم را مواد مزه شده که هم بار یک براي گوید می کنجکاویم حس 29

         .کند نمی درك مرا کس هیچ نظرم به 30

        .ندارد اشکالی مواد بار دو یکی مصرف نظرم به 31

           .هستم دیگران نظرات تأییدکننده معموالً ،ام درونی میل برخالف 32

          .شوم نمی سرزنش هرگز 33

        .است قبیل این از یا چاي به اعتیاد مثل حشیش و تریاك مصرف نظرم به 34

      هستم.   “ تعارفی”در کل آدم  35

36 
 مواد به آلوده کمتر کند می مصرف الکل که کسی

  .شود می 

     

         .ام داشته جزئی جنسی تخلفات قبالً 37

38 
 کنار را آن راحتی به تواند می کند مصرف مواد تفریحی صورت به بار چند که کسی

     .بگذارد

     

       .کنم می شکست احساس زندگی هاي زمینه اغلب در 39

         .دانم نمی بد را سیگار کشیدن 40

41 
 ضیبع مصرف با دارم دوست ،گیرم می قرار دوستان جمع یا جشن یک در وقتی

     .کنم برابر چند را خود شادي اعتیادآورند کمتر که موادي
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