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معلووماتت: 1 جززء 	  
	  

إإددمانن إإلى االلهھوو يیتحوولل عنددما 	  
	  

 ااألفرراادد منن ااآلالفف مئاتت مثلل إإذذاا تشعرروونن أأنتمم بكمم؟ االخاصص االلعبب سلووكك على االسيیططررةة تفقددوونن بأنكمم االشعوورر كثيیرًراا يیررااووددكمم هھھھلل
 لددىى االشيء ذذااتت ووااليیانصيیبب االبووكرر أأوو االرريیاضيیة وواالمررااهھھھناتت االكاززيینوو ووأألعابب االماكيیناتت أألعابب لكمم تمثلل تعدد لمم. أألمانيیا في ااآلخرريینن
 نفاذذ حالة في إإال االلعبب على االناسس منن ااآلالفف مئاتت يیتووقفف ال. لدديیكمم إإددماًنا أأصبحتت االمتعة. االفررااغغ بأووقاتت خاصص لهھوو: االناسس معظظمم
. أأخررىى مررةة قووددةةاالمف ااألموواالل ااسترردداادد إإعاددةة أأجلل منن وويیستمرروونن االمالل فقددوواا االذذيینن هھھھؤؤالء فهھمم االلعبب يیووااصلوونن منن أأما. لدديیهھمم االمالل
 أأما. ووأأكثرر أأكثرر االلعبب سووىى آآخرر شيء أأيي في االتفكيیرر حيینهھا يیستططيیع ال االمعقددةة لأللعابب االمفررغة االسلبيیة االحلقة هھھھذذهه في مررةة يیبددأأ وومنن

 هھھھي االنتيیجة ووتكوونن. دداائمم بشكلل بالمخاططرر محفووفة تكوونن ما ووغالًبا االمررااهھھھناتت حددةة تتصاعدد كما. سلًفا مقرررر أأمرر فهھوو االمادديیة٬، االمشاكلل
.متززاايیددةة عززلة في االالعبب وويیصبح ااالهھھھتمامم دداائررةة عنن بعيیدًداا وواالعائلة ووااألصددقاء االعملل منن كلل وويیبقى. وواالذذنبب باليیأسس االشعوورر 	  

	  
	 نفسكك ااختبرر: 2 جززء  

 	  
	 شائًكا؟ لدديیكمم االلعبب سلووكك يیعدد حدد أأيي إإلى  

	  
.أأفضلل بشكلل االشخصيیة االمخاططرر تقيیيیمم االتاليیة ااألسئلة عبرر يیمكنكمم 	  

	  
1. االقمارر؟ أألعابب في عليیهھا االمررااهھھھنن بالمبالغ تفعلوواا أأنن يیمكنن فيیما ااكثيیررً  تأملتمم هھھھلل  	  
2.  خاللل تعايیشوونهھا االتي ااإلثاررةة ذذااتت لمعايیشة مضى ووقتت أأيي منن أأكثرر فيیهھا االلعبب عليیكمم يیكوونن أأووقاتت هھھھناكك تكوونن هھھھلل 

االمقامررةة؟ 	  
3. ذذلكك؟ في صعووبة تجددوونن أأنكمم إإال عليیهھ االسيیططررةة حتى أأوو للقمارر لعبكمم منن االحدد مررةة منن أأكثرر حاوولتمم هھھھلل  	  
4. 	 كاملل؟ بشكلل عنهھا االتووقفف أأوو االمقامررةة أألعابب منن االحدد محاوولتكمم بعدد ااالنفعالل أأوو باالنززعاجج يیووًما شعررتمم هھھھلل   
5. االشخصيیة؟ مشكالتكمم منن هھھھررًبا تلعبوونن أأنكمم يیووًما شعررتمم هھھھلل  	  
6.  ااألموواالل عاددةةااست أأجلل منن قليیلة أأيیامم مرروورر بعدد جدديیدد منن االلعبب عاووددتمم ثمم االمالل فقددتمم أأنكمم متكرررر بشكلل لكمم حددثث هھھھلل 

.أأخررىى مررةة االمفقووددةة 	  
7. ذذلكك؟ فعلل حاوولتمم أأوو) االمثالل سبيیلل على االعائلة أأعضاء( ااآلخرريینن عنن االمقامررةة لعبكمم كثيیرًراا أأخفيیتمم هھھھلل  	  
8. 	 معلميیكمم؟ أأوو ززمالئكمم أأوو أأصددقائكمم أأوو عائلتكمم مع االعالقة في مشاكلل إإلى للقمارر لعبكمم أأددىى أأنن بمررااحلل مررررتمم هھھھلل   
9.  أأصابكمم أأنن بعدد) االمأززقق منن االخررووجج على يیعاوونووكمم أأنن( للقمارر لعبكمم دديیوونن يیددفعوونن آلخرريینناا جعلل إإلى يیووًما ااضططررررتمم هھھھلل 

االمالي؟ ووضعكمم بسببب االيیأسس 	  
	  

. االلعبب سلووكك في لدديیكمم مشكلة ووجوودد على دداللة" نعمم" باإليیجابب إإجابة كلل تكوونن قدد 	  
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– االقمارر أألعابب مشاكلل يیخصص فيیما االمساعددةة تقدديیمم: 3 جززء منهھمم وواالمقرربيینن للمعنيیيینن  	  
 	  

.أأخررىى مررةة االقمارر بألعابب االمتعلقة االمشاكلل على االسيیططررةة إإعاددةة للمررء يیمكنن 	  
	  

.ااالهھھھتمامم مرركزز فيیهھا االلعبب يیشكلل ال حيیاةة في أأخررىى مررةة االبددء منن االمعنيیيینن تمكنن وواالتي وواالمعالجة االمشووررةة لتقدديیمم  	  
. ااالهھھھتمامم مرركزز فيیهھا االلعبب يیشكلل ال حيیاةة في أأخررىى مررةة االبددء منن االمعنيیيینن تمكنن وواالتي ٬،وواالمعالجة االمشووررةة لتقدديیمم فعالة برراامج هھھھناكك
 فرردديیة لخططة ووفًقا االمعالجة إإمكانيیاتت جانبب إإلى ااإلددمانن بخططووررةة االمتعلقة ااألسئلة على باإلجابة ااالستشارريیة االخددماتت مررااكزز تقوومم

 يیخصص فيیما ااإلررشادد( ااألخررىى ااالستشارريیة وواالعررووضض االذذااتيیة االمساعددةة مجمووعاتت عنن االبحثث في االمعاوونة تقدديیمم إإلى باإلضافة خاصة٬،
). االمثالل سبيیلل على االدديیوونن 	  

	  
 ووهھھھي االررغبة٬، عندد االشخصيیة االبيیاناتت إإخفاء إإمكانيیة مع ااالستشارريیة االخددمة تقدديیمم: إإلى باإلضافة. مقابلل بددوونن تقددمم االعررووضض هھھھذذهه جميیع
 االمهھنيیة بالسرريیة االمستشارريینن جميیع يیلتززمم. Schufa ااالئتمانن مكتبب منن االمقددمة االخددمة أأوو باإلقامة االتصرريیح على تأثيیرر أأيي لهھا ليیسس

.مسبقق إإذذنن على االحصوولل ددوونن معلووماتت بأيي االتصرريیح لهھمم يیحقق ووال االقانوونيیة 	  
	  

 مررااكزز أأغلبب فإنن وواالمعاررفف٬، ووااألصددقاء وواالشرركاء االعائلة أأعضاء إإلى يیصلل قدد االمقامررةة أألعابب على ااإلددمانن تأثيیرر أأنن ووحيیثث 
 االمحاددثاتت تقدديیمم على االذذااتيیة االخددمة بررنامج يیقتصرر ال كما. أأيیًضا ااألفرراادد لهھؤؤالء ووددعمهھا خددماتهھا بتقدديیمم تقوومم ااالستشارريیة االخددماتت
. االقمارر أألعابب مددمني منن االمقرربيینن لألشخاصص أأيیًضا خاصص بشكلل ذذلكك يیتمم بلل فقطط٬، لالعبيینن االجماعيیة 	  

	  
 ااألحيیانن بعضض في فيیمكنهھمم ااأللمانيیة باللغة االتحددثث يیجيیددوونن ال االذذيینن ااألفرراادد أأما. ااأللمانيیة باللغة االمحددددةة االمساعددةة برراامج أأغلبب تتاحح

 باللغة علمم على يیكوونن بهھ مووثووقق بشخصص ااالستعانة االحالة هھھھذذهه في وويیفضلل. ااالستشاررةة خاللل االفوورريیة االتررجمة بخددمة ااالستعانة
.االمووقع في االمالئمة ااإلمكانيیاتت عنن ووااالستعالمم ااالستشارريیة االخددمة كززمرر مع االمباشرر االتووااصلل توولي أأجلل منن ااأللمانيیة 	  

	  
 أأوو االهھاتفف عبرر االمشووررةة لتقدديیمم وواالسرريیة ااالستشاررةة خددمة منن أأيیًضا ااالستفاددةة االشخصيیة ااالستشاررااتت عررووضض جانبب إإلى يیمكنكمم كما

. االيیميینن جهھة على االررئيیسيیة االصفحة عبرر االمتاحة ااالتصالل ووووسائلل ااألررقامم تجددوونن. ااإلنتررنتت 	  
	  

.االقمارر لعبب مددمني بأتباعع خاًصا ااإلنتررنتت عبرر )"EfA( ااألسررةة ألفرراادد االمعاوونة" بررنامج يیعتبرر كما  	  
	  

	Aufbruch هھھھيیئة ووتقددمم  Neukölln	  e.V .ااالستشاررةة خاللل منن ووأأقارربهھمم للمعنيیيینن خصيیًصا مقددمة االعرربيیة باللغة ااستشارريیة خددمة 
	 .ااإلنتررنتت عبرر  

	  
:يیلي فيیما بالمقامررةة االلعبب إإددمانن مشاكلل يیخصص فيیما ااألووليیة االسلووكيیة االنصائح بعضض يیلي فيیما لكمم نقددمم 	  

	  
:االذذااتيیة االمماررسة في االررغبة عندد 	  

).ززميیلل/صدديیقق/االعائلة أأفرراادد أأحدد( بهھمم ثقووننت االذذيینن ااألفرراادد أأحدد مع ووضعكمم بمناقشة قووموواا • 	  

    االمساعددةة مجمووعاتت أأوو ااالستشارريیة االخددماتت مررااكزز إإحددىى خاللل منن االددعمم عنن مبكررةة مررااحلل في االبحثث على ااحررصوواا •
xxxاالذذااتيیة . 	  

.بهھمم تثقوونن االذذيینن ااألشخاصص ألحدد ااإللكترروونيیة االنقوودد بططاقة ووااعططوواا االمالل منن ممكنن قددرر أأقلل معكمم ااحملوواا • 	  

 منن االمستدديیمم االددفع أأمرر خاصيیة عبرر االررااتبب إإيیددااعع بعدد مباشررةة) شابهھ ووما وواالهھاتفف ااإليیجارر( االددوورريیة االنفقاتت بخصمم قووموواا •
xxx بكمم االخاصص االحسابب خاللل. 	  

.لكمم متعة مصددرر تكوونن هھھھوواايیة عنن اابحثوواا • 	  

. ططرريیقكمم عنن االمقامررةة أألعابب أأشكالل جميیع اابعددوواا • 	  

• .لدديیكمم االمفضلة االلعبة قفلل بإمكانكمم كانن إإنن تحققوواا  	  
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:لقمارراا أألعابب لمددمني االمقرربيینن ااألفرراادد أأحدد كوونكمم حالة في 	  
• !االعببء يیخففف االحدديیثث. مخاووفف منن لدديیكمم ما عبرر االثقة ذذوويي منن ااألفرراادد أأحدد مع تحددثوواا  	  

• .جيیددةة بمشاعرر يیشعرروونن تجعلووهھھھمم أأشيیاء لهھمم وواافعلوواا ووأأصددقائكمم أأقارربكمم مع تووااصلل على كوونوواا  	  

•  ال لكنن. كمموومخاووف ررؤؤيیتكمم حوولل بمووضووعيیة وولكنن صرريیح بشكلل االقمارر لعبب على يیددمنوونن ممنن ذذوويیكمم مع تحددثوواا 
xxx االمثالل سبيیلل على ااالنفصالل( الحًقا ترريیددووهھھھا ال أأوو تتحملووهھھھا لنن االتي بالعووااقبب بالتهھدديیدد تقووموواا.( 	  

•  عددمم على ووااحررصوواا. عنهھمم االدديیوونن سدداادد بتحملل تقووموواا ووال أأموواالل أأيي االلعبب على االمددمنيینن أأقارربكمم بإقررااضض تقووموواا ال 
xxx االمهھمة٬، هھھھذذهه إإتمامم على ملحة ضررووررةة ووجوودد حالة في أأما. عنهھا ووليینناالمسؤؤ هھھھمم يیكوونوواا مهھامم توولي أأوو عليیهھمم االكذذبب 
xxx على شيء محدددد وومؤؤقتت إإلى أأضيیقق االحددوودد تفاققااال على فاحررصوواا. 	  

• )  االمنززلل تددبيیرر أأموواالل إإددااررةة أأوو االخاصص االحسابب االمثالل سبيیلل على( االخاصة االمادديیة مووجووددااتكمم بتأميینن قووموواا  	  

• .االذذااتيیة االمساعددةة مجمووعاتت أأوو ااالستشارريیة االخددماتت مررااكزز إإحددىى للخال منن االددعمم عنن االبحثث على ااحررصوواا  	  

	  
ثالثث ططررفف مع مقددمة عررووضض أأيي محتووىى مسؤؤووليیة االقمارر أألعابب إإددمانن لعالجج ااإلقليیمي االمرركزز يیتحملل ال  
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