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 المقامرة
(Gambling) 

 كیف یمكنك أن تعرف إذا أصبحت المقامرة إدمانًا؟
(How can you tell if it’s a problem?) 

بعًضا من ھؤالء الذین بینما یقوم معظم األشخاص بالمقامرة دون أن تسبب لھم أي مشكالت في حیاتھم، إال أن 
 یقامرون یجدون أنھا تغیر حیاتھم إلى األسوأ. كیف یمكنك أن تعرف إذا حدث ذلك لك أو لشخص قریب منك؟

 فیما یلي بعض من عالمات إدمان المقامرة وبعض من عوامل الخطر المتعلقة باإلصابة بإدمان المقامرة.

 ما ھي المقامرة؟
(What is gambling?) 

للعدید من األشخاص شیئًا یقومون بھ من وقت آلخر، كنوع من التسلیة. یقومون بشراء بطاقة یانصیب أو  تعد المقامرة
یراھنون بقلیل من الدوالرات على حصان في سباق أو بوضع عملة معدنیة في ماكینة مقامرة. عند انتھاء الدور أو 

 اللعبة، یستمرون في النشاطات األخرى غیر المتعلقة بالمقامرة.

 قامرة؟لمما ھو إدمان ا
(What is problem gambling?) 

ولكن تصبح المقامرة لبعض األشخاص أكثر أھمیة مع الوقت وتصبح إدمانًا. یمكن أن تتراوح مشكلة إدمان المقامرة 
 من مشكلة بسیطة إلى مشكلة خطیرة إلى حد ما.

و أن تنفق المال أكثر قلیًال ما ینبغي أو ربما أن یمكن أن تكون مشكلة بسیطة مثل أن تقامر أكثر قلیًال مما ینبغي أ
 یصعب علیك دفع فواتیر المرافق أو تسدید أقساط السیارة لبضعة أشھر.

على سبیل المثال، أن یصعب علیھ دفع فواتیر المرافق —قد تسبب المقامرة مشكالت في حیاة المقامر من وقت آلخر
ى كثیر حیث تؤدي إل—ا، بأن تؤثر على المقامر وأسرتھ بشكل سلبيأو اإلیجار لبضعة أشھر. أو قد تصبح أكثر سوءً 

 من الدیون، مشكالت زوجیة، وحتى نشاطات غیر قانونیة.
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 ما ھي بعض العالمات التي تشیر إلى أن شخًصا ما قد یكون مصابًا بإدمان المقامرة؟
(What are some signs that a person may have a gambling problem?) 

 فیما یلي بعض العالمات التي تشیر إلى أن شخًصا ما قد یكون مصابًا بإدمان المقامرة:
 ال یدع ذلك وقتًا كافیًا لألسرة واألصدقاء واالھتمامات األخرى.یقضي الكثیر من الوقت في المقامرة.  •
    وىعلى نفس المست تصبح مبالغ المراھنات أكبر للحصولیبدأ في المراھنة بمبالغ أكبر وبشكل أكثر تكراًرا.  •

 من اإلثارة.
 یمكن أن یقترض المال من األسرة أو األصدقاء.لدیھ دیون متزایدة. أن یكون متحفًظا أو دفاعیًا حیال المال.  •
یؤمن أن الفوز الكبیر سیحل مشكالتھ المالیة وغیرھا من المشكالت، یعلق آمالھ على حدوث "الفوز الكبیر".  •

 المقامرة.ولیس تغییر سلوكھ في 
 ال یمكنھ أن یقلل من المقامرة أو أن یتوقف عنھا.یعد بالتقلیل من المقامرة.  •
قد یظل بعیدًا عن المنزل أو العمل لفترات طویلة أو قد یجرى یرفض تفسیر قیامھ بسلوك معین أو یكذب بشأنھ.  •

 مكالمات ھاتفیة أكثر بكثیر من المعتاد.
یفتقد اإلثارة فیما یقوم بھ إذا لم یستطع المقامرة. قد یصبح سيء المزاج، أو یتعرض للكثیر من التقلبات العاطفیة.  •

 منعزًال، أو مكتئبًا، أو یشعر بعدم الراحة. یشعر باإلثارة عندما یفوز.
یحب أن یتحدث عن فوز قد حققھ، لكنھ سیقلل من شأن الخسارة عندما یعبر اآلخرون عن قلقھم. یتفاخر بالفوز.  •

 ى الفوز والخسارة كأمر سري.یمكن أن یُبقي عل
قد یصل متأخًرا أو یفوت المناسبات األسریة مثل أعیاد المیالد أو یفضل المقامرة على المناسبات األسریة.  •

 األنشطة المدرسیة أو التجمعات األسریة األخرى.
السھرات الخارجیة أو قد یصر على أن تكون یبحث عن أماكن جدیدة للمقامرة بالقرب من المنزل أو بعیًدا عنھ.  •

 حتى العطل األسریة في أماكن حیث توجد مقامرة.

 ھل أنت عرضة لخطر إدمان المقامرة؟
(Are you at risk for gambling problems?) 

من الممكن أن یصاب أي من األشخاص الذین یقامرون بإدمان المقامرة. تكون نسبة خطر اإلصابة بإدمان المقامرة 
 عض األشخاص، بینما ترتفع نسبة الخطر لدى أشخاص آخرین.منخفضة جدًا لدى ب

 ھناك العدید من العوامل التي توثر على نسبة خطر إصابتك بإدمان المقامرة. تتضمن ھذه العوامل:
 معدل قیامك بالمقامرة •
 مبلغ المال الذي تراھن علیھ •
 معتقداتك بشأن المقامرة •
 عدد أصدقائك أو أفراد أسرتك الذین یقامرون •
 رضاك عن نفسك مدى •
ما إذا كنت تستخدم الكحول أو أیًا من أنواع المخدرات األخرى أثناء قیامك بالمقامرة (والكمیة التي تستخدمھا  •

 منھا) أم ال
 أنواع المقامرة التي تروق لك •
 كیفیة تفاعلك مع الخوف المتعلق بنسبة الخطر الكبیر•

إصابتك بإدمان المقامرة على عدد العوامل الموجودة في حیاتك كم من ھذه العوامل یبدو مألوفًا لك؟ تعتمد فرص 
 وطرق عمل ھذه العوامل مع بعضھا البعض.
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 كیف یمكنك منع اإلصابة بإدمان المقامرة؟
(How can you prevent problem gambling?) 

 ك.الك وتبدید طاقتحافظ على التوازن في حیاتك. اتخذ قرارات حذرة فیما یتعلق بكیفیة قضاء وقتك وإنفاق م

 إلیك بعض األفكار التي من الممكن أن تساعدك:
    ضع حدًا للفترة التي تقضیھا في المقامرة وللمبالغ التي تراھن علیھا. احصل على المساعدة إذا كنت تتخطى •

 ذلك الحد عادةً.
األشخاص اآلخرین. احصل عادةً ما یقامر المصابون بإدمان المقامرة بمفردھم، فقم بالمشاركة في األنشطة مع  •

 على أحد الفصول المسائیة أو انضم إلى أحد النوادي أو المجموعات الریاضیة أو كن متطوًعا.
استخدم مال مقامرتك للقیام بشيء ممیز بدًال من ذلك. مارس إحدى الھوایات أو ادخر من أجل الذھاب لقضاء  •

 إحدى اإلجازات أو كافئ أطفالك بنزھة مفاجئة.
المزید حول إدمان المقامرة. اقرأ كتبًا أو استعر تسجیالت فیدیو من المكتبة المحلیة أو الوكالة تعرف على •

 المجتمعیة الخاصة بك، بحیث یمكنك فھم ماھیة كل من المقامرة وإدمان المقامرة.

الفحص الخاص بالمقامرة 
(Gambling screen) 

قد تساعدك ھذه األسئلة على اكتشاف تجربة المقامرة الخاصة بك. إذا وجدت أنك قد وضعت عالمة في الكثیر من 
المربعات أمام السؤال رقم 1 أو إذا أجبت بـ"نعم" على األسئلة من رقم 2 إلى رقم 5، فقد تكون مصابًا بإدمان 

المقامرة. فكر في معرفة المزید عن المقامرة أو قم بتقییم عادة المقامرة التي تعاني منھا من خالل االتصال بخط 
المساعدة الذي یعمل طوال الـ24 ساعة. 

ھل قمت بأي من األمور التالیة خالل الـ12 شھًرا الماضیة:   .1
___
___
___
___
___
___
___
___

 لعب لعبة الحظ بینجو  
 المراھنة على األحداث الریاضیة  

 شراء بطاقات الیانصیب  
 ممارسة األلعاب التي تتطلب المھارة مقابل المال (مثل لعب الورق)  

 المقامرة في إحدى نوادي القمار  
 اللعب باستخدام ماكینات ألعاب المقامرة أو ماكینات ألعاب المقامرة التفاعلیة (ماكینات لعبة البوكر) 

 المقامرة في أحد السباقات (بما في ذلك أیًضا المراھنة التي تتم خارج مضمار السباق)  
 المشاركة في أي نوع من أنواع المقامرة األخرى 

خالل الـ12 شھًرا الماضیة، ھل أنفقت من المال على أي من األنشطة المذكورة أعاله أكثر مما خصصت   .2
لذلك األمر؟ 

___ ال  ___ نعم 
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 شھًرا الماضیة، ھل سببت مشاركتك في األنشطة المذكورة أعاله مشكالت مالیة لك أو ألسرتك؟ 12خالل الـ .3
 ___ نعم ___ ال

 شھًرا الماضیة، ھل أخبرك أي شخص أن لدیھ مخاوف من عادة مقامرتك؟ 12خالل الـ .4
 ___ نعم ___ ال

 شھًرا الماضیة، ھل شعرت بالقلق حیال مقامرتك؟ 12خالل الـ .5
 ___ نعم ___ ال

للمزید من المعلومات وللعثور على مكتب خدمات عالج اإلدمان القریب منك، یُرجى االتصال بخط المساعدة الذي 
 ساعة. 24یعمل طوال الـ

للحصول على معلومات صحیة ونصائح من طاقم التمریض طوال ساعات الیوم جمیع أیام األسبوع، یرجى االتصال 
 .811على الرقم  Health Linkبخدمة 

 2019   أب��ل    11   آخر مراجعة في: تمت

 اإلدمان والصحة العقلیة، خدمات ألبرتا الصحیة المؤلف:
(Addiction and Mental Health, Alberta Health Services) 

ھذا المستند لألغراض المعلوماتیة فقط. ینبغي أال یتم استخدامھ عوًضا عن النصیحة و/أو التعلیمات الطبیة و/أو 
العالج الطبي. إذا كان لدیك أي أسئلة، فتحدث مع طبیبك أو مقدم الرعایة الطبیة المناسب. 




