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 المقامرة
(Gambling) 

 المراھقون والمقامرة
(Teens and Gambling) 

ال یرى معظم الشباب أنفسھم كمقامرین. فھم، في النھایة، ال یقامرون في نوادي القمار أو البارات أو حلبات السباق 
 البالغون. ومع ذلك فإن معظم المراھقین الیوم یقامرون منذ سنوات.كما یفعل 

المقامرة ھي المخاطرة بالمال أو غیره من األشیاء القیمة في نشاط نتائجھ غیر مؤكدة. ویمكن أن یعني ھذا العدید 
من األشیاء. لعب الورق أو ألعاب الفیدیو مقابل المال، أو شراء بطاقات مسابقات السحب، أو المراھنة على من 

مج المفضل لدیك في إحدى ألعاب اتحاد الھوكي القومي سیفوز في مباراة بلیارد، أو المراھنة على القرص المد
)NHL(-.فكل ذلك یعد مقامرة 

للطالب في  2008وفیما یلي بعض الحقائق واألرقام عن المراھقین والمقامرة في ألبرتا، مأخوذة من استبیان لعام 
 الصفوف من السابع إلى الثاني عشر:

 المقامرة
(Gambling) 

 من الطالب ال یقامرون. %54في المجموع،  •
، ولعب )%25(األصناف الثالثة األولى من المقامرة الموجودة في وسط الطالب ھي لعب بطاقات الكشط  •

 .)%22(، والمراھنة على األحداث الریاضیة )%22(الورق مقابل المال 
 سطة.تزداد احتمالیة المقامرة في طالب المرحلة الثانویة أكثر منھا في طالب المرحلة المتو •
لعبة الحظ بینجو أكثر شعبیة بین طالب المرحلة المتوسطة أكثر منھا بین طالب المرحلة الثانویة. معظم  •

 األصناف األخرى من المقامرة ھي أكثر شعبیة بین طالب المرحلة الثانویة.
 من الطالب بالمراھنة عبر اإلنترنت. %5یقوم أقل من  •
 خصوًصا لعب الورق مقابل المال.-2002ازدادت المقامرة بین مراھقي ألبرتا قلیًال منذ  •

 إدمان المقامرة
(Problem Gambling) 

 من الطالب عالمات إدمان المقامرة. %2في المجموع، یظھر على حوالي  •
 امرة.آخرین من الطالب عالمات تشیر إلى أنھم معرضون لخطر إدمان المق %3.5ویظھر على نسبة  •
ح أن نسبة المقامرة في الذكور أعلى منھا في اإلناث خالل الـ • من الذكور  %52حوالي -شھًرا الماضیة 12ویُرجَّ

 من اإلناث. %39في مقابل حوالي 
من طالب  %37ازدادت كمیة الوقت التي یقضیھا الطالب في المقامرة مع زیادة أعمارھم: قامر حوالي  •

 من طالب الصف الثاني عشر. %56ماضیة بالمقارنة مع شھًرا ال 12الصف السابع في الـ
یكون الذكور أكثر عرضة لخطر إدمان المقامرة أو إظھارھم لسلوك یوحي بمعاناتھم من إدمان المقامرة أكثر  •

 من اإلناث.
 یكون طالب المرحلة الثانویة أكثر عرضة لخطر إدمان المقامرة أكثر من طالب المرحلة المتوسطة. •
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ن لدى الطالب الذین یعانون من إدمان المقامرة صعوبات في مجاالت حیاتھم األخرى التي یحتاجون وغالبًا، یكو
 لترتیبھا، مثل الشعور بالوحدة أو الشجار كثیًرا مع آبائھم.

إذا كنت قلقًا بشأن أنك أنت أو شخًصا تعرفھ قد یكون لدى أي منكما مشكالت تتعلق بالمقامرة، فنحن ھنا لتقدیم 
المساعدة. فخدمات عالج اإلدمان لدینا تطوعیة وسریة. للمزید من المعلومات وللعثور على مكتب خدمات عالج 

 ساعة. 24اإلدمان القریب منك، یُرجى االتصال بخط المساعدة الذي یعمل طوال الـ

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

 2019أب��ل 11 تمت آخر مراجعة في:

 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.


