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 المقامرة
(Gambling) 

 الخرافات والحقائق
(Myths and Facts) 

تعود أصول الكثیر من العبارات التي نستخدمھا إلى المقامرة. فكر في عدد المرات التي تبدأ بھا إحدى العبارات 
 یلي بعض األمثلة األخرى:بكلمة "أراھن..." وفیما 

 "من المحتمل أن..." •
 "إنھ شيء مؤكد!" •
 "إنھا مخاطرة." •
 "لدي ورقة رابحة." •

إنھ لرھان مضمون (وھي عبارة أخرى تعود للمقامرة) أنك قد استخدمت تلك العبارات كثیًرا من قبل! تثبت جمیع 
طویلة بما یكفي ألن تكون قد شكلت —طویلةھذه العبارات الشائعة أن المقامرة كانت موجودة في عالمنا لفترة 

 بعض الخرافات. فیما یلي بعض الخرافات والحقائق الشائعة المتعلقة بالمقامرة.

 المقامرة ھي وسیلة لجني المال. الخرافة:
غالبًا ما تكون المقامرة وسیلة لخسارة المال. إذا كنت تقامر، ففكر في األمر على أنھ نوع من الترفیھ  الحقیقة:

لذي ال بد أن تدفع المال مقابل الحصول علیھ، تماًما كمشاھدة األفالم أو تناول العشاء مع األصدقاء. من الممكن أن ا
وإذا انتھى بك الحال رابًحا بعض المال بین  —یساعدك ھذا األمر على أن تضع المقامرة في حجمھا المناسب

 أن تكون شیئًا كنت تعتمد علیھ. الحین واآلخر، فستصبح ھذه بمثابة مكافأة جیدة بدًال من

 یستطیع الناس التنبؤ بما إذا كان إلقاء العملة المعدنیة سیُخرج الصورة أم الكتابة. الخرافة:
كل مرة تُلقى فیھا العملة المعدنیة ھي حدث مستقل. ال یھم ماذا ظھر في المرات السابقة التي ألقیت فیھا  الحقیقة:

، بغض النظر عن %50الكتابة في كل مرة منفردة تلقى فیھا العملة المعدنیة ھي  العملة المعدنیة. إن فرصة ظھور
 عدد مرات إلقائك للعملة.

 ھناك بعض األنظمة التي تجعل من السھل التنبؤ بأرقام الیانصیب الرابحة. الخرافة:
إن كیفیة اختیارك لألرقام ال تھم؛ فإن فرصك في الربح دائًما ما تكون متساویة. خذ على سبیل المثال لعبة  الحقیقة:

. توضع جمیع األرقام في أسطوانة وتُخلط ببعضھا البعض. یكون االختیار معتمدًا على Lotto 6/49الیانصیب 
بالتحدید). إن احتمالیة ربح الجائزة  49في  1الحظ بشكل تام. لكل رقم نفس الفرصة في أن یتم اختیاره (فرصة 

 .13,983,816في  1الكبرى باستخدام ورقة واحدة ھي 

 معظم المراھقین ال یقامرون. الخرافة:
 مراھقین. 3یقامر ما یقارب اثنین من كل  الحقیقة:
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 ال یصاب المراھقون بإدمان المقامرة. الخرافة:
یمیل المراھقون إلى المقامرة مع األصدقاء ولیس في نوادي القمار، ولكن ھذا ال یعني أنھم ال یصابون  الحقیقة:

في الصفوف من السابع إلى الثاني عشر، أظھر ما لطالب ألبرتا  2008بإدمان المقامرة. في استبیان أُجري عام 
ب المشاركین في االستبیان، أظھروا طالب من الطال 100، أي ما یقارب اثنین من كل %2یزید قلیًال على 

طالب من كل  4من الطالب أو  %4عالمات تشیر إلى أنھم یعانون من إدمان المقامرة. ظھرت على ما یقارب 
 طالب عالمات كونھم معرضین لخطر اإلصابة بإدمان المقامرة. 100

 سارات متتالیة.یستطیع األشخاص عادةً إعادة ربح المال الذي خسروه إذا تعرضوا لخ الخرافة:
لیس حقیقیًا! یستمر العمل في نوادي المقامرة بسبب أن األشخاص ال یعیدون ربح المال الذي خسروه.  الحقیقة:

فكر باألمر: كم من الوقت سیستمر العمل في أحد نوادي المقامرة إذا دفع من المال أكثر مما جنى؟ إن الحقیقة ھي 
 ر مما یربحون في ھذه األماكن.أن معظم المقامرین یخسرون من المال أكث

 سیؤمن لك ربح الیانصیب حالة مادیة جیدة. الخرافة:
عاًما! في ألبرتا، یُعد شراء بطاقات الیانصیب أو  18لن یكون األمر كذلك إذا كنت تبلغ من العمر أقل من  الحقیقة:

                          بألبرتیة لجنة المقامرة والخمور جمع أرباح الیانصیب أو لعب أي لعبة أخرى برعا
(Alberta Gaming and Liquor Commission)  ،  عاًما، یُعدّ  18من قِبل أشخاص یبلغون من العمر أقل من

 مخالفًا للوائح الیانصیب المحلیة. (تدخل في ذلك النظام بطاقات اكشط واربح.)

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

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

 2019أب��ل 11 تمت آخر مراجعة في:

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

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


