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 المقامرة
(Gambling) 

 المراھقون وإدمان المقامرة
(Teens and Problem Gambling) 

 ما ھو إدمان المقامرة؟
(What is problem gambling?) 

حیاة المقربین منك (مثل الوالدین أو اإلخوة إدمان المقامرة ھو أي سلوك مقامرة یسبب مشكالت في حیاتك أو في 
واألخوات أو األصدقاء). إذا كان قیامك بالمقامرة یتسبب في تغیبك عن المدرسة أو العمل، أو تشاجرك مع أسرتك أو 

 أصدقائك، أو قلقك حیال المال الذي خسرتھ، فأنت تعاني مشكلة إدمان على المقامرة.

 لمعظم الناس؟ھل تمثل المقامرة مشكلة إدمان 
(Is gambling a problem for most people?) 

ال. فمعظم الناس یقامرون بمسؤولیة، دون مشكالت إدمان. لكن بالنسبة للبعض، تصبح المقامرة جزًءا ھاًما من حیاتھم 
بالفعل.  ةوتصبح مشكلة إدمان بالفعل. یمكن أن تتراوح مشكلة إدمان المقامرة ما بین مشكلة بسیطة إلى مشكلة خطیر

یمكن أن تتسبب المقامرة في حدوث المشكلة غیر المرغوبة مثل أن تجعل من الصعب دفع فواتیر المرافق أو اإلیجار 
أو فاتورة بطاقة االئتمان. تكبر ھذه المشكالت أحیانًا وتصبح أكثر خطورة، مثل التسبب في الكثیر من الدیون، 

 یام بأفعال غیر قانونیة أیًضا.ونشوب مشكالت مع األصدقاء واألسرة، بل والق

 ما ھي األشیاء المشتركة بین مدمني المقامرة؟
(What are some things problem gamblers have in common?) 

 مدمنو المقامرة:
 یرجح كونھم ذكوًرا •
 یقامرون كثیًرا •
 یراھنون عادةً بكمیات أكبر في جمیع أشكال المقامرة •
 المقامرة الواحدةیقضون وقتًا أطول في جلسة  •
 یرجح وقوعھم في المشاكل مع الشرطة •
 یرجح قولھم بأن أفراد األسرة قاموا بنبذھم •

 من ھم األكثر عرضة لخطر اإلصابة بإدمان المقامرة؟
(Who is most likely to develop gambling problems?) 

ال توجد طریقة لمعرفة من سیُصاب بإدمان المقامرة. من الممكن أن یصاب أي من األشخاص الذین یقامرون بإدمان 
المقامرة. یمكن أن یكون مدمنو المقامرة أغنیاء أو فقراء، صغاًرا أو كباًرا، ذكوًرا أو إناثًا؛ وال توجد طریقة لمعرفة 

م العدید من الناس بالمقامرة دون أن یواجھوا أي مشكلة على اإلطالق. ذلك حقیقة قبل حدوثھ. باإلضافة إلى ذلك، یقو
فھم یشترون إحدى بطاقات الیانصیب أو مسابقات السحب، ویذھبون إلى حلبة السباق أو أمسیة للعبة الحظ بینجو، 

انتھاء اللعبة أو  . وعند)VLT(ویسقطون دوالرھم الكندي المعدني الرابح في إحدى ماكینات ألعاب المقامرة التفاعلیة 
 جولة الیانصیب، یستمرون في القیام باألنشطة األخرى غیر المتعلقة بالمقامرة.
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 ھل یتعرض المراھقون إلدمان المقامرة؟
(Do some teenagers develop problems with gambling?) 

ر، أظھر ما یزید قلیًال على في الصفوف من السابع إلى الثاني عش لطالب ألبرتا 2008نعم. في استبیان أُجري عام 
طالب من الطالب المشاركین في االستبیان، أظھروا عالمات تشیر إلى أنھم  100، أي ما یقارب اثنین من كل 2%

طالب عالمات تشیر  100طالب من كل  4من الطالب أو تقریبًا  %3.5یعانون من إدمان المقامرة. أظھر ما یقارب 
إلى أنھم معرضون لخطر إدمان المقامرة. تظھر األبحاث أنك كلما كنت أصغر سنًا عند بدء المقامرة، كلما كنت أكثر 

 عرضة إلدمان المقامرة.

 ما ھي بعض أنواع السلوك المشاَھدة في مدمني المقامرة؟
(What are some types of behaviour seen in problem gamblers?) 

یوجد العدید منھا. ومع ذلك تذكر: لیس كل مقامر مدمنًا للمقامرة، ولن یظھر كل مدمن للمقامرة جمیع أنواع السلوك 
 ھذه. الشخص الذي یعاني من إدمان المقامرة:

 یمكن أن یكون متحفًظا أو دفاعیًا حیال المال. •
 یمكن أن یستعیر المال من أفراد األسرة أو األصدقاء. •
جمیع آمالھ على الفوز الكبیر. یؤمن أن الفوز الكبیر، ولیس تغییر سلوكھ في المقامرة، سیحل یمكن أن یعلق  •

 مشكالتھ المالیة وغیرھا من المشكالت.
یمكن أن یعد بالتوقف عن المقامرة، لكنھ قد یجد نفسھ غیر قادر على التقلیل من المقامرة أو التوقف عنھا. عادةً ما  •

 د عدة أیام للمحاولة والفوز بما خسره من أموال.یعود في الیوم التالي أو بع
 یمكن أن یتعرض للكثیر من التقلبات العاطفیة. •
 یفقد "الدافع" ویصبح سيء المزاج، أو منعزًال، أو مكتئبًا، أو یشعر بعدم الراحة عند عدم تمكنھ من المقامرة. •
بأنھم قلقون حیالھا. یمكن أن یُبقي على یحب أن یكرر الفوز، لكنھ سیقلل من شأن الخسارة عندما یقول اآلخرون  •

 الفوز والخسارة كأمر سري.
 یمكن أن یفضل المقامرة على قضاء الوقت مع األصدقاء، ویمكن أن یفوت المناسبات األسریة الخاصة. •

 كیف یمكن لشخص معرفة ما إذا كان یعاني من إدمان المقامرة؟
(How does someone know if they have a problem with gambling?) 

على الرغم من عدم وجود طریقة لمعرفة من سیُصاب بإدمان المقامرة، إال أنھ توجد بعض العالمات التحذیریة. یمكن 
 أن تظھر بعض ھذه العالمات في وقت مبكر من اإلدمان، وقد یظھر بعضھا فیما بعد:

 قضاء وقت أطول أو إنفاق مال أكثر مما كنت تنتوي •
 بالمال الذي خسرتھ سابقًامحاولة الفوز  •
 الشعور باالستیاء تجاه طریقة مقامرتك أو تجاه ما یحدث عندما تقامر •
 سماعك من اآلخرین أنھم قلقون حیال مقامرتك •
 إخبار اآلخرین بأنك تفوز بالمال من المراھنة عندما ال تكون كذلك في الحقیقة •
 ن غیر قادر على ذلكالرغبة في التوقف عن المقامرة، لكنك تفكر في أنك قد تكو •
 إخفاء أمر مقامرتك عن األصدقاء أو األسرة أو غیرھم •
 تفویت المدرسة أو العمل من أجل المقامرة •
 استعارة المال أو سرقتھ من أجل المقامرة •

للمزید من المعلومات وللعثور على مكتب خدمات عالج اإلدمان القریب منك، یُرجى االتصال بخط المساعدة الذي 
 ساعة. 24الـیعمل طوال 
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للحصول على معلومات صحیة ونصائح من طاقم التمریض طوال ساعات الیوم جمیع أیام األسبوع، یرجى االتصال 
 .811على الرقم  Health Linkبخدمة 

 2019أب��ل 11 تمت آخر مراجعة في:

 اإلدمان والصحة العقلیة، مؤسسة ألبرتا للخدمات 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.


