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مشكلة المقامرة والمشكالت المتزامنة
قد تتزامن املقامرة مع أمراض وسلوكيات مرضية أخرى ،منها تعاطي املواد املؤدية لإلدمان ،واضطرابات الصحة النفسية والتدخني والقيادة
ِ
تستفحل انخراط الشخص يف املقامرة أو أن تؤدي املقامرة إىل استفحالها.
بتهور والبدانة .ومن شأن هذه األمراض أن

اضطرابات الصحة النفسية
يصف مصطلح اضطرابات الصحة النفسية عددا من
األمراض من أمثال:
• االكتئاب النفيس
• القلق
• اإلجهاد
• الفصام
• االضطراب ثنايئ القطب
اضطرابات الصحة النفسية ومشكلة المقامرة
•

•

•

يعاين مدمنو املقامرة يف الكثري من األحيان من
مستويات إجهاد نفيس واكتئاب وقلق عالية ومن
أمراض نفسية أخرى.
وقد تكون مشكالت صحتهم النفسية هي السبب
يف رشوع البعض يف مامرسة القامر ،إذ يستخدمون
املقامرة كاسرتاتيجية للتعامل مع القضايا املعقدة
يف حياتهم ،مثل الصعوبات املالية واإلجهاد والعزلة
والقلق.
ويجوز أيضا أن ترفع مشكالت الصحة النفسية
من انخراط الشخص يف املقامرة أو زيادة حدة
إدمانهم لها.

احتمال معاناة مدمني القمار من االكتئاب
النفسي  2.4مرات أكبر من غير المدمنين له.

في بعض الثقافات تعتبر اضطرابات الصحة النفسية إما وصمة
عار أو أمر يتم تجاهله .وقد يظن الناس بأن من يعانون من
اضطرابات الصحة النفسية "مجانين" .ولذلك يقومون ببساطة
بتجاهل العالمات األولى المشيرة إلى احتمال وجود هذه
االضطرابات وال يسعون للحصول على المساعدة إال في مراحل
متأخرة جدا.

عالمات تدل على وجود خلل في
الصحة النفسية
إذا ساورك القلق بأنك أنت أو شخصا يهمك أمره قد يعاين
من مشكلة يف صحته العقلية ،راجع إن حدثت لك أو
للشخص الذي يهمك أمره أحد األمور التالية:
• الشعور بالقلق أو الخوف
• الشعور بعدم السعادة أو االكتئاب النفيس
• الترصف املنفعل عىل هيئة ضيق شديد أو غضب
• مشكالت يف النوم ،مثل األرق
• تغيريات عىل الوزن والشهية ،كفقدان الوزن الرسيع
مثال
• الهدوء واالنعزال االجتامعي ورفض املشاركة يف
النشاطات االجتامعية
• اإلدمان ،مثل رشب الكحول بكرثة أو تعاطي املخدرات
• الشعور بالذنب وعدم القيمة ،وانتقاد الذات أو إلقاء
اللوم عىل نفسك تكرارا
• تغيريات تطرأ عىل السلوك واملشاعر
إذا عرب الشخص عن إحساسه بالرغبة يف إيذاء أو قتل نفسه
فقد يعني ذلك بأنه ينزع إىل االنتحار وبحاجة إىل مساعدة
عاجلة .اتصل فورا باإلسعاف عىل الرقم صفر-صفر-صفر.
https://www.healthdirect.gov.au/warning-signs-of-suicide
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تعاطي الكحول والمخدرات ومشكلة المقامرة
•

•
•
•

األشخاص الذين يقامرون للرتويح عن أنفسهم عرضة
 1.3مرات أكرث لإلصابة باضطرابات ناتجة عن تعاطي
الكحول.
فالكحول من شأنها أن تضعف التقدير عند األفراد ،ويكون
احتامل رشوعهم يف املقامرة أكرب أثناء تناولهم لها.
بل أن احتامل زيادة رصف املال عىل املقامرة يزيد مع
تأثري الكحول وغريها من املخدرات.
ويزيد انتشار مشكلة املقامرة مع زيادة كميات الكحول
املرشوبة .ما بني  50و 70باملائة ممن يعانون من مشكلة
املقامرة يعانون أيضا من إدمان الكحول املتزامن معها.

عالمات اضطرابات إدمان الكحول
رشب الكحول مسموح قانونا يف كل أقطار العامل تقريبا .والتواجد
يف حالة سكر خفيف أو شديد مقبول أو حتى طبيعي يف العديد
من الثقافات .ولكن يف حالة عدم معالجة تعاطي الكحول
واملخدرات ميكنها أن تتطور إىل اعتامد أو إدمان لها .فيام ييل
عالمات اضطرابات إدمان الكحول
• فقدان الذاكرة أو الوعي مؤقتا.
• مجادالت ومشاجرات متكررة مع أفراد األرسة أو األصدقاء
باإلضافة إىل رسعة االنفعال واالكتئاب النفيس أو تقلبات
املزاج.
• االستعامل املستمر للكحول بغرض االسرتخاء واستعادة
الشعور بالسعادة والنوم والتعامل مع املشكالت أو
الشعور بأنك "طبيعي".
• الصداع ،القلق ،األرق ،الغثيان أو غريها من األعراض
املزعجة عند التوقف عن رشب الكحول.
• تورد البرشة وتفجر الشعريات الدموية يف الوجه ،بحة
الصوت ،ارتعاش اليدين ،براز أسود أو دامي ،تقيؤ الدم،
اإلسهال املزمن.
• رشاب الكحول مبفردك أو صباحا أو يف الرس.

toll free number

1800 656 421

خدمات الدعم بلغتكم
إذا اعتقــدت بأنــك تعــاين مــن مشــكلة ،فالخطــوة األوىل الكــرى
الســتعادة ســيطرتك عــى الوضــع هــي التحــدث مــع شــخص مــا
تثــق فيــه .هنــاك عــدد مــن منظــات الدعــم املجتمعــي التــي
تقــدم توعيــة مجتمعيــة وإرشــا ًدا ودعــم األق ـران وغريهــا مــن
الخدمــات لألفـراد واألرس والجاليــات املتأثــرة بالــرر الناجــم عــن
املقامــرة بلغتهــم.

Gambler's Help
1800 858 858
gamblershelp.com.au
Gambler's Help provides free and confidential
support in Arabic, Cantonese, Mandarin and
Vietnamese. An interpreter can be arranged for
other languages on request.
Visit gamblershelp.com.au for more information.
If you are deaf, or have a hearing or speech
impairment, contact Gambler's Help through the
National Relay Service.
For more information visit relayservice.gov.au
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