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 ھمبستگی قمار و صحت روانی 

 

 حقایقی در مورد قمار 
قمار یک مشکل شخصی محسوب نشده، بلکھ یکی از موضوعات مربوط بھ صحت عامھ و بھ حیث یک اختالل اعتیاد آور در  

 شود. نظر گرفتھ می 

شوند، اعتیاد بھ کنند و بھ خاطر آن متحمل صدمھ نمی میدر حالی کھ بیشتر مردم از قمار بھ حیث یک فعالیت تفریحی استفاده 
ھا و دوستان آنھا، اجتماعات و جامعھ  زنند، فامیلتواند برای کسانی کھ قمار می ھای آنالین یا شرط بندی آنالین میبازی  قمار/

ر معرض خطر بیشتری برای ابتال بھ  زنند دھای منفی را در پی داشتھ باشد. والدین و اطفال کسانی کھ قمار می تر پیامد گسترده
 افسردگی، اضطراب و انزوای اجتماعی قرار دارند. 

 شود: مضرات ناشی از قمار بشمول موارد ذیل می 

 صدمھ در روابط از قبیل طالق، جدایی، خشونت، بحث و مجادلھ؛  •
 ؛ ترس یا وحشت ، افسردگی و حملھفشاریا پریشانی افزایش سطح •
 جایی و بیکاری؛ بی •
 اختالل در زندگی؛  •
 کمبود انگیزه برای انجام دادن کارھای عادی؛ و   •
 عدم توانایی تمرکز در محل کار.  •

 

  %41. از بین این اشخاص، تشخیص بیماری روانی شده اند زنند،از کسانی کھ قمار می  %39) حدود Victoriaدر ویکتوریا (
 . شده اند   تشخیص نیز بھ اضطراب %39بھ افسردگی و 

عالقھ نداشتھ باشند   آنھا شود. ممکن است ھا سخت می زمانی کھ اشخاص بھ قمار اعتیاد پیدا کنند، خاتمھ دادن بھ این کار برای آن
 برخوردار شوند.  پشتیبانی حرفھ ای  کھ در مورد وضعیت خود صحبت کنند و یا از حمایت

مک دریافت کنید. برای کسب معلومات بیشتر بھ سایت  توانید کاگر شما یا یکی از عزیزان شما دچار صدمھ شده اید، می 
gamblers.help.com .au   ساعتھ و ھفت روز ھفتھ با   24بصورت  858 858 1800مراجعھ کنید و یا از طریق نمبر

ھا و  تماس شوید تا بصورت رایگان از مشاوره، توصیھ  بھ  ) Gambler’s Help(  دچار بازی قمار مرکز کمک بھ اشخاص 
را   مترجمان شفاھی کنید، امکان استفاده از رمانھ برخوردار شوید. اگر بھ لسانی غیر از لسان انگلیسی صحبت می معلومات مح 

 می توان بصورت رایگان تنظیم نمود. 
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 در مورد صحت روانی  حقایق
روزانھ ما در خانھ و محل کار  دھد و باالی روابط و عملکرد جامعھ را تحت تأثیر قرار  وضعیت سالمت روانی میتواند ھر فرد
سالی بھ مشکالت صحت روانی دچار شوند.  توانند از اوایل طفولیت الی اواخر کالن تاثیری منفی داشتھ باشد. اشخاص می 

 توانیم بھبودی پیدا کنیم.بنابراین، ھرچھ زودتر کمک دریافت کنیم، زودتر می
 کھ آنھا گذارد. بطورمثال، ممکن است  اختالالت صحت روانی باالی تفکر و رفتار اشخاص تأثیر می 

 بھ فکر خاتمھ دادن بھ زندگی خود باشند؛ •
 چیزھای ساده را بھ سرعت فراموش کنند؛ •
 رفتارھای پرخاشگرانھ از خود نشان دھند؛ •
 تنھا باشند و با دیگران کدام ارتباطی نداشتھ باشند؛ و  •
 ھا نیستند.دیدن آنایی را بشنوند و یا چیزھایی را ببینند کھ دیگران قادر بھ شنیدن یا صداھ •

 د از جملھ: ن وجود دار سالمت روانی مشترک   اختالالت

ایم کھ در زمان از  گذارد. ھمھ ما تجربھ کرده افسردگی باالی چگونگی احساسات ما تاثیر می  افسردگی:   .1
شویم. بعضی اوقات ما  می دست دادن پول یا عزیزان خود، ناامید، غمگین، بد اخالق، افسرده و اندوھگین 

 شویم. بدون ھیچ دلیلی دچار این احساسات می 

ھای خواب، مشکالت جنسی، وابستگی بھ  ی از جملھ خستگی، تغییر در الگو تواند باعث تضعیف صحت جسمان افسردگی می 
 شود.   بدنالکول و مواد مخدر و دردی 

 بعضی عالیم دیگر عبارت از: 

 احساس غم و اندوه  •
 احساس بی ارزش بودن و یا داشتن احساس بد نسبت بھ خود  •
 تغییر در اشتھا یا وزن  •
 مشکل در تصمیم گیری  •
 آیندهاحساس ناامیدی نسبت بھ  •
 اختالل در تفکر، تمرکز و حافظھ  •
 ھای روزمره عالقھ کمتر بھ کار، زندگی و فعالیت  •
 داشتن افکار خودکشی  •
 احساس عصبانیت، تحریک پذیری و اضطراب  •
•  
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است   پریشانی العمل متداول نسبت بھ شرایطترس، پریشانی، تشویش، وعصبانی بودن یک عکس  اضطراب: .2
، مثل افسردگی اگر این احساس ترس و اضطراب بیش از  برحال ھا روبرو ھستیم.کھ در زندگی خود با آن 

 ضرورت است.  پشتیبانی حرفھ ای دو ھفتھ دوام پیدا کند، بھ حمایت 
ھایی است کھ ممکن است در  العملمجموعھ عکس  ): PTSDبعد از حادثھ ( پریشانی فشاریا اختالل  .3

اند، ایجاد شود. این موضوع ممکن اند و یا شاھد آن بوده اشخاصی کھ یک واقعھ وحشتناک را تجربھ کرده 
است وقتی رخ دھد کھ یک شخص قربانی یک جرم یا تجاوز جسمانی یا جنسی شود. ھمچنان ممکن است  

طبیعی از قبیل حریق و سیالب، شکنجھ و   فاجعھ ھای یت برای کسانی رخ دھد کھ حوادث جنگیاین وضع
 . یرندھا در حالت ترس و اضطراب قرار گباعث شود آن اند و تصادف وحشتناک را تجربھ کرده 

تواند بھ  این مورد یک مریضی شایع است کھ بھ تعقیب تولد نوزاد ایجاد شده و می  افسردگی بعد از والدت:  .4
گذرد، اما در صورت  سرعت می ناگھانی شروع شود. این حالت در بعضی از اشخاص بھ  تدریج یا بصورت 

 باشند.  پشتیبانی حرفھ ای ھایشدید شدن، زنان باید بھ جستجوی دریافت کمک 
آوری ھستند کھ شیوه فعالیت مغز و بدن ما  عادات اعتیادو اعتیاد بھ قمار:  لکولی ا مصرف بی اندازهٴ مواد و  .5

 شوند. دھند و باعث عالیم اضطراب و افسردگی می را تغییر می

، اگر این احساسات بھ مدت دو  برحال در بعضی از اشخاص ممکن است این احساسات بصورت دراز مدت وجود نداشتھ باشند. 
  ھای روزانھ تاثیری منفی داشتھ باشند، اشخاص باید بھ جستجوی دریافت کمک ادامھ پیدا کنند و باالی فعالیت ھفتھ یا بیشتر 

 باشند.  پشتیبانی حرفھ ای

کنید کھ ممکن است تحت تأثیر اختالالت صحت روانی قرار گرفتھ باشید، امکان دریافت حمایت موثر وجود  اگر احساس می 
 دارد: 

• Beyond Blue :1300 224 636 
• Lifeline :13 11 14 
 SANE :1800 187 263خط تلیفونی   •
 858 858 1800: بازی قمار  خط تلیفونی کمک بھ اشخاص  •
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