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  المخاطرة لدى المقامرينسلوك:   السادسالفـصل
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Report   Weekley Addiction . 
 

األمريكـية للطب النفسي بإصدار الدليل التشخيصي        الـرابطة  وتهـتم     
ـ  حتى وصلت إصداراتها إلى الدليل  )DSM(المرضية  للمقامرة ائياإلحص

أسـتراليا نجد معاهد كثيرة ومتنوعة لدراسة   وفـي  ابعالتشخيصـي الـر  
 فهناك معاهد لدراسة المقامرة من الناحية       المختلفة، من جوانبها المقامـرة   
 واالقتصادية ومعاهد االجتماعية نبهامن جوا  تتـناولها  وأخـرى    النفسـية، 

 . والتاريخيةالسياسيةتتناولها من الجوانب 
 

 المقامر،  سيكولوجية أن انعدام الدراسات والكتب العربية عن        والحقيقة
 إليها تعمل في الخفاء وينظر      -لدينا نحن العرب   -قد يرجع إلى أن الظاهرة    

من منظور الجريمة فقط ال من منظور المرض، فالمقامرة من وجهة نظر            
 وهذه  ،العالج  تستوجب العقاب وليست مرضا يتطلب     جـريمة الكثيريـن   

كما .  والتحليل بالدراسةالنظرة تجعل من الصعوبة بمكان تناول المقامرين        
 التي  المركبةل في أن المقامرة من الظواهر       أن هـناك صعوبة أخرى تتمث     

 والتربويةيتداخل فيها العديد من العوامل النفسية واالقتصادية واالجتماعية         
والدينـية والقانونـية، بـل السياسية أيضا، وتتصل كذلك بعلم األمراض            

 ناهيك عن التنوع والصعوبة في تعريفات المقامرة ذاتها، فهناك          واإلدمان،
 والمقامرة القهرية، والمقامرة    ،المشكل والمقامـرة    رضـية، المالمقامـرة   

 ومقامرة الهواة، والمقامرة ذات المستوى      المحترفين،االجتماعية، ومقامرة   
 في هذه السطور المتواضعة على      نركزوسوف  . األول والثانـي والثالـث    

 المقامرة  مفهومالمقامـرة المرضـية، فكـل أنواع المقامرة تندرج تحت           
 .تثناء المقامرة االجتماعيةالمرضية باس

 
أخرى، تبدو الصعوبة في دراسة سيكولوجية المقامر في  ناحية ومـن     

هذا التنوع الذي يؤدي إلى كثير من الخلط في  له،تنوع الديناميات النفسية  
يختفي هذا الخلط بتحليل البناء  ماالبـناء الفوقـي لشخصيته، لكن سرعان   

من المحسوس  ال  ة من مدلول الباطنالتحتـي للمقامـر، والنظر للظاهر  
حـتى نجـد أنفسـنا قد التقينا عند نقطة واحدة مؤداها أننا أمام               الظاهـر، 

 . ما سوف نحاول تناوله في هذا الكتابو هذا" مريض"
 
كـان الباحثون والكتاب األجانب قد عرضوا للمقامرة باستفاضة،   إذا     
اقضت في الكثير من نتائجها، الكثير من هذه الكتابات والدراسات قد تن فإن

الباحثيـن تناولوا المقامرة من حيث عالقاتها الهامشية   بعـض وذلـك ألن  
من دون أن يركزوا على العوامل  واالجتماعـية بالنواحـي االقتصـادية   

السيكولوجي لظاهرة مثل  الجانب اولنوبخاصة المرضية منها، فت النفسية،
إلى  وصوالها وتفسيرها المقامـرة يعـد المسـار الصحيح لرصدها وفهم   

فقـد وقـر في نفوس كثير من علماء الغرب أن تناول ظاهرة             . عالجهـا 
يكون إال بالنظر للجوانب االقتصادية واالجتماعية، بينما رأى  الالمقامـرة  

الفسيولوجية ووضع نموذج  األخالقية واحيبالن االهتمامآخـرون ضرورة  
 .طبي للمقامرين يتيح الفرصة لعالجهم

     
إذا كـنا نركز على دراسة المقامر من الناحية السيكولوجية فهذا ليس            و    

  ألن طبيعة الظاهرة ودينا ميتها نفسية في المقام األول، وهو تحيزا

 في نعيد النظر    يجعلنا أن عـرض سيكولوجية المقامر       كمـا   :لـــ مدخ     
 فيما يتصل بنظرية التوافق، فإذا كان       خاصة قضايا علم النفس،     منالكثير  

ير، أو إزالة االستثارة، فإن التوافق لدى        حدة المث  من االـتوافق هـو خفض    
 . هو جلب لالستثارة والعمل على زيادة حدتهاالمقامر

 
 - إلى أنه  تأليفه أهمية هذا الكتاب، والمبررات التي دعتنا إلى         وتـرجع 

 ال يوجد كتاب عريي واحد قد ناقش ظاهرة         -فـبم حدود علمي المتواضع    
تاب يناقش هذه الظاهرة، فلم  وأن المكتـبة العربية في حاجة إلى ك     القمـار 

 المقامر باهتمام الكتاب والباحثين، اللهم إال في        وسيكولوجيةتحظ المقامرة   
 رجاالت جدا، فأصبح االهتمام بها مجرد حديث يتجاذبه         محدودة تمقـاال 
ـ التر  علمي بأسلوب والتعلـيم والديـن، دون أن يحاولوا إثارة المشكلة         يةب
 مادة  آخردفة أن تكون سيكولوجية المقامر      لذا أ يكن من قبيل المصا     . بحثي

 . أقالم الباحثين والكتاب العربتتناولهاسيكولوجية 
 

 في الـرغم مـن الـنقص الكبير الذي تعانيه المكتبة العربية             وعلـى 
سـيكولوجية المقامـر، فإن هناك اهتماما علميا كبيرا في الغرب بدراسة            

مام تحديدا في الواليات    ويبدو هذا االهت  .  المقامرة وسـيكولوجية المقامـرة   
 في إنشاء المراكز والمؤسسات العلمية      ويتمثل اوأستراليالمتحدة األمريكية   

 المقامرة، مثل مؤسسة أريزونا للمقامرة القهرية،       بدراسـة المعنـية فقـط     
 .إلخ... المشكلومؤسسة نيفادا للمقامرة 

 
رجاته  د أقصى بلغ االهتمام العلمي بالمقامرة وسيكولوجية المقامر        وقد

 األمريكية، من خالل الدوريات والمجالت العلمية       المتحدةفـي الواليـات     
 " سلوك المقامرة  مجلة: " المقامرة، مثل  عنالتـي تصدر شهريا وأسبوعيا      

Journal of gambling behavior  تصـدر فـي سدني   التـي  مجلـة ال و 
 "المقامرة ات الدولية لدراس  الرابطة مجلـة : "بأسـتراليا، تحـت عـنوان     

National association for gambling stadies ،  إلى التقارير باإلضـافة 
التقارير التربوية  :   أسـبوعيا حـول المقامرة تحت عنوان       تصـدر  لتـي ا

   The WAGER( Gambling Education(  إلدمان المقامرة األسبوعية
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 النفسية هذا الكتاب أيضا معرفة بعض الجوانب والديناميات         ويحـاول 
لمرضـي من خالل تناول الظاهرة تاريخيا، وعرض النظريات         للمقامـر ا  

التصنيفي :  بالمقامرة، وصوال إلى التشخيص بشقيه     الخاصةالسـيكولوجية   
 إلى عالج المقامرة المرضية من خالل       النهايةوالدينامي، إلى أن نصل في      
 .أنسب طرق العالج النفسي لها

 
عرف على طبيعة    نحاول في السطور التالية الت     تقدم، خـالل ما     ومـن 
 ما إذا كانت سببا أو نتيجة؟ وهل يقامر الفرد من أجل            لمعـرفة المقامـر   

 المال لكي يقامر؟ ولماذا يقامر اإلنسان؟ وما        إلىالمـال، أو أنـه يحـتاج        
 من وراء المقامرة؟ ولماذا تؤدي      المقامرأسباب المقامرة؟ وما الذي يجنيه      

 مثل سلوك المخاطرة    يرها،غالمقامـرة إلى بعض الديناميات النفسية دون        
 - المازوخية -السادية(وارتفـاع معدالت الغرائز الجزئية بأبعادها األربعة        

 واضطراباتوكذلك ارتفاع معدالت االنتحار     )  الـنظارية  -االستعراضـية 
 الشخصية؟

 

 في هذا الكتاب بشيء من الموضوعية العلمية التي هي          دراستهما نحاول     
  ). حتمية الذاتيةلىإالفطنة (في نهاية المطاف 

 
الكتاب أن يفرق بين الجانب العلمي النظري للظاهرة  هـذا  وسـيحاول     

فعلى الرغم من االهتمام الكبير بالمقامرة؟  .لهاوالجانـب العلمي التطبيقي  
الباحثين غالبا ما كان ينصب  اهتماموسيكولوجية المقامر لدى الغرب، فإن 

واضطراباته  المقامرى مشكالت   حـول نظـريات المقامرة، دون النظر إل       
الجانب،  أحاديةهذا باإلضافة إلى النظر للمقامرة على أنها ظاهرة . الذاتية

أدى  وقد. في حين أنها ظاهرة مركبة تتطلب فهم الديناميات النفسية للمقامر
ذلك لحدوث فجوة بين الدراسات التجريبية والتفسيرات النظرية، فأصبحت         

 ال تسير بالقدر الكافي مع التفسيرات النظرية، وهو السابقة الدراساتنتائج 
في هذا الكتاب من خالل تناول الظاهرة من منظور  تالفـيه مـا نحـاول   

والعالج  والتفسير مبل يشمل الفه فقط،دينامـي ال يقـف عند حد الرصد   
 .أيضا
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Les dictionnaires psychologiques 
contemporains   

Etude quantitative et comparative  
 

Traduit par Dr. Slimane Djarallah - ALGERIA 
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 رـــمص/ رة ــــ القاه– اويـــالرخى ـــيحي. د.أ

 
www.arabpsynet.com/Archives/OP/OP.Rak.Sexual.Function.htm  

 

א  :אא
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 ـراقـــالع -  يــــ عـلالــــآمـ. د.أ

 
www.arabpsynet.com/Archives/OP/OP.KamelSexPsy.htm 
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 ةــــعرفة ــــأسام. د
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