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 همایش ملی تازه هاي پژوهش در علوم ورزشی 

  ورزش و نقش آن در بهداشت روان و کنترل اعتیاد

  2 شیوا محمد نیا ، 1یاشار متیقنی وتانیا متیقنی

  

  فارغ التحصیل پزشکی - 1

  دانشگاه ازاد اسالمی - باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان- 2

 

 :چکیده 

اطالعات پایه از برخی از سازمانهاي متولی مبارزه با موادمخدر و آوري اي و اینترنتی و جمعروش بررسی در این مقاله مطالعات کتابخانه

شود این مقاله نیز در بندي میهاي پیشگیرانۀ بهداشت روان در سه سطح طبقهباشد. با توجّه به اینکه برنامههاي بهداشت روان میاجراي برنامه

نوع اوّل (تأمین و ارتقاء سالمت جامعه، ورزشهاي همگانی و  نوع پیشگیري عبارتند از: پیشگیري 3این راستا تنظیم شده است. این 

اي)، پیشگیري نوع دوّم (درمان، آثار مفید ورزشهاي هوازي)، و پیشگیري نوع سوّم (توانبخشی، نرمشهاي ساده و اصولی). مواجهه با حرفه

هاي بهداشت روانی بخصوص نیاز به توجّه بیشتر به برنامهمعضالتی چون بحران اعتیاد و کنترل آن نیز عالوه بر اقدامات ویژه در این زمینه، 

گردد. آنچه مهم است ایجاد انگیزه در قدم اّول و در سطح اّول دارد. در این میان نقش ورزش و فعالیت فیزیکی بیش از پیش روشن می

آموزشی در تمامی سطوح و استفاده از قدرت تأثیر  هايهاي ورزشی و برنامهگرفتن از تلفیق برنامهریزي و اجرا در قدم دّوم با بهرهبرنامه

استفاده از  - 2تمرکز روي بهداشت روان به عنوان یک نیاز اساسی  - 1باشد. نتایج عمده عبارتند از: هاي گروهی در این زمینه میرسانه

 -4سازي ایج مخرب اعتیاد از طریق آگاهتالش براي جلوه دادن نت -3اي از نظر ُبعد تأثیر رسانه (video clip) هاي قوي و مؤثرنماهنگ

تقویت و فعالیت همه جانبه  -sports against drugs » 5» :هاي عملی با شعارهاي مشخص و مقبول از نظر جهانی ماننداجراي برنامه

 .قُبح مسألهدر زمینۀ پیشگیري از طریق ایجاد انگیزه و به منظور ترك سیگار و رهایی از سوء مصرف مواد با توّجه ویژه به 

  اعتیاد - بهداشت روان  -ورزش  کلمات کلیدي:

 


