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 مقدمه:

چندین دهه است که نقش ورزش در جامعه مورد توجه پژوهشگران و محققان قرار گرفته است. زیرا ورزش، هم بعنووان جئیوی 

دهد. بررسوی مااععوام ملتلوش نشوان ثابت از تعلیم و تربیت و هم بعنوان تفربح و سرگرمی، جامعه را تحت تاثیر خود قرار می

بدنی قابلیت و توانایی آن را دارد تا در کنار دیگر عوامل تاثیرگذار در کواهش مرورم موواد ملودر و ورزش و فعاعیتدهد که می

ای ساعم مورد توجه قورار گیورد. عنوان یکی از عوامل بسیار مهم و ارزشمند در ایجاد جامعهدخانیام و کاهش جرم و جنایام، به

بدنی در ایجاد جامعه سواعم عذا ما در این پژوهش در نظر داریم تا با ارایه شواهد و مدارک موجود به تبیین نقش ورزش و فعاعیت

 با تاکید بر کاهش بئهکاری و مررم مواد دخانی بپردازیم.

 ش شناسی:رو

ای، مقواتم و نشوریام باشد، بدین منظور ابتدا از طریو  مااععوام کتابلانوهمی تحلیلی_توصیفی نوع از مااععه از این رو، این 

آوری شده و سپس به تحلیول اطععوام پرداختوه های اینترنتی مااعب مورد نظر جمعمعتبر داخلی و خارجی و رجوع به سایت

 .شده است

 یافته ها:

تواند در کواهش جورم صورم مستقیم و هم غیر مستقیم میاین تحقی  حاکی از آن است که ورزش و فعاعیت بدنی هم بهنتایج 

 و جنایام و مررم مواد ملدر و کاهش استعمال دخانیام موثر باشد.

 نتیجه گیری:

داشوتن یوک شویوه و سوبک زنودگی هوا در تواند کمک شایانی بوه آنهای بدنی میبنابراین مشارکت افراد در ورزش و فعاعیت 

 ای ساعم کمک نماید.مناسب و در نهایت به ایجاد و حفظ جامعه

         

 بدنی، بئهکاری، مواد دخانی، جامعه ساعمورزش، فعاعیتهای کلیدی: واژه
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