
 

 چگونگی اعتیاد به ورزش و راه های تشخیص

کِ ثیص اص اًذاصُ ٍسصش هی کٌدذ  ددذّب اًسدبى ٍ دَد      ثِ اصای ّش ضخصی. اعتیبد ثِ ٍسصش هسئلِ ای ثسیبس ًبدس است اهب ٍالعیت داسد

 .ٍسصش کٌٌذ افشادی صًذگی خَة ٍ سالهت تدشی خَاّدٌدذ داضت کِ ثِ تٌبست  کٌٌذ کِ هعوَالً داسًذ کِ ادالً ٍسصش ًوی

 اکثشیت لشیت ثِ اتفبق ایي خدبًَادُ ّدب  . دًٍدذگدی سا هدَسد تحمیك لشاس دادًذ ًفشی یک ثدبضگبُ ۰۵۱۱هحممبى ثشای ایي هَسد  خبًَادُ 

اعالم کشدًذ کِ دٍیذى ثشای آًْب هطکل سبص ٍ سخت ثدَدُ   دسدذ آًْب ۵ثیبى کشدًذ کِ آًْب فکش هی کٌٌذ ٍسصش چیض خَثی است ٍ تٌْب 

 .تاس

کشدى هعتبد ضًَذ  دسست هثدل اعتیدبد ثدِ     لجل  فیضیَلَطیست ّبی ٍسصش تصَس هی کشدًذ اهکبى داسد کِ ٍسصضکبساى ثِ ٍسصش سبل ّب

هَسفیي است ٍ  ًبم اًذٍسفیي تشکیجی اص ٍاطُ دسًٍی  ٍ. افضایص همذاس اًذٍسفیي دس ثذى هی ضَد ٍسصش ضذیذ سجت. هَسفیي ٍ هَاد هخذس

. اًذٍسفیي ثذى ثدب فعبلیدت فیضیکدی خیلدی صیدبد افدضایص هدی یبثدذ        . کٌٌذ ثب گیشًذُ ّبی هطبثِ هَاد هخذس عول هی ایي هَاد ضیویبیی

 .خیبل هی کشدًذ کِ ایي هی تَاًذ ّوبى دلیل اعتیبد افشاد ثِ ٍسصش ضَد داًطوٌذاى

دس ایي هدَسد ًطدبى داد کدِ ٍصًدِ ثدشداسی       گشفتِ یکی اص هطبلعبت اًجبم. توشیٌبت ٍسصضی ضذیذ سجت افضایص اًذٍسفیي هی ضَد ثیطتش

صهدبى فعبلیدت    ثدذى تٌْدب دس  . کِ هطبثِ ثب افضایص آى ثِ سجت دٍیدذى ثدش سٍی تشدهیدل هدی ثبضدذ      سجت ثبال سفتي اًذٍسفیي هی ضَد 

خدَد سا  . ضَد ضَد لذست تحول هب دس ثشاثش فطبسّبی فیضیکی ثیطتش اًذٍسفیي تَلیذ هی کٌذ ٍ دس همبثل ثیطتش ضذى ایي هبدُ  سجت هی

دٍست داسیذ ثتَاًیذ ّویٌطَس ثدِ دٍیدذى    ضوب. لشاس دّیذ ٍ فکش کٌیذ کِ ًمطِ فشاس اص دست یک هبهَت پطوبلَ سا داسیذ  بی پیطیٌیبى

صهبًیسدت کدِ    ایٌجدب آى . ًیض تحول ًکٌیذ  حذالل تب ٌّگدبهی کدِ ثدِ پٌبّگدبّی اهدي ثشسدیذ       خَد ثمب دّیذ ٍ ّیچ ًبساحتی  سوی سا

فیضیکی ثشایتبى ثِ ٍ َد ًیبیذ یب ثِ حذالل ثشسدذ ٍ ثدِ دلیدل ٍ دَد      ِ ًجبت ضوب هی آیذ ٍ سجت هی ضَد ًبساحتی  سوی ٍاًذٍسفیي ث

 .اًذٍسفیي  ثیطتش افشاد ثعذ اص آى ثِ ٍسصش اعتیبد پیذا هی کٌٌذ هیضاى ثبالی

ّدب ٍ اسدتخَاى ّدبیی کدِ ردی ٍسصش اص آًْدب        کِ سخت ٍسصش هی کٌیذ  ثذًتبى ثشای تشهین ٍ تمَیت هبّیچِ ّب  هفبدل  ثبفت صهبًی

 .خَاّیذ دیذ ثذٍى کبلشی هَسد ًیبص  ثبفت ّبی ضوب ضعیف ضذُ ٍ حتوبً آسیت. ًیبص داسد استفبدُ ًوَدُ ایذ  ثِ کبلشی ثیطتشی

شًدت کدِ اهدشٍصُ    ضَد  اعتیبد هحسَة هی ضَد دسست هبًٌذ اعتیبد ثدِ ایٌت  ّشگبُ ٍسصش هبًع فعبلیت ّبی هعوَلی دس خبًِ ٍ هحل کبس

ضدوب  : ٍسصش کشدى ًیض هی تَاًٌدذ اعتیدبد پیدذا کٌٌدذ     یب هثل سبیش فعبلیت ّب  افشاد ثِ  صیبدی پبی کبهپیَتش ضت سا دجح هی کٌٌذ افشاد

ضدذُ اًدذ  دٍسی اص ٍسصش    ثشای افشادی کِ ثِ ایدي هطدکل گشفتدبس   . ثیطتش ًیبص ثِ ٍسصش کشدى پیذا هی کٌیذ ّشچِ ثیطتش ٍسصش کٌیذ 

 .داسًذ صهبى ٍ ضذت توشیٌبتطبى سا ثبال ثجشًذ ثب ٍ َد آسیت دیذى ّن  ثبص دٍست. هحبل است کبسی

خبًَادُ  دٍسدتبى  ٍ  —ثوبًیذ است؟ ٍسصش ٍلتی اعتیبد هحسَة ضذُ کِ سجت ضَد ضوب اص سبیش هسبئل صًذگی ٍا اهب  چمذس ٍسصش صیبد

 ی است کِ ثِ ضوب کوک هی کٌذ ثجیٌیدذ تدب چدِ همدذاس ثدِ ٍسصش اعتیدبد      ضبهل سَاالت هب  ذٍلی تْیِ کشدُ این کِ. دیگش هسئَلیت ّب

عولدی  یدب   -هٌجش هی ضَد  هثل اختالل ٍسدَا  رٌّدی   ثیطتش اٍلبت  اعتیبد ثِ ٍسصش ثِ هطکالت ثسیبس هْن ٍ  ذی دیگشی ًیض. داسیذ

 .ثِ هشا عِ ثِ هتخصص هی ثبضذ افسشدگی  کِ دس ایي دَست ًیبص

 

 



 

 د داسیذ؟آیب ثِ ٍسصش کشدى اعتیب

 :  یعٌی ایٌکِ ضوب ثِ ٍسصش اعتیبد پیذا کشدُ ایذپبسخ ضوب ثِ سَاالت صیش ثلی ثبضذاگش 

 ثشًبهِ ی تلَیضیًَی هَسد عاللِ تبى  ثشًبهِ ّبی ٍسصضی است؟ ۰٫

  عجِ ی داسٍّبیتبى حبٍی ایجَپشٍفي  ًبپشٍسیي ٍ ثٌِگبی هی ثبضذ؟ ۲٫

 ب  پش اص کفص ّب ٍ لجب  ّبی ٍسصضی است؟لفسِ ی لجب  ّبیتبى  ثیص اص سبیش لجب  ّ ۳٫

 آخشیي ثبسی کِ اص ٍسصش  ب هبًذیذ هَلع اًتخبثبت هْن کطَس ثَد؟ ۴٫

 تصَس هی کٌیذ دسد داضتي  بلت ٍ سشگشم کٌٌذُ است؟ ۵٫

 اسن سگ ّب یب پشًذگبًتبى سا ًبیک یب آدیذا  هی گزاسیذ؟ ۶٫

 ٍسصضی اًجبم ضَد یب ضذُ ٍ دس هجلس ًَضبثِ ی اًشطی صا سشٍ کٌٌذ؟آیب دٍست داسیذ هشاسن عشٍسیتبى دس استبدیَم  ۷٫

دسست فکش کٌیذ  کوتدش احسدب  افسدشدگی     ٍسصشِ هتٌبست ٍ ثِ اًذاصُ سجت هی ضَد ثتَاًیذ. ٍسصش کٌیذ  سالهت خَاّذ ثَد ّشٍلت

ِ  ثشای آًذستِ اص ا. ثیخَاثیتبى سا ًیض هذاٍا خَاّذ کشد کٌیذ  اضطشاة کوی داضتِ ثبضیذ ٍ افسدشدگی خفیدف تدب     ًسبى ّبیی کِ هجدتال ثد

خَاّذ کشدچَى کِ تحمیمبت پضضکی آى سا ثبثت کشدُ ٍ ّوِ ی اًدَا    هتَسط ّستٌذ  ٍسصش حتی ثْتش اص داسٍّبی ضذ افسشدگی عول

ِ ساُ خَاّیدذ  هطوئٌدبً لدزت ثیطدتشی دس اداهد     داسای ایي فَایذ سالهتی ّستٌذ ٍ اگش ٍسصضتبى سا ثشحست عاللِ اًتخبة کٌیذ  ٍسصش ّب

 .ثشد
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