
 نگرش جوانان نسبت به ورزش تغییر

 

، توجه جوانانذهن ما نقش بسته است. اما مفهوم ورزش در دنياي امروز در ا سالمت ان دوران کودکی مترادف بواژه ورزش از هم
وف جهيزات ورزشي معطرفتارهاي گوناکون نظير بدن سازي، رژيمهاي غذائي سخت و استفاده از تبيش ازحد به تناسب اندام و 

اگر بپذيريم که پشت هر تمايل به تغييری، انگيزه و ميلی شديدی در فرد وجود دارد، چه ميل و انگيزه ای برای چنين  شده است.
 تغييری در جوانان است؟ آيا ميل بر چنين تغييری همراه با خودانگاره ای مثبت به خودش است؟

ي اشخاص تبديل به يك اصل هويت مقبوليت کسب نمايند و ظاهرد تا به لحاظ رواني براي خود کن د با آرايش ظاهري سعي ميفر
 آيا اين سطح از هويتی برای جامعه کافی است؟ در ميان جوانان شده است.

خود را در معرض رژيم هاي  ،هنگامي که تناسب اندام به عنوان شرايط مطلوب جوانان براي رسيدن به وزن ايده ال مد نظر است
واقع درحساس ترين شرايط رشد بدني از شرايط تغذيه سالم و متعادل محروم مي مانند و گاه از  در سخت غذائي قرار داده و

 داروهای الغری استفاده می کنند.

گاهي از شيوه استعمال داروهاي نيروزا و هورموني قصد دارند  نحوه و برخي از جوانان بدون در نظر گرفتن عواقب وخيم و عدم آ
دراين راستا بازار فروش اين قبيل داروها در ميان جوانان  به عضالت برجسته و قوي دست پيدا کنند.با بهره گيري از اين روش 

توانند داراي  اين ورزشكاران تصورمي کنند مصرف اين داروها قدرت بدني را افزايش داده و با مصرف آن مي  .رايج شده است
همان  مانان مورد عالقه شان اقدام به عملياتي نمودن روشهاي سريع ياها با همزاد پنداري ميان خود و قهر آن اندامي زيبا شوند.

گاهی از  مي نمايند.تفاده از داروست، اس الگو گرفتن از نمونه های محبوب اجتماعی مانند ورزشكاران قهرمان بدون توجه و آ
 ها تنها به لحاظ ظاهری خود را مشابه آنها آرايش می کنند. نحوه عملكردی آن

مصرف داروهاي غير مجاز يا دوپينگ به طور روز افزون افزايش يافته و مشكالت زيادي براي ورزش کشور و از آن معضل سوء 
 مهم تر سالمت جامعه ورزشكاران به بار آورده است.

دوپينگ در ورزش با مشكالت خاصي همراه است از جمله مي توان به عدم مشاوره ورزشكاران با افراد مطلع و کسب اطالعات 
گاه سودجو، شيوع سريع و مصرف  باالدر ورزشكاران آماتور، استفاده از روشغ هاي غير متناسب با نوع ورزش و  لط از افرادآ

داروهاي پرعارضه و استاندارد نبودن مكمل هاي ورزشي در کشور اشاره کرد. پاداش ، مدال و کسب افتخار، شهرت ، قهرمانی 
 ار برای رسيدن زود هنگام به آنها متوسل به استفاده از داروهای غير مجاز می شوند.و ستاره شدن عواملی هستند که يک ورزشك

گونه داروها همچون عوارض قلبي و عروقي، افزايش فشار خون ، تجمع آب ميان بافتي در بدن،سكته  عوارض ناشي استفاده ازاين
 رگ هاي ناگهاني را به دنبال دارد. مغزي و خطر م

 



 

دهد  ها پس از مصرف مورد تهديد قرارمي رد جنبه هاي مهمي از سالمت را چه در زمان مصرف و چه سالاستفاده از اين موا

گاهي کامل از خطرات موجود از مصرف آنها خودداري بعمل آورند. لذا ورزشكاران مي   بايست با آ

در فضاهای سرپوسيده با توجه به حجم قابل توجه گردش مالی شرکتهای سازنده دستگاههای الغری و وسايل ورزشی 
)باشگاهی(،صنعت وسايل آرايشی و بهداشتی )زيباسازی(، مقبوليت بخشيدن به عناصر عنوان شده توسط حرفه پزشكی بخشی 
از مسئله موتور محرک مديريت بدن در ايران بشمار می آيد.استفاده ابزاری فروشگاههای دستگاههای ورزشی و باشگاه از 

معافيت های مالياتی اينگونه مشاغل دارای رشد قارچ گونه بوده وتبليغ داروهای حجم دهنده علی  تبليغات تلويزيونی در پناه
رغم مضرات فراوان در نشريات خانوادگی که رسالتی جز گرفتن آگهی ودرونی کردن مصرف گرائی ندارند نشانه های صحت 

افزون اينگونه محصوالت ايفا ميكند به گونه اي که اين ادعا است. دراين ميان تبليغات نقش گسترده و بسزائي در فروش روز
مخاطبان را مجذوب استفاده خواسته و ناخواسته  از محصول مينمايد،مدنيز بی ارتباط به مساله رژيم غذايی وتناسب اندام نيست 

. 

. وردآ را به ارمغان می فرديت ،اد ساختن فرد از بسياری از قيدوبندهای جامعهآز با زيمل در رساله فلسفه مدمعتقداست که شهر
 تعارض می کنند.از و تجاوز به عرصه ی فرديت او که دائما شده خود را در ميانه ی فشارهای جامعه می يابد زاداما همين فرد آ

فرد  به عبارتی مد ديالكتيک ميان شبيه بودن و دهد گسترش می پيگيری نمادها ونشانه های مد فردگرايی را زيمل فرد مدرن با ديد
بدين ترتيب افراد در دنيای مدرن از طريق توجه به بدن سعی  همان حال متمايز بودن از ديگران است و در ه ديگران از يک سو وب

 در متمايز کردن خود از ديگران دارندکه اين امر به بصری شدن هويت ها در دنيای ا مروز اشاره دارد.

 تاثير فشارهای فرهنگی در سطح بين گذارد. به تناسب ا ندام ا ثرمیفشارهای فرهنگی از مهمترين عواملی است که درگرايش 
ا ندازه های بدنی ايده  المللی واز طريق رسانه های جمعی تشديد می شود و به طوری که ارزش های خاص مرتبط با اشكال و

 مطلوب در رفتارهای ا فراد ا ثر می گذارد. ال و

عامل بروز اين معضل بوده و جای خالی فرهنگ سازی و اطالع رسانی از  همچنين عدم وجود سيستمهای نظارتی و کارآمد
 طريق رسانه ها مشهود می باشد.
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