پژوهش محوري ،سالمتي و شادابي در برنامه هاي فرهنگي باشگاه پژوهشگران جوان ()9
قل َّ للذیي آهٌَا ّذی ٍ ضفاء (فصلت )44/41،بگَ ایي قزآى بزای هؤهٌاى هایِ ّذایت ٍ ضفاء است.
حضزت ػلی(ع) هی فزهایذ :فاستطفَُ هي ادٍائنن ٍ استؼیٌَا بِ ػلی الٍائنن فاى فیِ ضفاء هيامبزالذاء؛ اس ایي
متاب بشره آسواًی بزای بیواریْای خَد ضفا بخَاّیذ ٍ بزایحل هطنالتتاى اس آى یاری بطلبیذ ،چزا مِ در ایي
متاب درهاى بشرگتزیي دردّاست.
اهزٍسًُ ،گزش خاصی بِ هاّیت اًگیشُ ّای اساسی هحزك رفتار ٍ هاّیت تْذیذّایاضطزاب آهیش ٍ اسباب ایجاد
ػَارض بیواریْای رٍاًی ٍ ػقالًی هی ضَد تا باضٌاخت آى اس بزٍس آًْا پیطگیزی ضَد.هَضَع پیطگیزی اس رفتارّای
اًحزافی ٍ بحزاًْای رٍحی ٍ رٍاًی بِ ػٌَاى ینی اس هسایل هْوی است مِ رٍاى ضٌاساى ٍجاهؼِ ضٌاساى درگیز آى
ّستٌذ.بِ تاسگی گزایص جذیذی در هیاى رٍاى ضٌاساى ٍرٍاى درهاًگزاى پذیذ آهذُ است تا بِ تاثیز ػَاهل فزٌّگی
ٍ اجتواػی در ضخصیت ٍ ًیاسّای اًساى بیطتز تَجِ ضَد.ایي گزایص طزفذار تَجِ بیطتز بِ دیيبزای سالهت رٍاى
ٍ درهاى بیواریْای رٍاًی است.آًاى بز ایي باٍرًذ مِ درایواى بِ خذا ًیزٍی خارق الؼادُ ای ٍجَد دارد مِ ًَػی
قذرت هؼٌَی بِ اًساىدیٌذار هی بخطذ ٍ در تحول سختی ّای سًذگی اٍ را مول هی مٌذ ٍ اسًگزاًی ،اضطزاب ٍ
در ًتیجِ پیاهذّای سیاًباری چَى افسزدگی ٍ خَدمطی باس هیدارد .در ضوارُ ّای پیطیي پیاهْای فزٌّگی در
خصَظ رسالت باضگاُ پژٍّطگزاى جَاى در ارتقاء هستوز میفیت بزًاهِ ّای فزٌّگی سخي گفتین ٍ ایٌنِ طزح
ضٌاسائی ٍ پاسخگَئی بِ ًیاسّای فزٌّگی اػضاء در دست اجزاء استّ .وچٌیي در ًظزسٌجی مِ اس رٍسای باضگاُ
ّا در خصَظ ّوناری ایطاى در ایي سهیٌِ اًجام ضذُ ،پیطٌْاد ّای ارسضوٌذی بِ ستاد هزمشی باضگاُ رسیذُ
است مِ هسلواً در فزآیٌذ پاسخگَئی بِ ًیاسّای ػاطفی -رٍاًی ،تحصیلی -ضغلی اػضاء هَرد استفادُ قزار خَاّذ
گزفت .ینی اس پیطٌْادّای اساسی ّوناراى ارائِ پیام ّای هختصز ٍ هفیذ ٍ بزگشاری جلسات آهَسضی در خصَظ
هَضَػات فزٌّگی بَدُ است ،در ایي راستا پیام ّای فزٌّگی سال  1391را با تأمیذ بز آهَسُ ّای قزآى مزین بزای
سالهت جسن ٍ رٍاى آغاس ًوَدین .در اداهِ هباحث گذضتِ در ایي ضوارُ ،بِ تؼزیف " ًیاس" خَاّین پزداخت.
تؼزیف ًیاس :فاصلِ بیي آًچِ مِ ّست ٍ آًچِ مِ بایذ باضذ ٍ بِ ػبارتی فاصلِ بیي ٍضغ هَجَد ٍ ٍضغ هطلَب
هاًٌذ :فاصلِ بیي گزسٌگی ٍ سیزی.
ًیاسّای اٍلیًِ :یاسّائی ّستٌذمِ بزآٍردُ ًطذى آًْا حیات جسوی ٍ رٍاًی اًساى را با خطز جذی رٍبزٍ هی ساسد.
هاًٌذ؛ َّا ،آّب ،غذا ٍ سز پٌاُ.
ًیاسّای ثاًَیًِ :یاسّائی ّستٌذ مِ بزآٍردُ ًطذى آًْا حیات اًساى را با خطز جذی رٍیارٍ ًوی مٌذ اها بزای رضذ ٍ
تناهل اًساى السم است .هاًٌذ؛ پیطزفت تحصیلی ٍ اجتواػی ٍ یا سًذگی هطتزك.
ًیاسّای هتؼالی :بخطی اس ًیاسّای ثاًَیِ ّستٌذ مِ با سطَح بزتز ٍجَد در ارتباط اًذ .هاًٌذ؛ هؼٌَیت ،ایواى راسخ،
خَد ضنَفائی ٍ خَد حقیقت یابیً .یاسّای هتؼالی ،گزچِ در سطَح باالی رضذ ٍ تناهل اًساى هطزح هی گزدد ،اها
در ٍاقغ ،هحَر اساسی تواهی ًیاسّای بطزی است.

