ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺪﯾﺪ؛ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮ
ﮐﺎراﯾﯽ اﻓﺮاد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺟﻮاد ﺗﺎﺟﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۲۰ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ در ﺷﺐ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎراﯾﯽ اﻓﺮاد را در روز ﺑﻌﺪ ﺑﻪ
ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ .ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺐ ﻏﺬای ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ،روز ﺑﻌﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را
ﺗﻤﺎم و ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ.
»ﺳﻮﻧﮕﯽ ﺳﻮﻓﯿﺎ ﭼﻮ« ،اﺳﺘﺎدﯾﺎر رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﯾﺎﻟﺘﯽ ﮐﺎروﻟﯿﻨﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻐﺬﯾﻪ
ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻓﺮاد را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ داﺷﺘﻦ ﺗﻐﺬﯾﻪ

ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت دﯾﮕﺮی
ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻓﺮدی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮاب و ورزش ﺑﺮ ﮐﺎراﯾﯽ اﻓﺮاد
ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻨﮏ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺨﺮﺑﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«.
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ۹۷ ،ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺳﻪ ﺑﺎر در روز و
ﺑﻪ ﻣﺪت  ۱۰روز ﮐﺎری ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻮاﻻت ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،در ﻫﺮ روز ﮐﺎری
ﺑﻪ ﺳﻮاﻻﺗﯽ درﺑﺎره ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺧﻮد و در ﭘﺎﯾﺎن روز ﮐﺎری ،ﺑﻪ ﺳﻮاﻻﺗﯽ درﺑﺎره ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻃﯽ روز و در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ،ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدادﻧﺪ .ﭘﺲ از آن ﺳﻮاﻻﺗﯽ درﺑﺎره ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ
ﮐﻪ از زﻣﺎن ﻏﺮوب ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب ﺧﻮرده ﯾﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﯽدادﻧﺪ.

در ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻣﺤﻘﻘﺎن زﻣﺎﻧﯽ از واژه »ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ« اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻢ ارزش ﯾﺎ ﻣﯿﺎن وﻋﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎ ﭘﺮﺧﻮری ﮐﺮده و ﺗﻌﺎدل
ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻢ زده ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ دارﻧﺪ ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ اﺣﺘﻤﺎل
ﺑﺮوز ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺴﻤﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮدرد ،ﻣﻌﺪه درد و اﺳﻬﺎل در آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ در وﻋﺪه ﺷﺎم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺑﺮﺧﯽ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﯾﺎ ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ از اﻧﺘﺨﺎب رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ را در اﻓﺮاد اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ .ﻣﺸﮑﻼت
ﺟﺴﻤﯽ و ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ،در اداﻣﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺤﻮه رﻓﺘﺎر و ﻋﻤﻠﮑﺮد
اﻓﺮاد در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺗﻐﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻼوه وﻗﺘﯽ ﻓﺮدی در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺴﻤﯽ و ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﯽﺷﻮد،
ﺣﺲ ﻫﻤﯿﺎری و ﮐﻤﮏ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ دﯾﮕﺮان دارد و دﭼﺎر ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﮔﻮﺷﻪﮔﯿﺮی و اﺟﺘﻨﺎب از اﻧﺠﺎم

وﻇﺎﯾﻒ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮی روی
اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻋﺎﻃﻔﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺎﯾﺪار و ﺑﺎﺗﺒﺎﺗﯽ دارﻧﺪ ،ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

