چکیذٍ:
هقذهَ ّ ُذف:
اهزّسٍ تا تْسؼَ ػلْم هزتْط تَ پشضکی ،اقتصادی ،اجتواػی ،هیشاى هزگ ّ هیز کاُص یافتَ ّ اهیذ تَ سًذگی رّ تَ افشایص است.
در ّاقغ تا گذضت سهاى جوؼیت جِاى تَ سوت سالوٌذی پیص هی رّد تطْریکَ ایي قزى را قزى سالوٌذی ًاهیذٍ اًذ ّ تیطتزیي هسائل
ّ هطکالتی کَ سیستن ُای تِذاضتی در تؼضی اس کطْرُای پیطزفتَ تا آًِا رّتزّ ُستٌذ هزتْط تَ ایي قطز اس جاهؼَ است .اس
آًجایی کَ در ایي سٌیي تغییز فیشیْلْژیکی ایجاد ضذٍ رّی ًیاسُای تغذیَ ای ،الگُْای دریافت غذا ّ فؼالیت فیشیکی تأثیز هی
گذارد .اس ایي رّ تأهیي حفظ ّ ارتقاء سالهت جسوی ،رّاًی ،هؼٌْی ّ اجتواػی سالوٌذاى جِت تِزٍ هٌذی آًِا اس کیفیت سًذگی
تِتز تایذ در اّلْیتِای تِذاضتی جْاهغ قزار گیزد.
رّش تزرسی:
ایي پژُّص تَ صْرت تْصیفی تحلیلی صْرت پذیزفت کَ تذیي هٌظْر تؼذاد  656سالوٌذ تاالی  66سال تز اساص جوؼیت تحت
پْضص  4هزکش تِذاضتی درهاًی تَ صْرت طثقَ ای تصادفی اًتخاب ضذًذ کَ تا هزاجؼَ تَ درب هٌاسل ّ تا تکویل پزسطٌاهَ MNA
تَ صْرت هصاحثَ ّضؼیت تغذیَ افزاد سالوٌذ هْرد ارسیاتی قزار گزفت.
یافتَ ُا:
یافتَ ُا ًطاى داد کَ در هجوْع اس ً 656فز سالوٌذ هْرد هطالؼَ (  961هزد ّ  961سى) ،تَ صْرت هصاحثَ ّضؼیت تغذیَ
افزاد سالوٌذ هْرد ارسیاتی قزار گزفت.
یافتَ ُا:
یافتَ ُا ًطاى داد کَ در هجوْع اس ً 656فز سالوٌذ هْرد هطالؼَ (  961هزد ّ  961سى) 565.65) 544.94 ،اس تیي هزداى ّ
 556.15اس تیي سًاى) در هؼزض خطز سْء تغذیَ 596.91) 594.45 ،اس تیي هزداى ّ  595.14اس تیي سًاى) دچار سْء تغذیَ
تْدًذ ّ  559196) 549.4اس تیي هزداى ّ  569141اس تیي سًاى) اس ّضؼیت تغذیَ ای هٌاسة تزخْردار تْدًذ .تیي ضاخص سْء
تغذیَ تا تحصیالت ) ،(p=6.666,chi-sq=69.69درآهذ) ،(p=6.664,chi-sq=91.966تْدٍ تذًی )(p=6.666,chi-sq=64.14
راتطَ هؼٌی داری اس ًظز آهاری ّجْد داضت.
ًتیجَ گیزی:
تا تْجَ تَ ضیْع ًسثتا تاالی اختالل تغذیَ ای در سالوٌذاى ّ تا ػٌایت تَ ایي کَ اهکاى هذاخلَ هٌاسة در اغلة ػْاهل هْثز تز آى
ّجْد دارد اُویت تْجَ تَ اصالح تاهیي هؼاش سالوٌذاى تا تذارک تزًاهَ ُای هٌاسة تغذیَ ای ّرسضی ّ ُوچٌیي کٌتزل ّسى آًِا
تیطتز رّضي هی ضْد.
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