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A b s t r a c t
Background & Aims: loneliness has some implications for health. The 
relationship between loneliness and nutritional status requires careful and 
principled investigation. Therefore, the aim of this study was to determine 
the relationship between loneliness and nutritional status of the elderly.
Methods: 440 elderly 60 years and older individuals from Social Security 
Administration, Education Retirees Association, and Health Center were 
selected randomly Descriptive-Analytical study in 2018. Data collection 
tools included demographic information questionnaire, UCLA loneliness 
scale (20-80 Score in four levels; without loneliness, low, moderate and 
high) and mini nutritional assessment (0-30 score at three levels of malnu-
trition, at risk of malnutrition and normal nutritional status).
Results: The Mean  ±  SD age for the participants was 65.32(6.22). The 
relationship between nutritional status and loneliness of 68 elderly people 
without feeling alone (<20), 85.3% had normal nutritional status, of 317 
elderly people with low loneliness (39- 21), 80.4% had normal nutritional 
status. Of 52 elderly people with moderate loneliness (59-40), 63.5% were 
at risk of malnutrition. Loneliness in the elderly was significantly associat-
ed with an increased risk of malnutrition (OR = 4.2276, P = 0.00).
Conclusion: According to the felling of loneliness, more than half of the 
elderly and the reverse connection between the feelings of loneliness with 
the state of nutrition, holding free consultation classes in order to reduce the 
feeling of retired elderly loneliness by the politicians of the health system.
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ارتباط بین احساس تنهایی و وضعیت تغذیه سالمندان شهرستان رامسر
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چکیده: 

زمینه و هدف: احساس تنهایی یک عامل سبب شناختی در سالمت است، ارتباط آن با وضعیت تغذیه، 
نیازمند بررسی دقیق و اصولی است. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط احساس تنهایی با وضعیت تغذیه 

سالمندان انجام شد.

روش بررسی: مطالعه حاضر توصیفی-تحلیلی است که در سال 1397 بر روی 440 سالمند 60 سال 
و باالتر، از کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی، آموزش  و پرورش و مرکز بهداشت شهر رامسر که به 
روش تصادفی طبقه ای و با استفاده از جدول اعداد تصادفی انتخاب شدند، انجام شد. جمع آوری داده ها 
سطح  چهار  در   20-80 )نمره  یوکال  تنهایی  احساس  فردی،  ویژگی های  پرسشنامه های  از  استفاده  با 
بدون احساس تنهایی، کم، متوسط و زیاد( و بررسی مختصر وضعیت تغذیه )نمره 30-0 در سه سطح 

سوءتغذیه، در معرض خطر ابتال به سوءتغذیه و وضعیت تغذیه عادی( انجام شد. 

یافته ها: میانگین سنی سالمندان )6/22( 65/32 سال بود. ارتباط بین وضعیت تغذیه و احساس تنهایی 
از 68 نفر سالمند بدون احساس تنهایی )20<(،% 85/3 دارای وضعیت تغذیه عادی، از 317 نفر سالمند 
دارای  سالمند  نفر  از 52  عادی،  تغذیه  دارای وضعیت   80/4 %  ،)39 -21( کم  تنهایی  احساس  دارای 
احساس تنهایی متوسط )40- 59(، %63/5 در معرض خطر ابتال به سوء تغذیه بودند. احساس تنهایی در 

.)P=0/00 ،OR=4/276( سالمندان با معرض خطر ابتال به سوء تغذیه ارتباط معناداری دارد

نتیجه گیری: با توجه به احساس تنهایی بیش از نیمی از سالمندان و ارتباط معکوس بین احساس تنهایی 
با وضعیت تغذیه، برگزاری کالس های مشاوره رایگان در جهت ارایه راهکارهای کاهش احساس تنهایی 

سالمندان از سوی سیاست گذاران نظام سالمت ضرورت دارد.
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مقدمه
تعداد سالمندان جهان در سال 2050 میالدی به دو میلیارد نفر 
خواهد رسید)1(. در ایران نیز، جمعیت سالمندان باالی 60 سال در 

سال 1395، 9/3 درصد بوده است)2(. 
تا در  باعث شده است  به رشد جمعیت سالمندان  روند رو 
سال های اخیر مفهوم سالمندی فعال و سالم در کشورهای مختلف 
موردتوجه برنامه ریزان و سیاست گذاران حوزه سالمت اجتماعی 
مختلف  ابعاد  در  سالمندان  نیازهای  به  توجه  عدم  گیرد)3(.  قرار 
بروز  طریق  از  می تواند  اجتماعی  و  روانی  نیازهای  به خصوص 
پیامدهایی مانند انزوای اجتماعی و احساس تنهایی سالمندی سالم 

و فعال را مورد تهدید قرار دهد)4, 5(.
بین  تفاوت  از  که  است  ناخوشایند  حالتی  تنهایی  احساس 
با  که  روابطی  و  هستند  آن  خواهان  افراد  که  فردی  بین  روابط 
دیگران در شرایط واقعی دارند، نشات می گیرد)6(. عوامل متعددی 
مانند تجربه فقدان، ابتال به بیماری های جسمی و روانی موجب 
تجربه احساس تنهایی در سالمندان می شوند)7(. به طوری که 25 تا 
50 درصد کل جمعیت باالی 65 سال احساس تنهایی را برحسب 

سن و جنس تجربه می کنند)6(.
احساس تنهایی موجب تغییر در ابعاد مختلف سبک زندگی 
افراد به ویژه وضعیت تغذیه سالمندان می شود و از طریق کاهش 
انگیزه سالمند برای انجام رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت می تواند 
عوامل  اگرچه  باشد)8(.  تأثیرگذار  سالمندان  تغذیه  وضعیت  بر 
بر وضعیت  از عوامل مؤثر  بیماری   به  ابتال  فقر و  متعددی چون 
تغذیه سالمندان محسوب می شوند)9( اما مطالعات جدید بیشتر بر 
عواملی چون ایزوله اجتماعی و احساس تنهایی تأکید کرده اند)10, 

.)11

نتایج پژوهش Eskelinen و همکاران )2016( نشان داد احساس 
تنهایی می تواند به عنوان متغیر پیش بین وضعیت تغذیه سالمندان 
همکاران  بولوس Boulos و  مطالعه  نتایج  شود)12(.  تعریف 
تأثیرگذار  مهم  عوامل  از  تنهایی  احساس  داد  نشان  نیز   )2017(
تغذیه ای  وضعیت  که،  آنجایی  از  می باشد)13(.  تغذیه  وضعیت  بر 
زیاد  هزینه های  تحمیل  ازجمله  متعددی  پیامدهای  با  نامناسب 
درمانی  بهداشتی–  خدمات  ارائه دهنده  سیستم های  و  سالمند  بر 
همراه است، نیاز به شناسایی عوامل مرتبط با وضعیت تغذیه در 
سالمندان توسط ارائه دهندگان خدمات بهداشتی- درمانی و بویژه 
پرستاران که یکی از عمده ترین مددجویان آنها سالمندان می باشند 
بیش ازپیش نمایان است)14(. در کوریکولوم پرستاری سالمندی بر 
ازاین رو  است)15(.  شده  تأکید  جامعه  بر  مبتنی  مراقبت های  ارائه 
جامعه  ساکن  سالمندان  احتمالی  مشکالت  تشخیص  و  بررسی 
می تواند گامی مؤثر در جهت ارتقاء کیفیت زندگی این گروه از 
افراد جامعه باشد. اگرچه در زمینه ی ارتباط بین ویژگی های فردی 
نقاط مختلف  و وضعیت تغذیه ای سالمندان مطالعات زیادی در 
بین  ارتباط  درباره  اما،   )17 است)16,  گرفته  ایران صورت  و  جهان 
تغذیه ای  وضعیت  و  تنهایی  احساس  مانند  روان شناختی  عوامل 
از  برخی  نتایج  که  است  دسترس  در  اندکی  مطالعات  افراد  این 
در  که  این  به  توجه  با   .)19  ,18 است)12,  ضدونقیض  مطالعات  این 
با  نیز  و  است  نگرفته  زمینه صورت  این  در  مطالعه ای  نیز  ایران 
توجه به تفاوت های فرهنگی جمعیت ایران با سایر جوامع، مطالعه 
حاضر با هدف تعیین ارتباط بین احساس تنهایی و وضعیت تغذیه 
سالمندان انجام شد تا بتوان با شناخت بهتر ارتباط بین احساس 

تنهایی و وضعیت تغذیه سالمندان مداخالت آموزشی درزمینه ی 
احساس تنهایی این گروه از افراد جامعه طراحی کرد. 

روش  بررسی:
تا  اردیبهشت  که از  است  تحلیلی  توصیفی-  حاضر  مطالعه 
مردادماه 1397 انجام شد. محیط مطالعه شامل، کانون بازنشستگان 
شهرستان  بهداشت  مرکز  و  پرورش  آموزش  و  اجتماعی،  تأمین 
رامسر بود. تعداد نمونه 367 نفر بود که برای اطمینان بیشتر 440 
 .)r=0/4 نفر در نظر گرفته شد )آلفای معادل 0/05، بتای 0/010 و
از  استفاده  با  روش نمونه گیری به صورت تصادفی و طبقه ای و 
تعداد جمعیت  ابتدا  که  ترتیب  بدین  بود.  تصادفی  اعداد  جدول 
سالمندان هر سه مرکز مشخص شد و سپس بر اساس جمعیت 
کل  تعداد  به  توجه  با  و  پژوهش  محیط های  از  هرکدام  سالمند 
نمونه های تعیین شده )440 نفر( نسبت هر مرکز تعیین شد. بدین 
شکل که جمعیت کل کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی 2000 نفر 
) تعداد نمونه 252 نفر(، جمعیت کل کانون بازنشستگان آموزش 
 و پرورش 1000 نفر )تعداد نمونه 125 نفر(، جمعیت سالمندان 
مرکز بهداشت شهرستان 500 نفر )تعداد نمونه 63 نفر( بود. در 
این قسمت دقت شد تا سالمندانی که در مرکز بهداشت شهرستان 
پرونده دارند، با سالمندانی که در کانون های بازنشستگی پرونده 
دارند متفاوت باشند. با توجه به فهرست پرونده های موجود در 
این مراکز و با استفاده از جدول اعداد تصادفی نمونه گیری صورت 
از  آن ها  تلفن  شماره  و  منتخب  نمونه های  اسامی  سپس  گرفت. 
پرونده ها استخراج شد و در روز دیدار با سالمندان، ابزار پژوهش 

توسط محقق توزیع وداده ها جمع آوری شد.
معیارهای ورود

از  سن 60 و باالتر، سکونت در شهر رامسر ،کسب نمره 8 
اندازه گیری  بودن  امکان پذیر  شناختی)22(،  کوتاه  معیار  پرسشنامه 
عضله  دور  بازو،  دور  وزن,  قد,  )شامل:  تن سنجی  شاخص های 
غذایی  رژیم  نداشتن  آگاهانه،  رضایت  فرم  کردن  پر  پا(،  ساق 
روحی  بیماری های  و  مزمن  بیماری های  به  ابتالء  عدم  و  خاص 
روانی مانند افسردگی، اضطراب و... )طبق پرونده سالمند و خود 

اظهاری( از معیارهای ورود به این مطالعه بود.
معیارهای خروج

از  یک سوم  از  بیش  تکمیل  جهت  محقق  با  همکاری  عدم 
تغذیه ای  بررسی مختصر  تنهایی و پرسشنامه  پرسشنامه احساس 

وتمایل به کناره گیری سالمند در هر یک از مراحل پژوهش
ابزارهای جمع آوری داده ها

سطح  جنس،  سن،  شامل  فردی:  ویژگی های  پرسشنامه 
شغل  و  فرزند  تعداد  هم خانگی،  تأهل،  وضعیت  تحصیالت، 

می باشد.
آزمون کوتاه شناختی: این پرسشنامه از طریق مصاحبه فردی 
تکمیل شد. این پرسشنامه شامل ده سؤال و نقطه برش ایده آل آن 
8 می باشد. روایی و پایایی آن با آلفای 0/76 و پایایی درونی 0/89 

مورد تأیید قرار گرفته است)22(. 
 : Loneliness scale) یوکال  تنهایی  احساس  مقیاس 
درجه ای  چهار  لیکرت  طیف  در  سؤال  دارای20   :(UCLA
)نمره  می باشد.   20-80 نمرات  دامنه  و  4=همیشه(  تا  )1=هرگز 
20 و کمتر نشان از عدم احساس تنهایی، نمره 39-21؛ احساس 
-80 نمره  و  متوسط  تنهایی  احساس  59-40؛  نمره  کم،  تنهایی 
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توسط  پرسشنامه  این  است(.  زیاد  تنهایی  احساس  از  نشان   60
Russell و همکاران مورد تجدید نظر و روایی و پایایی آن توسط 
این  از  نیز  ایران  در  است)20(.  قرارگرفته  موردتأیید  محقق  این 
پرسشنامه در مطالعات متعدد برای بررسی میزان احساس تنهایی 
سالمندان استفاده شده است )آلفا برابر با 0/77()21, 22(. در مطالعه 
حاضر، روایی محتوا و صوری به صورت کیفی انجام شد. پایایی 
بیرونی )روش آزمون-بازآزمون( r=0/94 بدست آمد و همسانی 

درونی با روش آلفا کرونباخ ) r=0/85( تعیین شد.
 Mini Nutritional) تغذیه ای:  مختصر  ارزیابی 
MNA:Assessment ) دارای 18 سؤال در چهار بعد 1- بررسی 
پا،  ساق  عضله  دور  بازو،  دور  بدنی،  توده  )شاخص  تن سنجی 
کاهش وزن(، 2- ارزیابی کلی )وضعیت زندگی، استفاده از دارو، 
تحرک(، 3- بررسی رژیم غذایی )تعداد وعده های غذایی، مواد 
غذایی، مایعات مصرفی، استقالل در غذا خوردن( و 4- ارزیابی 
ذهنی )ادراک فرد از سالمت و وضعیت تغذیه( می باشد. کسب 
نمره زیر 17؛ نشان دهنده سوءتغذیه، نمره 17 تا 23/5؛ در معرض 
وضعیت  از  نشان  باالتر؛  یا   24 نمره  و  سوءتغذیه  به  ابتال  خطر 
ویژگی  و   %96 پرسشنامه  این  حساسیت  است.  عادی  تغذیه ای 
آن 98% می باشد)23(. در ایران روایی و پایایی آن توسط قاضی و 
همکاران به روش روایی محتوا و پایایی آن با آلفا 0/66 محاسبه 
شده است)24(. در مطالعه حاضر، روایی محتوا و صوری به صورت 
 r=1 )کیفی محاسبه شد. پایایی بیرونی )روش آزمون- بازآزمون
 )r=0/77( محاسبه شد و همسانی درونی از طریق آلفای کرونباخ
تعیین شد. در این ابزار قسمتی وجود دارد که می بایست محقق 
ارزیابی های تن سنجی و نمایه توده بدنی )BMI( را انجام دهد. 

عباس شمسعلی نیا و همکاران. ارتباط بین احساس تنهایی و وضعیت تغذیه سالمندان شهرستان رامسر

بدین منظور: وزن سالمند بـا حداقل پوشش و بدون کفـش و بـا 
یـک تـرازوي دیجیتال brisk ساخت کشور آلمان بـا دقت 100 
برای همه  ثابت  و  کالیبراسیون در زمان مشخص  از  گرم و پس 

نمونه ها اندازه گیری شـد. 
کوتاه  معیار  پرسشنامه  بجز  حاضر  مطالعه  ابزار های  تمامی 

شناختی توسط مشارکت کنندگان تکمیل شده است. 
و   SPSS23 نرم افزار از  داده ها  تحلیل  تجزیه  و  جهت 
آزمون های توصیفی و استنباطی )آزمون دقیق فیشر، جهت بررسی 
ارتباط بین احساس تنهایی، وضعیت تغذیه و متغیرهای جمعیت 
متغیرهای  کنترل  برای  لجستیک،  رگرسیون  آزمون  و  شناختی 
تنهایی(  احساس  با  تغذیه  وضعیت  بین  رابطه  در  مخدوش گر 

 .)p>0/05( استفاده شده است
یافته ها

نمونه های مطالعه حاضر شامل 440 نفر از سالمندان شهرستان 
تعداد  این  از  بودند.  میانگین سنی )6/22( 65/32 سال  با  رامسر 
288 نفر مرد )%65/5( و 152 نفر زن )%34/5( بودند )جدول1(.

متغیرهای  کردن  تعدیل  از  بعد  که  داد  نشان  نتایج 
جمعیت شناختی، احساس تنهایی در سالمندان با وضعیت تغذیه 

.))P=0/00 ،OR=4/276( ارتباط معناداری دارد

چدول1. ویژگی های فردی واجتماعی سالمندان

درصدفراوانیشاخصدرصدفراوانیشاخص
51/14بدون فرزندتعداد فرزند6035179/77تا 69سن)سال(

15735/68کمتر از 3 فرزند701615/68تا 79
323152/5تا 5 فرزند80194/32تا 89
4710/68بیشتر از 6 فرزند10/23باالی 90

9521/59با همسرهم خانگی28865/45مردجنس

28965/68با همسر و فرزندان15234/55زن
286/36با فرزندان7717/5بی سوادسطح تحصیالت

20/45با بستگان و آشنایان9822/27ابتدایی

265/91تنها5312/05راهنمایی
10/23بیکارشغل21248/18دیپلم و باالتر

61/36آزاد51/14مجردوضعیت تاهل
25958/86بازنشسته تامین اجتماعی38787/95متاهل

12628/64بازنشسته آموزش و پروش204/55مطلقه-متارکه

419/32خانه دار204/55بیوه
71/59کشاورز81/82همسر مرده
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بحث 
و  تنهایی  احساس  بین  ارتباط  تعیین  هدف  با  حاضر  مطالعه 
وضعیت تغذیه سالمندان انجام شد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد 
که رابطه معکوس معنی داری بین متغیر احساس تنهایی با وضعیت 
تغذیه سالمندان ساکن جامعه وجود داشت. در سایر مطالعات نیز، 

یافته؛  این  توجیه  در   .)25 بود)13,  معنی دار  و  معکوس  ارتباط  این 
در  تنهایی  احساس  تجربه  داشتند،  بیان  مختلف  مطالعات  نتایج 
سالمندان موجب افزایش آسیب پذیری در برابر عوامل استرس زا 
حفظ  در  توانایی  کاهش  فیزیولوژیکی،  ذخایر  کاهش  دلیل  به 
هموستاز و اختالالت در سیستم های مختلف بدن می باشد)26( اما 

جدول3. ارتباط بین وضعیت تغذیه و احساس تنهایی بعد از تعدیل گری متغیرهای جمعیت شناختی

نسبت شانسمتغیرها
فاصله اطمینان

سطح معناداری* سطح باالسطح پایین

4/2762/5997/032P=0/00احساس تنهایی)کم و زیاد(

1/3220/7522/023P=0/24سن

1/3730/8112/323P=0/23جنس

0/7800/6310/963P=0/021سطح تحصیالت )بی سواد و با سواد(

2/4271/7623/584P=0/03وضعیت تأهل )مجرد و متأهل(

1/0070/7261/397P=0/96هم خانگی)با همسر و تنها(

0/7020/4221/166P=0/12کفایت درآمد )بله و خیر(

*P>0/05

جدول2. ارتباط بین ابعاد وضعیت تغذیه و شدت احساس تنهایی در سالمندان 

تعداد )n(متغیرها

ابعاد وضعیت تغذیه

سطح معناداری* سوء تغذیه 
%)>17(

در معرض خطر ابتال به سوء تغذیه 
%)23/5 -17(

عادی
%)<24(

یی
نها

س ت
سا

اح

68014/785/3بدون احساس)20<(

P>0.001
3170/319/280/4کم)21-39(

523/863/532/7متوسط)40-59(

301000زیاد)60-80(
*P>0/05

و وضعیت  تنهایی  احساس  بین  که  داد  نشان  همچنین  تغذیه ای ارتباط معنی دار آماری وجود داشت )جدول2(. نتایج 

بر طبق نتایج از 68 نفر سالمند بدون احساس تنهایی، %85/3 
احساس  دارای  نفر سالمند  از 317  عادی،  تغذیه  دارای وضعیت 
تنهایی کم، 80/4% دارای وضعیت تغذیه عادی، از 52 نفر سالمند 
به  ابتال  معرض خطر  در   %63/5 متوسط،  تنهایی  احساس  دارای 

سوء تغذیه بودند.
جدول 3 ارتباط بین وضعیت تغذیه و احساس تنهایی بعد از 
تعدیل گری متغیرهای جمعیت شناختی را نشان می دهد. متغیر سن 

به صورت پیوسته وارد مدل شده است. 
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وضعیت  با  مستقیمی  ارتباط  تنهایی  احساس  دیگری  مطالعه  در 
در محل  تفاوت  است  آن ممکن  است)27( و علت  نداشته  تغذیه 
ساکنان  فوق  مطالعه  در  که  باشد  پژوهش  نمونه های  سکونت 
همین  در  باشد.  بودند،  شهر  ساکنان  حاضر  مطالعه  در  و  روستا 
راستا، نتایج مطالعه مرور سیستماتیک O’Keeffeet و همکاران 
)2017( نشان دادند که تأثیر عوامل روان شناختی؛ چون احساس 
متناقض  سالمندان  تغذیه  بر وضعیت  اجتماعی  انزوای  و  تنهایی 

است)28(. 
در مطالعه حاضر، بین احساس تنهایی با تمام ابعاد وضعیت 
سوءتغذیه  به  ابتال  خطر  عادی،  تغذیه ای  )وضعیت  تغذیه ای 
مطالعه  نتایج  داشت.  وجود  معناداری  ارتباط  سوء تغذیه(  و 
خطر  با  تنهایی  احساس  داد،  نشان  همکاران  و   Eskelinen
نتایج  همچنین  است)10(.  همراه  سوءتغذیه  به  ابتال  و  سوءتغذیه 
سبب  تنهایی  احساس  داد  نشان  همکاران  و   Ramic مطالعه 
است  حالی  در  این  می شود)29(.  سالمندان  در  سوءتغذیه  افزایش 
که نتایج مطالعه مرور سیستماتیکvan der Pols-Vijlbrief و 
همکاران نشان داد، هیچ ارتباطی میان سوءتغذیه و احساس تنهایی 
حاضر  مطالعه  نتایج  با  که  است)30(،  نداشته  وجود  سالمندان  در 

همسو نمی باشد. 
در مطالعه حاضر بین سطح تحصیالت و وضعیت تغذیه ای 
در  تنهایی  احساس  داشت.  وجود  معنی دار  ارتباط  سالمندان 
همه ی مراحل زندگی رخ می دهد اما شیوع آن در دوره سالمندی 
  Haneyمطالعه یافته ی  به طوری که  است.  اساسی  مشکل  یک 
و  می دهند  قرار  تایید  مورد  را  مطلب  این   )2017( همکاران  و 
تغذیه  وضعیت  بر  موثر  عوامل  از  را  تحصیالت  سطح  همچنین 
بیان می دارد به گونه ای که تحصیالت باالتر سبب کاهش تجربه 
احساس تنهایی در دوره سالمندی می شود)31( که با یافته ی مطالعه 

حاضر همسو می باشد. 
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بین وضعیت تاهل با وضعیت 
تغذیه سالمندان ارتباط معنی داری وجود داشت. یافته های مطالعه 
نشان  مطالعه حاضر  بر خالف   )2016( و همکاران   Nzabona
بیوه  زنان  به  نسبت  کم تری  تنهایی  احساس  متاهل  زنان  داد، 
داشتند)31(. در حالی که یافته های مطالعه Arslantaş و همکاران 
احساس  بیوه  زنان  داد،  نشان  مطالعه حاضر  با  هم راستا   )2017(

تنهایی کم تری را تجربه کردند)32(. 
تغذیه  وضعیت  با  معناداری  ارتباط  سن  حاضر،  مطالعه  در 
تغذیه ای توسط  ارزیابی وضعیت سالمت  نداشته است، ولی در 
در  مهم  عوامل  از  سن  شد،  مشخص  همکارانش  و  لشکربلوکی 
ایجاد سوءتغذیه در سالمندان می باشد، به گونه ای که با افزایش 
بدتر  افراد  تغذیه ای  وضعیت  سالمندی  دوره  به  ورود  و  سن 
می شود)33(، نتایج مطالعه Yang و همکاران نیز نشان داد، افزایش 
سن عامل مهی در ایجاد سوءتغذیه در دوره سالمندی می باشد)34(. 
از طرفی دیگر نتایج برخی از مطالعات بیان می دارد که، سالمندی 
به خودی خود سبب ساز سوءتغذیه نمی باشد و افزایش سن عامل 
خطر محسوب نمی شود، بلکه وجود بیماری ها و داروهای مصرفی 

زیاد در این دوره سبب ساز سوءتغذیه می شود)35،36(. 
وضعیت  و  جنس  بین  که  داد  نشان  حاضر  مطالعه  نتایج 
تغذیه ای سالمندان ارتباط آماری معنی داری وجود نداشت. نتایج 
مطالعه Kvamme و همکاران نشان داد بین جنس و وضعیت 
از  بیش  به طوری که مردان  ندارد.  ارتباط معنی داری وجود  تغذیه 

زنان در معرض سوءتغذیه قرار داشته اند)37(. 
بین هم خانگی و وضعیت  داد که  نشان  نتایج مطالعه حاضر 

حالی  در  این  نداشت.  معنی داری وجود  ارتباط  سالمندان  تغذیه 
است که، نتایج سایر مطالعات نشان می دهد که سالمندانی که در 
مبتال می شوند  به سوءتغذیه  زندگی می کنند، کم تر  کنار خانواده 
و از تبعات رواني و افسردگي ناشي از انزواي اجتماعي در امان 

هستند)41- 38(. 
نتیجه گیری

با توجه به ارتباط معکوس بین احساس تنهایی و وضعیت تغذیه، 
از جمله احساس  به وضعیت روانشناختی سالمندان  توجه ویژه 
نظام  سیاست گذاران  که  هست  نیاز  لذا  است.  ضروری  تنهایی 
سالمت تسهیالتی در زمینه برگزاری کالس های مشاوره رایگان در 
جهت ارایه راهکارهای کاهش احساس تنهایی سالمندان، در کنار 
استاندارد  پرسشنامه های  از  استفاده  با  تغذیه  غربالگری وضعیت 
بیماری های  از  بسیاری  از  پیشگیری  به منظور  سالمندان  ویژه 
غیرواگیردار و مزمن اهتمام ویژه داشته باشند. از محدودیت هاي 
جهـت  گزارش دهي  خود  ابزارهای  از  اسـتفاده  حاضر،  مطالعه 
این  دلیل  به  همچنین  بود.  سالمندان  از  اطالعـات  جمـع آوري 
و  آموزش  بازنشستگان  کانون  در  موجود  پرونده های  بیشتر  که 
پرورش و تامین اجتماعی مربوط به جنس مرد بود، تعداد مردان 
است  بوده  زنان  برابر  دو  تقریبا  حاضر  مطالعه  در  شرکت کننده 
از  است.  حاضر  مطالعه  محدودیت های  از  دیگر  یکی  این  و 
معیارهای ورود به مطالعه حاضر عدم ابتالء به بیماری مزمن بود. 
وضعیت  بر  است  ممکن  مزمن  بیماری  به  ابتالء  اینکه  دلیل  به 
تغذیه سالمندان تاثیر گذارد، توصیه می شود در مطالعات آتی به 
نقش متغیر ابتالء به بیماری مزمن به عنوان متغیر تعدیل گر ارتباط 
بین احساس تنهایی و وضعیت تغذیه ای سالمندان ساکن جامعه 

پرداخته شود. 
کاربرد یافته ها دربالین 

تنهایی و وضعیت تغذیه ونقش  ارتباط احساس  به  با توجه 
آموزش  برنامه های  اجرای  سالمندان،  سالمتی  در  عامل  دو  این 
ضمن خدمت برای پرستاران و نیز طراحی و اجرای برنامه های 
آموزشی مناسب برای سالمندان در زمینه های مربوطه برای کاهش 
موثر  و  مفید  سالمندان  تغذیه  وضعیت  بهبود  و  تنهایی  احساس 

خواهد بود.
مالحظات اخالقی

دانشگاه  اخالق  کمیته  از  اجازه  کسب  از  پس  مطالعه  این 
 IR.MUBABOL.HRI.اخالق )کد  بابل  پزشکی  علوم 
مطالعه،  اهداف  درباره  توضیح  شد.  انجام   )REC.1397.027
رعایت  و  مطالعه  از  کناره گیری  دادن حق  کتبی،  رضایت  کسب 
مطالعه حاضر  در  که  بود  اخالقی  موارد  دیگر  از  رازداری  اصل 

رعایت شده است.
تعارض منافع

علوم  دانشگاه  مصوب  پژوهشی  طرح  حاصل  حاضر  مقاله 
پزشکی بابل می باشد. تعارض منافع وجود ندارد.

تشکر و قدردانی
بابل، دانشکده  از مسئولین دانشگاه علوم پزشکی  بدینوسیله 
پرستاری فاطمه زهرا)س( رامسر و سالمندان و همچنین کارکنان 
و  پرورش  و  آموزش  اجتماعی،  تامین  بازنشستگان  کانون  مراکز 
این  انجام  کلیه کسانی که در  بهداشت شهرستان رامسر و  مرکز 
پژوهش ما را همراهی نمودند، تشکر می نماییم. این مقاله با کد 
مصوب 9705116 تاریخ 2/22/ 1397 در سامانه پژوهان دانشگاه 

علوم پزشکی بابل ثبت شده است.
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