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 سالمندان سالمت در نقاشی هنر بکارگیری بر مروری
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 مشتکالت  انتواع  بین در .است شده تبدیل نگرانی یک به قشر این روان سالمت، سالمندان رشد به رو جمعیت به باتوجه :و هد  مقدمه

 از استتفاده  دهتد  می نشان مطالعات. دارند قرار صدر در %۰۳ و %۳۷، %۳۶ شیوع با اضطراب و شناختی اختالالت، افسردگی ترتی  به روان
 هتای  درمتان  مقابتل  در مکمتل  های درمان به بیشتری تمایل بیماران اکثر و بوده موثرتر، پزشکی های درمان با همراه مکمل های درمان
 ستایر  استتقبال  بته  توجته  با. گیرد می قرار دسته این در نیز نقاشی هنر که است مکمل های درمان انواع از یکی درمانی هنر. دارند پزشکی
 نگرفتته  صتورت  ستالمندان  بین در نقاشی  محور با ایران در ای مطالعه کنون تا اینکه به توجه با و نقاشی شکل به درمانی هنر از ها گروه
 بته  از اطالعتاتی ، شده انجام سالمندان بین زمینه این در که مطالعاتی بر مروری و اطالعاتی های پایگاه در جستجو با تا شدیم برآن ، است

 .دهیم ارائه سالمندان بین در شیوه این کارگیری

، PubMed ،SienceDirect، Scopus شتتامل زبتتان انگلیستتی علمتتی هتتای داده پایگتتاه در الکترونیکتتی جستتتجوی :کااار روش

ProQuest و Ovid شامل زبان فارسی علمی های داده پایگاه نیز وMagiran،IRANDOC ،SID ،IranMedex  ۳۳۳۳ سال از 
 هنتر ، نقاشتی ، ستالمند ، درمتانی  هنتر  شتامل  الکترونیکی منابع در جستجو برای ها کلیدواژه.  شد انجام انگلیسی و فارسی زبان به ۳۳۰۷ تا

 مرتبط مقاله ۰۰۳۰ تعداد. بود Art therapy ،Elderly ،Older adult ،Painting ،Visual art ها آن انگلیسی معادل و دیداری
، کامتل  متتن  نهایتت  در و چکیده، عنوان اساس بر ترتی  به مقاالت غربالگری از پس. شد یافت مذکور اطالعاتی های پایگاه در موضوع با

 .گرفتند قرار بررسی مورد مقاله۰۳

 متورد  ستالم  و نشتین  خانه، شناختی اختالل به مبتال، افسرده سالمندان؛ سالمندان از متفاوتی های گروه بین در نقاشی نره :گیری نتیجه

 استفاده. کند می حکایت سالمند افراد روان سالمت مختلف های جنبه بر نقاشی هنر مثبت تاثیر از شده انجام مرور. است گرفته قرار مطالعه
 بهبتود  چنتین  هتم ، دمانسی سالمندان در هذیان و توهم، قراری بی مثل هایی نشانه کاهش و اضطراب، افسردگی کاهش در نقاشی هنر از

 نستبت  به ای مداخله، نقاشی هنر. است بوده موثر، مطالعات در کننده شرکت سالمندان اجتماعی مشارکت و نفس به اعتماد، زندگی کیفیت
 شبانه داری نگه مراکز در کشیدن نقاشی برنامه از شود می پیشنهاد. کرد استفاده مختلف دافاه پیشبرد برای آن از توان می که است ارزان
 بته  اختصاصتی  طتور  بته  کته  کیفیت با ای مداخله مطالعات انجام که است ذکر به الزم چنین هم. شود استفاده سالمندان روزانه یا و روزی
 .است ازنی، پردازد می سالمندان گروه در نقاشی هنر تاثیر بررسی

 درمانی هنر، نقاشی، سالمند :کلمات کلیدی
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