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گاه علوم زپشکی استان سمنان مایش ملی ارتقاء سالمت داهن و ه  5935اسفند ماه  6و5دندان خانواده و سومین همایش سالیاهن ژپوهشی دانش
گاه علوم زپشکی استان سمنان، دانشکده دندانپزشکی  دانش

 184 

 

 ناختی در سالمندانخاطره پردازی و بهبود ش

 4، مهدی محمودی3، عادله قره طغانی1، مریم خطیر احمدی2علی صدرالهی 

 هیات علمی دانشکده پرستاری بندرگز، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرگز، بندرگز ایرانکارشناسی ارشد پرستاری سالمندی، عضو  -٥

 های پزشکی اورژانس مازندران، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایرانمرکز مدیریت حوادث و فوریت کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی، -2

  عاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی. م -٩

 کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی، عضو هیات علمی دانشکده پرستاری بندرگز، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرگز، بندرگز ایران -4

 

تغییرات شناختی از مشکالتی است که در دوران سالمندی بسیاری از افراد با آن رو به رو می شوند. خاطره پردازی یکی از روش  مقدمه: 

های مورد استفاده جهت ارتقا وضعیت شناختی است مطالعات گسترده در این زمینه نتایج متفاوتی از تاثیر این روش درمانی در وضعیت 

 اده است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر خاطره پردازی در وضعیت شناختی سالمندان بود. شناختی سالمندان نشان د

میالدی در  1023تا  2330مقاله تحقیقی، مروری و متاآنالیز منتشر شده از سال  31نوع مروری بود. تعداد  از مطالعه حاضرروش تحقیق: 

ریق جستجوی مقاالت انگلیسی و فارسی زبان که دارای متن کامل قابل دسترسی زمینه تاثیر خاطره پردازی در بهبود شناختی سالمندان از ط

، Aging كلمات كلیدی از استفاده با  PubMed،Elsevier،SID، Google Scholarهای ا طالعاتی  بانك و گوگل جستجوگر بودند با موتور

Elderly ،Improve recognition ،Reminiscence ،Memory، Recollection Reminiscence ،Memoir ،Impression ،Thought ،

Cognitive آوری شد. جمع ، در عنوان یا چکیده اطالعات مربوط 

مطالعه از مجموع پژوهش ها به اثرات مثبت خاطره پردازی در بهبود وضعیت شناختی سالمندان اشاره داشتند. بیشترین  15تعداد یافته ها: 

مطالعه به صورت روایتی بود. بیشترین تاثیر این روش در سالمندان زن مبتال به اختالالت شناختی خفیف  10شکل استفاده از خاطره پردازی در 

مطالعه به تاثیر خاطره پردازی از طریق  3یر این روش در بهبود وضعیت شناختی مربوط به ارتقا یاداوری حافظه سالمندان بود.  در بود. بیشتر تاث

مطالعه به بهبود عملکرد جسمانی در بهبود حافظه سالمندان اشاره شد. بیشترین نظریه های مرتبط با خاطره پردازی در  3کاهش اضطراب  و 

شناختی سالمندان تئوری اریک اریکسون و  باتلر بود. تدوین جلسات خاطره پردازی بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی بهبود عملکرد 

 و حمایتی متفاوت بود. 

  مطالعات نشان داد خاطره پردازی در بهبود ابعاد گسترده وضعیت شناختی سالمندان موثر است. نتیجه گیری:

 سالمند، خاطره پردازی، بهبود شناخت:  های كلیدیواژه
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