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    چکیده:

مقدمه: بیماری آلزایمر بر وضعیت فیزیکی، روان شناختی و شناختی بیماران مبتال تأثیر منفی دارد. انجام تحریک چند حسی به ارتقاء 

ژوهش بررسی تأثیر تحریک چند حسی بر وضعیت کند. هدف از این پوضعیت فیزیکی، روان شناختی و شناختی این بیماران کمک می

باشد. روش کار: روش می 1931شناختی بیماران مبتال به آلزایمر بستری در مرکز آسایشگاهی فرشتگان شهر شیراز در سال 

مبتال  مطالعه، کارآزمایی بالینی روی دو گروه آزمایش و شاهد با پیش آزمون و پس آزمون بود. جامعه پژوهش شامل سالمندان زن

نفر به روش نمونه گیری تصادفی  25به آلزایمر خفیف تا متوسط بستری در مرکز نگهداری فرشتگان شهر شیراز بود. از این میان تعداد 

 52ساده انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و شاهد تقسیم شدند. روی گروه آزمایش برنامه تحریک چند حسی در قالب 

ها، پرونده روان پزشکی بیماران، پرسش نامه محقق ساخته جمعیت شناختی و اجرا شد. ابزار گردآوری داده دقیقه ای 52جلسه 

ها: تحریک چند حسی بر وضعیت شناختی بیماران گروه آزمایش نسبت به پیش پرسش نامه معاینه مختصر وضعیت روانی بود. یافته

(. به عبارت دیگر، تحریک چند حسی P=221/2ه تأثیر معناداری داشت )از مداخله و همچنین نسبت به گروه شاهد پس از مداخل

شود. به عالوه، اختالف میانگین نمرات پرسش نامه معاینه مختصر وضعیت روانی در موجب بهبود وضعیت شناختی گروه آزمایش می

گیری: تحریک چند ه مذکور است. نتیجهتر بود که نشان دهنده مؤثر بودن مداخلگروه آزمایش نسبت به شاهد به طور معناداری بیش

شود در مطالعات آتی، تواند شیوه مؤثری در بهبود وضعیت شناختی بیماران مبتال به آلزایمر باشد. پیشنهاد میحسی می

 تر مد نظر قرار گیرد.های مشابه در جامعه های دیگر و با حجم نمونه بیشپژوهش
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