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 چکیده

به دلیل شرایط  والدین دیگر به از کودکان نسبتکودکان مبتلا به سندروم داون دارای نیازهای ویژه بوده بنابراین مادران این طیف 

 اجتماعی هایموقعیت در کودکان این مشکل دارند. برای فرزندشان با ارتباط در بیشتری میزان به و نیازهای خاص این کودکان،

گیری از مداخلات بهرهبا  های مناسببرنامه شوند. بنابراین طراحیمی محروم خود اجتماعی حقوق از و است نشده دوراندیشی

مداخلات  ریتأث یمطالعه بررس نیهدف از ا باشد.می جامعه افراد از طیف این به کمک برای عوامل مهمترین روانشناسی از

. پژوهش از نوع مبتلا به سندرم داون استروانشناسی بر افزایش تعامل بدون خشودنت و ارتباط بهتر و بیشتر مادر با کودک 

تمام مادران کودکان  را پژوهش این آماری ز طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعهآزماشی بوده و ا

کودکان  مادران از نفر 33دادند.  تشکیل بهزیستی سازمان به وابسته بوشهر، توانبخشی و آموزشی روزانه مرکز مبتلا به سندرم داون

 گروه جایگزین دو در سپس و انتخاب شهرستان بوشهر توانبخشی مرکز از دسترس در گیرینمونه روش با مبتلا به سندرم داون

 .نشد ارائه آموزش این کنترل گروه به که حالی در کردند، آموزشی شرکت برنامه در آموزشی جلسه 13 در آزمایش، گروه شدند.

جلسه آموزشی روی  13نگر طی پیانتا استفاده شد. مداخلات روانشناسی مثبت والدکودک رابطه ها، مقیاسجهت گردآوری داده

گرا موجب بهبود رابطه مادر با کودک مبتلا به سندرم داون گروه آزمایش اجرا گردید. نتایج نشان داد که مداخلات روانشناسی مثبت

ندرم داون سبه  مبتلا کودکرابطه مادر با توان یم گراگیری از مداخلات روانشناسی مثبتبا بهره ق،یتحق نیا جیبراساس نتاگردید. 

    شود.یم هیمبتلا به سندرم داون توصکودک  مادران با یبرا موثربرنامه  یکبه عنوان  روش نیا ن،یبنابرا .دیرا بهبود بخش

 رابطه والد با کودک کودک مبتلا به سندرم داون، مداخلات روانشناسی، :یدیکلمات کل

 

 

 

 مقدمه 

بوده که سبب تفاوت ظاهری و ذهنی این افراد با دیگر افراد شده  21دروم داون ناشی از یک کروموزم اضافی در جفت کروموزم سن

تند. هس متوسطتا  فیخف یذهن یدارند و به طور معمول دچار ناتوان نیانگیاز حد م ترنییپا یگروه از کودکان توان ذهن ناست. ای



بت به نسرا  یو جسم یرشد ذهن این افراد مراحل بنابراین هستند. یذهن دیشد یبه سندرم داون دچار ناتوان انیاز مبتلا یتعداد کم

فراد در این ادر  گرید یهاتیکردن و فعال یصحبت کردن، باز ،یرو ادهینشستن، پ یادگیریو کنند با تاخیر سپری میافراد  ریسا

های سندرم با نقایص شناختی اجتماعی، اختلال (.Mehralitabar et al., 2316گیرد )دیرتر صورت می با همسالانشان سهیمقا

های اجتماعی و مشکلات گوناگونی در کارکردهای اجتماعی افراد مبتلا به سندرم می شود. البته اختلال سندرم، تنها منجر به چالش

 ایجاد در مهم عوامل از جتماعی را نیز به دنبال دارد.  یکیهای خانوادگی و اای از گرفتاریکند بلکه زنجیرهفرد مبتلا را گرفتار نمی

 و والدین روزافزون آگاهی و گسترش اطلاعات ویژه، نیازهای با کودکان یا  استثنایی کودکان و پرورش آموزش تسهیلات گسترش و

 هایپیچیدگی و مسائل با را زندگی این کودکان جامعه، گذر حال در شرایط   است. فرزندشان به ها نسبتآن مسئولیت احساس

 کند ومی مواجه زیادی مشکلات با را خانواده مبتلا به سندروم داون، کودک حضور و تولد است. همچنین کرده خود مواجه خاص

 مهمترین مراحل از کودکی دوران که آنجایی از گذارد.  جای خانوادگی بر روابط و آن اعضای خانواده، بر نامطلوبی آثار تواندمی

 مهمترین از روابط والدکودک که نیست انتظار از دور گیرد،می شکل و شودریزی میپایه دوران این در فرد شخصیت و است زندگی

 هیجانی هایپاسخ به والدکودک روابط (.1331شود )رضایی و همکاران،  محسوب هر کودکی اجتماعی و روانی رشد بر مؤثر عوامل

 دردسترس بودن، گوش دادن، طریق از ممکن است هاپاسخ این که دارد اشاره رشد فرایند در کودک و بین والدین متقابل رفتاری و

 بدین کند؛می پیروی ثابت الگویی از که همواره است دو طرفه تبادل نوعی تعامل درحقیقت، باشد.  انواع تعامل دیگر و فهمیدن

 و فرزندپروری چگونگی بر مستقیمی تأثیر های کودک،ویژگی و گذاردمی تأثیر کودک رشد بر ایگونه به دروندادهای مادر که معنا

 در اما هستند، یکدیگر سوی از مثبت تقویت پی کودک در هم و مادر هم ارتباط این در دارد. والدین ارتباطی خصوصیات الگوهای

 کودکان این موارد اغلب در کندنمی ارتباط برقرار مادر با به خوبی کودک چون مبتلا به سندروم داون کودک با متقابل مادر ارتباط

 کند کهمی فراهم را موقعیتی کودک از مادر عاطفی مراقبت شوند. درحقیقتمی مادران سوی از و طردشدگی انزوا توجهی،بی دچار

تأثیرات  بر علاوه کنند. توجه او به شایسته فردی عنوان به که انتظار دارد دیگران از و کندمی دوست داشتنی بودن احساس کودک

 نرخ به آن منفی اثرات از توانمی و بود برحذر تواننمی و نامطلوب ناکافی ارتباط منفی تأثیرات از دارد، خوب رابطه یک که مثبتی

 تواندمی کودک ذهنی مشکلات آنجا که از (.Kirk et al., 2311کرد ) اشاره والدکودک دوسویه ارتباط به مربوط زیاد مشکلات

 منفی اثرات این با که ضرورت دارد دهد، قرار تحت تأثیر منفی ایگونه به را مادرکودک جمله تعامل از زندگی، مختلف هایجنبه

 Barlowاست ) نگرارتباطی توام با مداخلات روانشنای مثبت هایمهارت آموزش باره این مؤثر در راهکارهای از یکی شود. مقابله

et al., 2332ها شکلهای بالقوه افراد و پرورش آننگر و مداخلات مبتنی بر آن با هدف استفاده از توانمندیمثبت (. روانشناسی 

ها افزایش احساسات، های درمانی اشاره دارد که هدف آنها و روشنگر به فعالیتگرفتند. مداخلات مبتنی بر روانشناسی مثبت

اهداف مداخلات مبتنی بر روانشناسی مثبت نگر بهبود کیفیت زندگی در های مثبت در فرد است. از مهمترین رفتارها و شناخت

 Rashid(. یکی از مداخلات موثر و کارآمد در حوزه روانشناسی مثبت نگر، روان درمانی مثبت نگر1331افراد است )آریا نژاد، 

and Seligman, 2313  وانشناسی مثبت نگر است که توسط باشد. روان درمانی مثبت نگر عنوان رویکردی درمانی در حوزه رمی

Seligman et al., 2336  های صورت گرفته در زمینه اثربخشی برنامه روان درمانی گسترش یافته است. برخی از پژوهش

نگر گویای اثربخشی این مداخلات در تقویت میزان شادکامی، رضایت از زندگی و کاهش علائم افسردگی، ارتقا بهزیستی مثبت

های مثبت، کاهش میزان مصرف مواد مخدر و تقویت خوشبینی، شادکامی، رضایت از زندگی، افزایش عواطف و هیجان روانشناختی،

های مختلف روان شناسی مثبت گرا در حوزه مثبت میزان بهزیستی در نوجوانان بود. اگرچه محقیقان زیادی به مطالعه اثرات

 .استهای خاص بخصوص کودکان سندرم داون کمتر توجه شده کودکان با ویژگی اند اما در این میان به تعامل مادران باپرداخته

ای مبتنی بر روانشناسی مثبت نگر است که سطح لذا پژوهش حاضر با آگاهی از این وضعیت، در صدد طراحی یک برنامه مداخله



رس ها با استتا بدین ترتیب توانایی مقابله آن تامل مادر با کودک را در گروه مادران دارای کودکان مبتلا به سندرم داون ارتقا دهد

 ها را افزایش دهد. محیطی را بالا برده، و بهداشت روانی آن

 روش

تمام مادران  را پژوهش این آماری جامعه بود. کنترل گروه با آزمون پس آزمون پیش طرح با و نیمه آزمایشی حاضر مطالعه روش

 مادران از نفر 33دادند.  تشکیل بهزیستی سازمان به وابسته بوشهر، توانبخشی و آموزشی روزانه مرکز مبتلا به سندرم داونکودکان 

گروه  دو در سپس و انتخاب شهرستان بوشهر توانبخشی مرکز از در دسترس گیرینمونه روش با مبتلا به سندرم داونکودکان 

 نفری آزمایش و کنترل قرار گرفتند. سپس 12تصادفی در دو گروه پس از انتخاب گروه نمونه، این افراد به شکل  شدند. جایگزین

نکردند. پس از اجرای مداخلات، تعامل مادر با  دریافت آموزشی هیچ کنترل گروه قرارگرفتند. برنامه آموزشی تحت آزمایش گروه

ورد ها مه عنوان پس آزمون در تحلیل دادهگیری شد. نتایج این ارزیابی بکودک در مادران هر دو گروه با استفاده از پرسشنامه اندازه

 فرزندان و باشند داشته ساله 6تا  2 مبتلا به سندرم داونکودکان  مادران که بود این پژوهش به ورود استفاده قرار گرفت. معیارهای

 معیارهای کنند. زندگی خود مادر و پدر با و توانبخشی دریافت و آموزشی خدمات سازمان بهزیستی، نظر زیر روزانه از مراکز هاآن

 غیبت جلسه دو از بیش داشتن و والدین کودکان جدایی مشابه، آموزشی هایبرنامه در مادر همزمان شرکت پژوهش نیز از خروج

  .بود

های حوزه شامل پیانتا والدکودک رابطه مقیاس است. شده استفاده پیانتا والدکودک رابطه مقیاس از اطلاعات جمع آوری برای

 بیانگر تعارض، شود.می ها(حوزه تمامی )مجموع کلی رابطه مثبت و ماده( 6) ماده(، وابستگی 13نزدیکی ) ماده(،11) تعارض

 گرم، رابطه از مادر رابطه ادراک بیانگر نزدیکى، خویش دارد. فرزند با منفى و نامطلوب رابطه میکند احساس مادر که اى استدرجه

است.  والدین به کودک حد از بیش میزان وابستگى از مادر ادراک بیانگر است. وابستگى، خویش فرزند با ارتباط نزدیک و عاطفى

 حوزه هر است. نمره می کند( قطعاً صدق 2)  نمی کند( تا صدق قطعاً 1از ) لیکرت پنج درجه ای براساس مقیاس آن نمره گذاری

 نمرات مجموع است، از کل نمره همان که کلی مثبت رابطه حوزه نمره و دست می آید به آن سازنده هایه ماد نمرات مجموع از

ارزیابی کرده اند.  متخصصان نیز را آن محتوایی روایی می شود. حاصل و وابستگی تعارض حوزه نمرات معکوس و نزدیکی حوزه

 نزدیکی، وابستگی تعارض، هایحوزه آورد. پایایی دست به کرونباخ آلفای از طریق ابارشی را پرسشنامه این پایایی و محتوایی روایی

   (.Abareshi et al., 2333است ) شده گزارش 16/3، 61/3، 11/13،3/3ترتیب به کلی مثبت رابطه و

هفته ادامه  13جلسه طراحی شد  که به مدت  13برنامه و شیوه اجرا: در این پژوهش، آموزش مبتنی بر روانشناسی مثبت نگر در 

ه آزمایش انجام شد. ابتدا پیش آزمون اجرا شد، سپس برای هر کدام از شرکت کنندگان، تحت مداخلات داشت. بر روی مادران گرو

برای گروه کنترل  پیانتا والدکودک روانشناسی مثبت گرا قرار گرفتند. پس از به پایان رسیدن مداخله، پس آزمون پرسشنامه رابطه

 گروه دو هر برای هامقیاس تمامی ارائه شده است. ابتدا 1تمرینات در جدول و آزمایش در یک دوره زمانی یکسان اجرا شد. خلاصه 

 گروه مشخص شدن از بعد شد.  گرفته کتبی رضایت مداخله، در دربارة شرکت هاآزمودنی همه از سپس شد. اجرا کنترل و آزمایش

   .است شده آورده 1جدول  آموزشی در تجلسا محتوای و ساختار خلاصة شد. اجرا گروه این در آموزش مثبت برنامة آزمایشی،



 گرا در گروه آزمایشدرمانی مثبت. خلاصه برنامه روان1جدول

 خلاصه محتوا و تمرینات جلسه  

خواهد برود و اینکه مداخلات معرفی و آشنایی، درک اینکه هر نفر به عنوان یک انسان، کجا قرار دارد، کجا می اول    

 گرا چیست. مبتنی بر روانشناسی مثبت

توان افراد را به افرادی خوش بین خوش بینی، آشنایی با مفهوم خوش بینی و شناخت راهبردهای خاصی که می دوم    

 تبدیل کند.

مهرورزی، آشنایی با مفهوم مهرورزی و شناخت راهبردهای خاصی برای مهرورزی و ترغیب افراد برای شرکت در  سوم   

 های عام المنفعهفعالیت

توان افراد را به افرادی قدرشناس قدرشناسی. آشنایی با مفهوم قدرشناسی و شاخت راهبردهای خاصی که می چهارم  

 تبدیل کند.

 کنندگان.لسات، یادآوری مطالب آموخته شده و بررسی میزان پیشرفت شرکتمرور ج پنجم   

 شوخ طبعی، آشنایی با مفهوم شوخ طبعی و شناخت راهبردهای خاصی برای شوخ طبعی سازگارانه. ششم  

 هدفمندی، آشنایی با مفهوم هدفمندی و شناخت راهبردهایی برای دنبال کردن یک زندگی هدفمند هفتم  

توان افراد را به افرادی لذت ناشی از تجربه، آشنایی با مفهوم لذت تجربه و شناخت راهبردهای خاصی که می هشتم  

 گرا و توانمند در حفظ شغلشان تبدیل کند.عمل

 امیدواری، آشنایی با مفهوم امیدواری و شناخت راهبردهایی خاصی که امید را در افراد تقویت کند. نهم  

 کنندگانیادآوری مطالب آموخته شده و بررسی میزان پیشرفت احتمالی شرکت مرور جلسات، دهم  

 نتایج 

 برای و کوواریانس آماری هایاز آزمون هاداده تحلیل ( استفاده شد. برای23)نسخه SPSSهای آماری از نرم افزار برای تحلیل

معیار  انحراف  ± میانگین صورت به مقادیر .(32/3 شد )در سطح خطای استفاده آزمون دانکنپس از هااختلاف میانگین بررسی

 گزارش شد. 

گرا بر تعامل مادران  دارای کودکان مبتلا به سندرم داون مورد بررسی قرار گرفت. در مطالعه حاضر، اثر مداخلات روانشناسی مثبت

یک دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون میانگین و انحراف معیار متغیر پژوهش در دو گروه آزمایش و کنترل و به تفک 2در جدول 

دهد که میانگین و انحراف معیار متغیر تعامل مادر با کودک مرحله پس آزمون گروه آزمایش برابر ارائه شده است. نتایج نشان می

در مراحل  کنترل گروه در کودک با والد تامل ،2 جدول به توجه با. باشد می 13/36±13/13 با برابر کنترل گروه و 13/11±13/11

داری را نشان نداد. اما این تعامل در مراحل پیش آزمون و پس آزمون در گروه پیش آزمون و پس آزمون اختلاف آماری معنی

 (. p<3032داری را نشان داد )آزمایش اختلاف آماری معنی



 . میانگین و انحراف معیار متغیر رضایت شغلی در گروه کنترل و آزمایش2جدول 

و انحراف  میانگین مراحل

 معیار

رضایت 

 شغلی

 

  آزمایش

 63/31±13/13 پیش آزمون

 13/11±13/11 پس آزمون

  کنترل

 13/36±21/13 پیش آزمون

 13/36±13/13 پس آزمون

 بحث و نتیجه گیری

میزان  و نگرش جمله از گوناگونی اساسی عوامل تعامل تأثیر تحت است و چندبعُدی و پیچیده رابطه ای کودک، با مادر رابطه

اعتماد  فرزندپروری، مهارت و دانش میزان داری،خویشتن شایستگی اجتماعی و حس رفتار، کنترل و مدیریت والدین، نحوه پذیرش

 از مادر عاطفی مراقبت والدکودک، تعامل کیفیت حداقل تعارض، با محیطی ایجاد و کودک تربیت در والدین خوشفکری به نفس و

 امری مذکور، عوامل به توجه کند.می پیدا معنا و فرزندان والدین تعاملی و چندلایه روابط و والدین روانشناختی کودک، سلامت

 از دسته آن بنابراین، دارد؛ وابستگی و تعارض، نزدیکی هایحوزه در کودک با مادر رابطه در مهمی بسیار نقش است، زیرا ضروری

 با مادر رابطه ارتقای در بردارد ها گامآن بهبود درصدد و کند توجه مدنظر عوامل به بتواند که و توانبخشی آموزشی هایبرنامه

که مداخلات  داد نشان پژوهش این هاییافته کلی طور به (.Dubois-Comtois et al., 2313بود ) خواهد مؤثر کودک

 فرزند وجود اینکه به توجه با دارد، توجهی مبتلا به سندرم داون تأثیر درخور کودک با مادر رابطه بهبود روانشناسی مثبت نگر بر

 دهد،می قرار تأثیر مبتلا به سندرم داون را تحت کودک با مادر رابطه ویژه به فرد، زندگی هایمبتلا به سندرم داون تمام جنبه

 به تا کندفراهم می داونمبتلا به سندرم  کودکان مادران برای را مناسبی هایراه مداخلات روانشناسی، آموزشی برنامه از استفاده

چگونه  گیرندمی مبتلا به سندرم داون یاد دانش آموزان مادران که بدین معنا .بپردازند خود زندگی به سالم و مفید عضو یک عنوان

 مهمتر همه از و دهند افزایش خود در را احساس مسئولیت پذیری چگونه باشند، داشته انتقادی و خلاق تفکر بگیرند، تصمیم

 رابطه بهبود در درخور توجهی تأثیر (، کهCox and Dannahy, 2332) بگیرند یاد را خود فرزندان با مناسب نحوه تعامل چگونه

 حساس نقشی مبتلا به سندرم داون کودکان اجتماعی هایمهارت کسب در ارتباط موثر مادر با کودک بنابراین، دارد؛ کودک با مادر

 ارتباطی بر پایه مداخلات روانشناسی مثبت نگر برنامه آموزش مانند ایویژه توانبخشی آموزشی و مدون برنامه به پس دارد؛ مهمی و

یافته حاصل از آزمون این پژوهش نشان  .یابد بهتری ارتقا نحو مبتلا به سندرم داون به کودک با مادر تعامل و ارتباط تا نیاز است

( در پژوهش خود 1331مقدم و همکاران ) ایش تعامل مادر با کودک گردید. رضازادهگرا موجب افزداد که برنامه روان درمانی مثبت



توان ذهنی پرداختند. این محققان اظهار  کم کودک دارای مادران آوری تاب و امید بر نگر مثبت روانشناسی به بررسی اثربخشی

 در استرس برابر در تاب آوری و امید ارتقای به تواندمی گرا مثبت شناسی روان بر مبتنی درمانی و آموزشی هایمداخله ارائه کردند،

 در ذهنی کم توان کودکان با مادران به درمانی و آموزشی هایدوره باشد. همچنین، برگزاری اثربخش ذهنی ناتوان کودک با مادران

 اساس بر زندگی یرضامند پیشبین ( به بررسی مدل1331شود. نجفی و همکاران )می توصیه توانبخشی مؤسسات و مراکز

 بنابراین و داشت ها برازششاخص بعضی در تنها شده، ارائه اولیه مدل که داد نشان روانشناسی مثبت گرا پرداختند. نتایج هایسازه

 و عزت نفس امیدواری، دینداری، معنویت، که متغیرهای بود آن از حاکی داد. نتایج نشان هاداده با بهتری برازش تعدیل شده، مدل

 متغیرهای واسطه به دینداری و معنویت متغیرهای بین همچنین دارند. رضامندی زندگی با معناداری مستقیم رابطه خودکارآمدی

متغیرهای  بین آمد. به دست معنیداری غیرمستقیم رابطه زندگی رضامندی با خودکارآمدی و خوشبینی، عزت نفس، امیدواری،

 نقش حاضر در پژوهش نهایت نداشت. در وجود معناداری رابطه زندگی رضامندی با اقتصادی وضعیت و تأهل وضعیت جنس،

 رضامندی در مثبتگرا روانشناسی هایاهمیت سازه بیانگر یافته این که شد تأیید زندگی رضامندی در مثبتگرا روانشناسی هایسازه

های ( به بررسی تاثیر برنامه1336( و ابراهیمی و همکاران )1333(، جعفری خرم )1332همچنین مرزوقی همکاران ) .است زندگی

مداخلات روانشناسی مثبت نگر به سطح کیفیت زندگی شغلی معلمان، رضایت شغلی و فرسودگی شغلی کارمندان آسایشگاه و 

این تحقیقات نیز گویای اثر مثبت مداخلات رواشناسی مثبت نگر بر سطح رضایت شغلی معلمان مدارس استثنایی پرداختند. نتایج 

این  توانمی باشد. در نهایت،های این محققان با نتایج این مطالعه همسو میباشد. یافتهکیفیت زندگی، رضایت شغلی این افراد می

 افزایش موجب تعامل بهتر مادر با کودک، بر وهعلا بهبود تعامل ارتباطی مادر با کودک مبتلا به سندرم، که داشت را امیدواری

 گردد. تربیتی این گودگان و آموزشی زندگی کیفیت

 منابع 

های روانشناختی مثبت در پیش بینی رضایت شغلی. اولین همایش ملی راهکارهای توسعه (. بررسی نقش سرمایه1311آریانژاد، ن.)

 و ترویج علوم تربیتی.

(. ارزیابی اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر روانشناسی مثبت نگر در افزایش 1336الف.، افروز، غ.ع. )ا، ع.ابراهیمی، ال.، ارجمندنی

 . 13-113، 22، شماره 1رضایت شغلی معلمان مدارس استثنایی. فصل نامه توانمندسازی کودکان استثنایی، دوره 

در رضایت شغلی و فرسودگی شغلی کارمندان آسایشگاه.  های مثبت اندیشی(. اثربخشی آموزش مهارت1333خرم، م. )جعفری

 مرودشت: نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی.   

(. مقایسه سلامت عمومی، استرس شغلی و فرسودگی شغلی 1332ییلاق، م.، رضایی، ش.، )افروز، ع.، شهنیزاده، م.، آتشمهرابی

 . 23-61اسی بالینی و شخصیت، معلمان مدارس استثنایی و عادی. مجله روانشن

(. بررسی کیفیت زندگی شغلی معلمان مدارس استثنایی استان بوشهر. مجله 1332ال.، نوروزی، ن.ال.، نیکخو، م.الف. )مرزوقی، ر.

 . 2-11(، 111)1تعلیم و تربیت استثنایی، 

 تاب و امید بر نگر مثبت روانشناسی . اثربخشی(1331ثناگو.، الف. ) ر. پور، حمیدی کولایی، الف.، خدابخشی مقدم، س.، رضازاده

 . 32-31. 3، شماره 6توان ذهنی. نشریه روان پرستاری، دوره  کم کودک دارای مادران آوری



 با مادران در مادرکودک تعامل بر خشونت بدون ارتباط برنامه آموزش (. اثربخشی1331پژوه، الف.، غباری بناب، ب. )رضائی، ز.، به

 .13-21. 1، شماره 23ذهنی. نشریه توانبخشی، دوره  کم توان کودک
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Abstract 



Children with Down Syndrome have special needs, so mothers of this range of children are 

more likely to have problems with their child than other parents because of their special 

circumstances and needs. For these children, they are not foreseen in social situations and 

deprived of their social rights. Therefore, designing appropriate programs with the help of 

psychological interventions is one of the most important factors in helping this spectrum of 

people. The purpose of this study was to investigate the effect of psychological interventions on 

enhancing non-sleeping interactions and better and more mother-to-child communication with 

Down syndrome. The study was experimental and pre-test and post-test design with control 

group was used. The statistical population of this study consisted of all mothers of children with 

Down Syndrome in Bushehr Daily Education and Rehabilitation Center affiliated with Welfare 

Organization. Thirty mothers of children with Down Syndrome were selected by convenience 

sampling from Bushehr Rehabilitation Center and then were assigned to two groups. The 

experimental group participated in 13 training sessions, while the control group did not receive 

the training. To collect the data, Pianta Parent Relationship Scale was used. Positive 

psychological interventions were administered to the experimental group during 13 training 

sessions. The results showed that positive psychological interventions improved mother-child 

relationship with Down syndrome. Based on the results of this study, psychiatric interventions 

can improve the mother-child relationship with Down syndrome. Therefore, this method is 

recommended as an effective program for mothers with children with Down syndrome.  

Keywords: Child with Down Syndrome, Psychological Interventions, Parent Relationship with 

Child   

 

 


