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 چکیده

 کودکان دارای مادران خشم کاهش بر آگاهی ذهن بر مبتنی درمان اثربخشی بررسی هدف با حاضر پژوهش  :هدف پژوهش

پس آزمون با گروه کنترل  -روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و با طرح پیش آزمون :روش پژوهش  باشد. می دان سندروم

و خروج انتخاب شدندکه افراد به روش نمونه گیری نفراز مادران دارای کودکان سندروم داون بر اساس مالک های ورود  30.بود

 آگاهی ذهن پروتکل نفر(. 15در دسترس انتخاب گردیده و به صورت تصادفی در دوگروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند)هرگروه 

کنترل  .اما گروهوزش ذهن آگاهی قرار گرفتندآم معرض جلسه در۸مدت  به  گروه این و شد اجرا آزمایش گروه نفر 15 برای

 اجرا قبل و بعد از مداخله آزمایش و کنترل گروه دو هر برای آزمون از پس و آزمون پیش  از طرفی هیچ آموزشی دریافت نکرد.

 کواریانس روش از ها داده تحلیل برای. شد استفاده  و همکارانخشم اشپیلبرگر مقیاس از ها داده گردآوری منظور به. گردید

 کودکان دارای مادران خشم متغیر در کنترل و آزمایش گروه دو میانگین بینتایج تحلیل نشان داد یافته ها: ن  شد. استفاده

 درمانی روان تاثیر بر مبنی  در نتیجه فرضیه پژوهش .اردد وجود معناداری تفاوت بیمارستان به کننده مراجعه داون سندروم

 ذهن بر مبتنی درمان اینکه بر مبنی خالف فرض و تایید دان سندروم کودکان دارای مادران خشم بر آگاهی ذهن بر مبتنی

بر ذهن آگاهی موجب  مبتنی درماننتیجه گیری:   شود. می رد ندارد، تاثیر سندروم کودکان دارای مادران خشم بر آگاهی

 داون می شود کاهش خشم مادران دارای کودکان مبتال به سندروم

 ، خشمدروم دانمادران کودکان سن ،: ذهن آگاهیواژگان کلیدی



 مقدمه

1اند مانند عقب مانده ذهنیاسامی مختلف نام گذاری کرده  عقب ماندگان ذهنی را با 2، نقیصه عقلی 3و کند ذهن  . اصطالحات 

4خورد. اصطالحات دیگری مانند کند آموزشناسی به چشم میهای روانفوق و نظایر آن اکثراً در کتاب 5یا نا آموز  نیز به این افراد  

شود که (. اصطالح عقب مانده ذهنی به افرادی اطالق میSarimski,2017شود که بیشتر جنبه آموزشی دارد)ق میاطال

 Yuدارند) ۷0ماندگی علت مرضی داشته باشد و اصطالح نقیصه یک اصطالح قانونی است برای افرادی که هوشبهر کمتر از عقب

et al,2014  دشواری های است که در علم وجود دارد زیرا در تعریف آن باید مسائل (.مسئله تعریف این دسته افراد یکی از

انجمن رسیدگی به مسائل و مشکالت عقب مانده ها در آمریکا  1۹۷3آموزشی، پزشکی و قضایی را نیز در نظر گرفت . در سال 

است که از لحاظ فعالیت عقب ماندگی ذهنی را این گونه تعریف کرده است: عقب ماندگی ذهنی عبارت از نقص یا نارسایی 

شود. در عمومی هوش در مقایسه با افراد دیگر به چشم می خورد و باعث عدم انطباق با محیط در دوران های مختلف رشد می

6(. پیاژه,2020Diazاست)  ماندگی موثر هستند، توجهی نشدهاین تعریف به عواملی که در ایجاد و بروز عقب روانشناس سوئیسی  

عقب ماندگی را اینطور بیان می کند: هوش نتیجه تاثیر دائمی و متقابل فرد و مفید با محیط است و اگر این تعریف هوش و 

رابطه متقابل به طور متعادل صورت گیرد، موجب توانایی سازگاری با محیط و پیشرفت هوش می شود. از طرفی پیاژه معتقد 

۷تی) از بدو تولد تا دو سالگی(، پیش عملیاتیاز مراحل چهارگانه حسی حرک  است نقص و تثبیت در هریک سالگی(،  ۷تا  2) از 

۸عملیاتی ۹سالگی( و تفکر انتزاعی یا صوری 11تا  ۷)از   پیاژه عقب  سالگی به بعد( آثار زیان باری دارد از  این رو 11) از 

تحول شناختی تثبیت شده و کشش ذهنی را افرادی از جامعه می داند که در مراحل ابتدایی و پایین رشد هوشی و   ماندگان

های نهاد در آنها قوی و زیاد است به طور مثال توقف در مرحله حسی حرکتی باعث عقب ماندگی عمیق )کودکان حمایت پذیر(، 

توقف در مرحله پیش عملیاتی باعث عقب ماندگی شدید) کودکان تربیت پذیر( و توقف در مرحله عملیاتی باعث عقب ماندگی 

یکی از مهم ترین شاخه های  Toth and King 2009))(. Nemerimana et al,2018شود. )ان آموزش پذیر( میمتوسط )کودک

عقب ماندگی ذهنی ،سندرم داون است.  داشتن کودک مبتال به سندروم داون می تواند حالت های هیجانی بسیار زیادی نظیر 

خشم معطوف به بیرون و کنترل خشم  ،از خشم درونی شدهخشم متشکل خشم را در والدین اخص مادران ایجاد می کند.   

خشم درونی شده تمایل برای سرکوبی افکار و احساسات خشمناک و خشم معطوف به بیرون منعکس کننده تمایل برای   .است

که  (. هیجان هایی13۹5درگیری و رفتار های پرخاشگرانه معطوف به موضوع یا فرد خاص در محیط است)حمیدیان و همکاران

تحقیر  ،رنجش ،حسادت،تحریک ،تنفر ،غضب  ،خصومت، کینه توزی ،خشونت ،غالباً همراه با خشم هستند عبارتند از عصبانیت

تشخیصی دی اس ام تشخیصی برای اختاللی به نام خشم وجود ندارد اما خشم با   (. در مالکKragness,2020و ناراحتی است)

 .اری افسردگی و اضطراب و همچنین با اختالل های شخصیتی می تواند همراه باشداختالالتی مانند دوره های متناوب انفج

 مادران دارای کودکان بیمار اعم از )جسمی و روانی( روانی در عوارض به عنوان عامل تقلیل دهندههای روانشناختی  درمان

تاریخچه مفهوم ذهن آگاهی در حدود   .( WHO,2014)ذهن آگاهی است ند که یکی از آن ها همواره مورد توجه قرار گرفته ا

سال پیش در دل مکتب بودائیسم در چین شکل گرفت و اولین قدم های نظام دار در این زمینه توسط جان کابات زین  2000

در خصوص دنیای   ذهن آگاهی به معنای هوشیاری و آگاهی جامع و کامل کنونی (.Mantzios and  Egan,2016)برداشته شد

دو عنصر مهم   به طور کلی ذهن آگاهی شامل(.Husgafvel ,2018)ن فارغ از هرگونه قضاوت و پیش داوری می باشددرون و بیرو

 ,حس های جسمی ,افکار از لحظه به لحظه  و آگاهیبدون قضاوت  رویدادها و هیجانات منفی  پذیرشاست.   ذیرشپآگاهی و 

 (Alleva et al,2014)خلقی (Pascoe et al,2017)ر اختالالت اضطرابی تاثیر مثبت این روش درمانی د (.Chi et al,2018)محیط 

                                                             
1 . Mentally Subnormal (Retarded 
2 . Mentally defective 
3 . Debile 
4 . slow learner 
5 . Uneducable 
6 . piaget 
7 . preoperational period 
8 . Operational period 
9 . Formal Of Abstractive period 



 etو وسواس فکری عملی ( (Johannsen et al,2017 سرطان( Bawa et al,2015)درد های مزمن ( Becker et al,2018)خودکشی

al,2017) (Crane  ف این پژوهش تعیین تأثیر توجه به گستره اثربخشی تجربی این روان درمانی هد با .به اثبات رسیده است

 .خشم مادران دارای کودکان سندروم دان بودروان درمانی ذهن آگاهی بر 

 روش کار 

پس آزمون بودجامعه آماری شامل کلیه  مادران دارای کودکان سندروم  _پژوش  حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون

بودند.مالک های ورود به مطالعه  13۹۸مارستان طبی اطفال در نیمسال دوم داون  مراجعه کننده  برای معاینات دوره ای  به بی

داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن  معیار خروج نیز  -3مونث بودن  -2داشتن کودک مبتال به سندروم داون  -1شامل : 

مرکز و پس از انجام مصاحبه اولیه بار غیبت در جلسات مداخله بود.با استفاده از اطالعات ثبت شده مراجعان در دفاتر  3شامل 

نفر دارای شرایط ورود شدند که این افراد به روش نمونه گیری در 30) معارفه و تشخیص بالینی روانشناختی ( با هر مادر 

دسترس انتخاب گردیده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. قبل از شروع مداخله و در یک جلسه 

ی مالحظات اخالقی برای مادران بیان شد. افراد با ماهیت و نحوه همکاری در اجرای پژوهش آشنا  و رضایت نامه کتبی اختصاص

آگاهانه  شرکت در پژ.وهش  را تکمیل کردند و آگاه شدند که تمام اطالعات نزد پژوهشگر محرمانه خواهد بود. ارائه مداخله برای 

 هفته اجرا گردید. 3ه( به مدت دقیق 45تا  60جلسه )۸گروه آزمایش  

 ابزار پژوهش 

ماده ای شامل  5۷از ابزار های مورد استفاده در این پژوهش می توان به پرسشنامه خشم اشپیلبرگر اشاره کرد. این پرسشنامه ی 

سه د.می کن شش مقیاس و پنج خرده مقیاس و یک شاخص بیان خشم است که یک اندازه ی کلی از بیان و کنترل خشم فراهم

مقیاس از پنج مقیاس اصلی نسخه ی اول پرسشنامه به همان صورت حفظ شده که عبارتند از : صفت خشم ، برون ریزی خشم 

و درون ریزی خشم . دو خرده مقیاس مربوط به صفت خشم تغییر نیافته اند که عبارتند از خلق و خوی خشمگین و واکنش 

نفر  1644پیلبرگر و همکاران بر روی شاین پرسشنامه توسط ا  روانسنجیبرای هنجاریابی و بررسی ویژگی های  .خشمناک

نفر بیمار روانپزشکی اجرا شد و بر مبنای داده های جمع آوری شده ، میانگین ، انحراف استاندارد ، ضریب  2۷6و سالم  بزرگسال 

محاسبه و در راهنمای عملی آن گزارش  برای مقیاس ها و خرده مقیاس های T آلفا ، رتبه های درصدی و نمره های استاندارد

شده است . اطالعات خالصه شده در راهنمای عملی آزمون نشان می دهد که ضرایب آلفا برای مقیاس ها و خرده مقیاس های 

 بیان کلی شاخص و خشم کنترل ، خشم بیان بر ناظر های مقیاس برای و باالتر یا 0٫۸4ناظر بر حالت خشم و صفت خشم برابر 

ه نباخ به عنوان اندازه های هماهنگی درونی ، عموما برای مولفوابراین ضرایب آلفای کربن.  است بوده باالتر یا 0٫۷3 برابر خشم

روایی همزمان مقیاس صفت خشم  .رضایت بخش بوده و جنس و بیماری آزمودنی ها تاثیر معناداری در ضرایب آلفا ندارد  ها

نفر سرباز نیروی دریایی بررسی و تایید  2۷0نفر دانشجوی دوره ی کارشناسی و  2۸0روی  این پرسشنامه با انجام یک مطالعه بر

 پرسشنامه خصومت ، و مقیاس های خصومت ، و خصومت آشکار و پرسشنامه، STAXI شد . افراد مورد مطالعه به پرسشنامه

MMPI  به خصومت محاسبه شد که این ضرایب پاسخ دادند . سپس ضرایب همبستگی مقیاس صفت خشم با سه اندازه ی مربوط

 آماری لحاظ از آمده دست به ضرایب همه و بوده متغیر 0٫66 تا 0٫31 از سربازان برای و 0٫۷1 تا 0٫32برای دانشجویان مرد از 

 (201۸)حجت و همکاران ،بودند معنادار

 محتوای جلسات آموزشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی  . 1جدول 

 توضیحات جلسه 

 جلسه اول

معرفی  اعضا به یکدیگر ،تعیین خط مشی کلیه جلسات، اجرای پیش آزمون، ارائه توضیحاتی درباره بیماری سندروم داون   

ری ، تمرین برای بودن در لحظه صحبت در خصوص مشکالت حاصل از این بیما  ،و ضایعات آن ، انواع عقب ماندگی ها

 کنونی، تعیین تکلیف خانگی و تنفس آگاهانه

http://ijpsychiatrybs.com/en/articles/7236.html


 توضیحات جلسه 

 جلسه دوم
توضیح آشفتگی های ناشی  ، حاصل از آن آشفتگی و ناتوانی بیماری سندروم داون ، توضیح ،مرور تکلیف هفته گذشته 

  آگاهانه تنفس وزشخانگی، آم تکلیف تعیین بدنی، وارسی مراقبه معرفی ،داشتن فرزند سندروم داوناز 

 جلسه سوم
توضیح رابطه بین افکار منفی و هیجان و نگرش منفی نسبت  ،انجام مجدد مراقبه وارسی بدن ،مرور تکلیف هفته گذشته 

 تعیین تکلیف خانگی وارسی بدنی و مراقبه نشسته ، سندروم داونبه 

 جلسه چهارم

دقیقه ای دیدن  5تمرین  داشتن فرزند سندروم داون، نگرانی  مرور تکلیف هفته گذشته و مروری بر رابطه بین استرس و

تعیین مراقبه ،افکار به عنوان افکار نه حقایق یا حوادث  به توجه ، زمان حال در بودن پیرامون بحث ، و شنیدن آگاهانه

 تکلیف خانگی ،آگاهی از تاثیر وقایع خوشایند بر احساس افکار و حس های بدنی ،وارسی بدنی 

 پنجمجلسه 

عنوان تفسیر احساس و افکار مخالف (معرفی انجام مراقبه  با تاکید بر ادراک احساس بدن) به،مرور تکلیف هفته گذشته 

روی آگاهانه و بررسی آگاهی از تاثیر نشستن آگاهانه و پیاده ،مراقبه وارسی بدنی،تعیین تکلیف خانگی  ،پیاده روی آگاهانه

 ر و حس های بدنیوقایع ناخوشایند بر احساس افکا

 جلسه ششم
مراقبه ،نقش ذهن آگاهی در پاسخ به استرس در زندگی روزمره ، مرور تکلیف هفته گذشته پیرامون ماندن در زمان حال   

  خانگی، تکلیف تعیین مدت، نشسته طوالنی

 جلسه هفتم
شتن کودک سندروم داون،تمرین ،  کشف پیوند رابطه بین ذهن آگاهی بادامراقبه نشسته  ،مرور تکلیف هفته گذشته 

 بودن در زمان حال و اثرات آن بر پذیرفتن کودک با سندروم داون

 جلسه هشتم
بحث در مورد  ، عنوان شده گذشتهی که در طی هفت جلسه بازنگری مطالب ن اسکن بدن،یتمر ،مرور تکلیف هفته گذشته

 جمع بندی و اجرای پس آزمون ،انجام تمرینات مستمر رفع آن برای  علت یابی و،به کارگیری روش ها در موانع موجود 

 SPSS24 افزارتوسط نرم COVARIANCE به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری تحلیل کوواریانس چند متغیره

 .استفاده شد

 یافته ها

تعداد فرزند  , ,مدت زمان ازدواج ,میزان درآمد خانواده ,سن ,مادرانویژگی های توصیفی جمعیت شناسی پژوهش شامل تعداد  

سطح تحصیالت و شغل نمونه های مورد مطالعه در دو گروه آزمایش و کنترل به شرح ذیل بوده است: میانگین سنی آزمایش  ,

 ۸/3۷ ترتیب به کنترل گروه برای مقادیر این است. بوده سال 44 بیشینه و 26 کمینه و سال 0۸/5 معیار انحراف با سال 4۷/36

 نداشتند معناداری تفاوت شناختی جمعیت های شاخص نظر از پژوهشی گروه دو کلی طور به باشد. می سال 50 و,26 , 02/۸ و

 3نفر دیپلمه و لیسانس و مابقی شامل  ۷نفر هر گروه  15از نظر تحصیالت از  .آمده است 2این ویژگی ها در جدول  از برخی و

 .نفر دکترا در گروه کنترل بوده است 1 سیکل و نفر ۷سی ارشد در گروه آزمایش و نفر کاردانی و یک نفر کارشنا 4 کل،نفر سی

 میانگین و انحراف معیاردو جامعه آزمایش  و کنترل از نظر متغییر های جمعیت شناختی -2جدول 

 متغیر
 گروه کنترل گروه آزمایش

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 02/۸ ۸/3۷ 0۸/5 4۷/36 سن )سال(

 1۷/6 0۷/15 30/6 2۷/1۷ درآمد)میلون ریال(

 26/10 00/16 ۸۸/۸ 2/11 مدت ازدواج )سال(

 3/1 4۷/1 ۹۹/0 13/1 تعداد فرزند

برای تحلیل داده ها از روش کواریانس استفاده شد استفاده از روش کواریانس بهترین شیوه آماری برای تجزیه و تحلیل 

معیار گروه آزمایش و کنترل در مراحل  (13۸5 ،دالور )و پس آزمون با گروه کنترل می باشدهای طرح های پیش آزمون داده



آورده  3پیش آزمون پس آزمون و پیگیری در خشم مادران دارای کودکان سندروم دان مراجعه کننده به بیمارستان در جدول 

                                                                                                                                                     است.   شده

                                                                                                                                                   میانگین و انحراف معیار خشم مادران دارای کودکان سندروم دان مراجعه کننده به بیمارستان پیش آزمون پس از آزمون 3جدول  

 مداخله پس از    مداخله از  پیش  متغیر

 انحراف معیار میانگین  انحراف معیار میانگین تعداد گروه 

 975/6 40/16 95/6 066/24 15 آزمایش خشم

 8/589 73/23 935/7 40/23 15 گواه 

مالحظه می شود میانگین خشم در مادران دارای کودکان سندروم دان گروه آزمایش پس از تعدیل  3چنانچه در جدول 

 چند کوواریانس تحلیل آزمون از گواه گروه و آزمایش گروه  جهت بررسی تفاوت خشم .نمرات کمتر از گروه کنترل بوده است

                                                                است.  شده بررسی گروه دو آزمون پیش تحلیل این در گردید. استفاده مانکوا متغیره

 مقایسه دو گروه با توجه به خشم با بررسی پیش آزمون.تحلیل مانکوا. 4جدول  

      

 مجموع مجذورات متغیر
درجه 

 آزادی

 میانگین

 مجذورات
F  ضریب اتا سطح معناداری 

 50۸/0 001/0 ۸0۷/23 ۹31/4۷ 1 ۹31/4۷6 مخش

واریانس خطای دو گروه استفاده شد که  ساویبرای بررسی ت لون  های تحلیل کوواریانس از آزمونفرضجهت بررسی پیش

و پس آزمون خشم پی  0.5و پی کوچکتر از  0.۷۹پیش فرض در مرحله پیش آزمون خشم مساوی با  این  نتایج آن نشان داد

همچنین بررسی همگنی شیب ضرایب رگرسیون نشان داد این پژوهش این پیش  .قرار است.بر/01۷و مساوی با  0.05ز بزرگتر ا

و عدد  0 /05و پس از آزمون خشم پی بزرگتر از  05/0پی بزرگتر از و  01/1فرض نیز در مرحله پیش آزمون خشم مساوی

ین دو گروه آزمایش و گواه در خشم تفاوت معنادار است بدین نشان داد ب 2نتایج تحلیل در جدول .برقرار است 52۹ شاخص 

ترتیب با عنایت به این که بین میانگین دو گروه آزمایش و کنترل در متغیر خشم تفاوت معناداری وجود دارد در نتیجه فرضیه 

ایید ت  کننده به بیمارستانپژوهش تاثیر روان درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر خشم مادران دارای کودکان سندروم دان مراجعه 

 رد ندارد، تاثیر دان سندروم کودکان دارای مادران خشم بر آگاهی ذهن بر مبتنی درمانی شناخت اینکه بر مبنی صفر  و فرض

                                                                                                                                                         شود.  می

 نتیجه گیری  

 بین که این به عنایت با ترتیب بدین و است معنادار تفاوت خشم در  متغییر تحلیل نشان داد بین دو گروه آزمایش و گواه

بر ذهن آگاهی در کاهش دارد بدین معنا که روان درمانی مبتنی  وجود تفاوت خشم متغیر در کنترل و آزمایش گروه دو میانگین

جکسن شود. نتیجه پژوهش حاضر با پژوهش  می تایید پژوهش فرضیه نتیجه در خشم مادران دارای سندروم داون موثراست، 

  (، همسو است.2013(،براون و ریان )2005(، آلن و نایت )1۹۸۹(، گالیان و همکاران )1۹۹۹)همکاران ووکریستیانسن  ،تامسون

که درمان مبتنی بر ذهن آگاهی همواره به عنوان یک روش درمانی موثر برای کاهش خشم می تواند  این پژوهش نشان داد

مورد استفاده قرار گیرد زیرا ذهن آگاهی شیوه متفاوتی از مواجهه با هیجانات و پریشانی ها را ارائه می دهد . از طرفی باید این 

گاهی از طریق تغییر در الگوهای شناختی منجر به کاهش خشم می نکته را در نظر داشت که روان درمانی مبتنی بر ذهن آ

. های سالم و آرام را ایجاد کردتوان خانوادهمی نبا کاهش خشم و ایجاد روحیه آرام در مادران دارای کودکان سندروم دا .گردد

ون خویش  و فرزندان خود مطلع شوند آگاهی افزایی موجب می شود که مادران هوشیارانه با عالقه و پذیرش از تجربه اینجا و اکن

و دیدگاهشان در مورد مفید بودن شیوه های مقابله و مواجه با افکار و هیجاناتش تغییر یابد و آن ها  را به سمت تجربه اصالحی 

در نهایت هیجانات  ناخوشایند و قبول آن ها سوق دهد.  لذا مادران را در مقابله با هیجاناتشان احساس خود کنترلی و تسلط و 



( آگاهی افزایی که زیر بنای آن بر اساس پذیرش افکار نا Pascoe et al,2017خود تنظیمی هیجانی بیشتری خواهند داشت )

خوشایند و حاالت هیجانی مختلف شکل گرفته است توانمندی مادران  در کنترل تاثیر پذیری از افکار و هیجناتش را به طور 

اجازه می دهد تا طیف وسیعی از افکار و هیجانات را بدون تجربه آشفتگی هیجانی در ذهن   چشمگیری باال می برد و به آنان

تجربه کنند .در حقیقت ذهن آگاهی به آن ها کمک می کند تا تجربه های ناخوشایند و تفکر های سمی نظیر ناتوانی همیشگی 

ری هایی که احتمال وقوع آن در سندروم دان زیاد است، فرزند خود،احتمال ابتال فرزند به آلزایمر در بزرگسالی، )یکی از بیما

آلزایمر است زیرا کرومزوم های مشترک در هر دو بیماری درگیر هستند( را به نوعی تغییر دهند  و تاثیر و نفوذ آن ها را بر 

ر می سازد تا با فاجعه زندگیشان کمتر کنند.. از طرفی قرار گرفتن در گروه و شنیدن تجارب درونی سایر مادران آن ها را قاد

 سازی مقابله کنند زیرا به این مفهوم دست می یابد که او تنها دردمند این گروه نیست. 
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Abstract  

Background and Aim:  The aim of this study was to investigate the effectiveness of mindfulness 

therapy on reducing anger of mothers of children with Down syndrome. Materials and Method : The 

present study is a semi-experimental one in the form of pretest and post-test that was performed with 

control group. The statistical population consisted of all mothers of children with down syndrome 
who went to Pediatric Hospital in the first half of 2019. Using data from hospital records, 30 mothers 

of children with down syndrome were selected by convenience sampling method and randomly 

divided into two experimental and control groups (each group 15). Subjects responded to the 
Spielberg's anger Questionnaire before and after the intervention. Mindfulness  therapy intervention 

was administered to the experimental group in 8 sessions (60 to 90 minutes) for 3 weeks   However, 

The control group did not receive intervention until the end of the phase. The covariance method was 
used to analyze the data. Results: The results showed that there was a significant difference between 

the mean of the two experimental and control groups in the anger variable of mothers of children with 

Down syndrome who referred to the hospital. As a result, the research hypothesis about the effect of 

mindfulness therapy on mothers' anger in children with Down syndrome is confirmed, and the 
hypothesis that mindfulness  therapy does not affect the mothers'  anger of children with syndrome 

down  is rejected. Conclusion: Mindfulness therapy reduces the anger of mothers with children with 

Down syndrome.   

Keywords: Mindfulness, Mothers of Children with Down Syndrome, Anger 
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