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 چکيده

انجام شد.  محك بیمارستان سال 21-8 سرطان به مبتال دختر کودکان اضطراب و زندگی به امید میزان بر درمانی تئاتر تاثیر یررساین پژوهش با هدف ب

نفر از کودکان  12پس آزمون با گروه گواه و کنترل و انتخاب تصادفی بود. نمونه این پژوهش  –طرح پژوهش یك طرح نیمه آزمایشی به صورت پیش آزمون 

بیمارستان محك شهر تهران بود که با روش نمونه برداری دردسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان به شیوه تصادفی  سال 21-8 سرطان به مبتالدختر 

ار گرفتند.گروه آزمایش مداخله تئاتر درمانی را دریافت کرد و گروه گواه هیچگونه مداخله ایی دریافت نکرد.هر نفری آزمایش و گواه قر 22انتخاب در دو گروه 

ارزیابی  (2772 اشنایدر ، ) و امید به زندگی (2792 اشپیلبرگر، STAI-Y) اضطرابدو گروه در دو مرحله زمانی پیش آزمون و پس آزمون توسط مقیاس های 

نشان داد آزمودنی های گروه آزمایش از لحاظ سطح اضطراب و مولفه های آن )اضطراب آشکار و اضطراب پنهان( به  انسیکووارتحلیل شدند. نتایج آزمون 

 )تفکر عاملی و راهبردی( در گروه آزمایش به طور معناداریامید به زندگی و مولفه های آن سطح طور معنادار پایین تر از گروه گواه قرار داشتند. همچنین 

 ن می شود.افزایش یافته است. لذا می توان نتیجه گیری کرد که تئاتر درمانی باعث کاهش اضطراب و افزایش امید به زندگی در بیماران مبتال به سرطا

 

 : اضطراب ، امید به زندگی ، تئاتر درمانی، دختران مبتال به سرطان.كليد واژه ها

 
Abstract 

This study aimed to investigate the effect of theater on life expectancy and anxiety girls with cancer benchmark 

hospitals was 21 -8 years. This research is a quasi-experimental design with pretest - posttest control group was 

randomly selected and monitored. This study included 12 girls 8-21 years with cancer benchmark hospital in Tehran 

who were selected by convenience sampling. Randomly selected participants in the test and control groups were 22 

people. Theatre intervention group received treatment and control group did not receive any intervention 

convention. Both the pre-test and post-test in two stages by the scale of anxiety (STAI-Y Spielberger, 2792) and life 

expectancy (Schneider, 2772) were evaluated. The results of analysis of covariance showed that the experimental 

group and its components in terms of the level of anxiety (anxiety, and anxiety) were significantly lower than the 

control group.The level of life expectancy and its components (operating and strategic thinking) in the experimental 

group was significantly increased. Therefore, we can conclude that health plays decreasing anxiety and increasing 

life expectancy in patients with cancer. 

 

 

Keywords: anxiety, life expectancy, drama therapy, women with cancer. 
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 مقدمه

 بشر پیدایش از قبل بدخیم های بیماری طوری که به دارد؛ دیرینه قدمتی گیرد، می بر در را نئوپالستیك بیماری نوع 122 از بیش که اصطالحی ، سرطان

 مسیح میالد از قبل سال 1022 حدود از سرطان وقوع. است شده شناخته نیز زندگی گیاهان روی بر بلکه ، حیوانات بر تنها نه آنها تأثیر و اند داشته وجود

سرطان  به پاسخ. می گذارد وی خانواده و بیمار زندگی بر متفاوتی تأثیرات و فشارها تغییرات، (. سرطان،2888است )بیجاری و قنبری،  گرفته قرار توجه مورد

 تمام بر می تواند و دارد بستگی شده ایجاد های ، بدشکلی و ها ناتوانی اجتماعی، محیط و خانواده وی، شناختی روان ساختار و بیمار جمله از مواردی به

 اما.  شود می روح و جسم فکر، ناهماهنگی و تعادل عدم سبب سرطان از ناشی بحرانهای(.  2771، 2سورنسن و الکمن) بگذارد اثر بیمار های فعالیت سطوح

 در بدن توانایی بر شدید استرسهای داده نشان تحقیقاتاز سویی دیگر در بحث درمان  است. 1ناامیدی و یأس حس بیمار برای دوره دراین بیشترین حالت

 باعث و می ماند درمان باقی از پس سالها تا گاهی درمان عوارض و بیماری ناشی از دارد. اضطراب منفی سرطانها تاثیر نهایت در و عفونت انواع با مقابله

 روشهای به انتخاب را وی گاهی بیمار اضطراب که است این مسئله اهمیت این .(2888بیماران می شود )سادات علوی و منائی ، این در زندگی کیفیت کاهش

داد و سالمت روان و کیفیت زندگی را به خطر انداخته و درنهایت منجر به کاهش امید به  خواهد سوق درمان تأخیر انداختن به درنتیجه و درمان معمول غیر

(. استفاده از گروه های حمایتی ، ماساژهای 8،1222، کورنیا و لینگاست)بالنچارد بیمار اصلی درمان از بیمار قسمتی اضطراب درمان لذا، زندگی می شود. .

 انجام( 1221) ونگ توسط که دیگری پژوهشهای در( است. 1227و همکاران ،  4ذهنی)دانهور تصویرسازی و آرامسازی تنفسی، تکنیکهای مختلف، تمرینهای

 که می گیرد نشأت نظری و تجربی تحقیقات از زندگی معنای نوع سه بعدی نظریه پردازان و فرانکل ویکتور بالینی رویکرد به دنبال می کنند بیان است شده

 وقتی حتی که می دهند نشان می نویسد، تحقیقات سرطان و روان درمانی عنوان با نهایی در مقالهای معنای و موقت معنای شخصی، معنای: از اند عبارت

 بهتر کیفیت مثبت می توان نتایج از می نویسد او. است شده دیده مهمی آنها تأثیر بهبود روند در داشته اند، خود احساسات بیان فرصتی برای مبتال افراد

 اشخاصی بین روابط بر اصلی آن تمرکز به دلیل درمانی هنر درمانی، رویکردهای بین دردفاع بدن در برابر بیماری را نام برد.  افزایش و استرس کاهش زندگی،

 شیوه میان از. دارند اطرافیانشان و خانواده با افراد اشخاصی ناسالم بین روابط در ریشه که باشد مشکالتی برای های درمانی شیوه مؤثرترین از یکی می تواند

 مسائل بازسازی و توانایی درمان در صرف کالمی صحبت بجای نمایشی و عملی از شیوه های استفاده به خاطر نمایشگری روان درمانی، هنر ی مختلف ها

در تعریف تئاتر درمانی به .برخوردارست سالم غنی و زندگی یك سوی به آنها هدایت و افراد یافتگی تمایز برای افزایش باالیی پتانسیل از فرد، گذشته عمیق

کمك می کند مسائل اجتماعی و  فرآیندعنوان یك فرآیند درمانی ، می توان گفت عبارت از : یك روش درمانی است که به شرکت کنندگان در این 

وشی است که فرد به یك موقعیت ویژه (. ر0،1227روانشناختی شان را در بافتی واقعی باز آفرینی کنند ، نه فقط در مورد آنها حرف بزنند)کارتاس و گوکان

یامد هایی پاسخ می دهد، با تمرکز بر روی واکنش های رفتاریش ، سیستم اعتقادیش در مورد خود ، دیگران و جهانی که در آن زندگی می کند، احساس و پ

 شدن سبك و دی همدر احساس عاطفی، سایرین، تخلیه یا و رهبرگروه با سازی همانند تئاتر درمانی، در (.1،1220که آن پاسخ برایش در پی دارد)جفریز

 مراجع فرد، موجود در پتانسیلهای طریق از مشکالت با رویارویی نحوه و یادگیری شده سرکوب استعدادهای رشد با گاه. میخورد چشم به سایر درمانها از بیش

 (.2888کند)اسماعیل نژاد،  ایجاد اطرافیانش و خانواده با اعضای خود روابط در چشمگیری تغییرات می تواند

(. نخستین فیلسوفی که کوشیده است تئاتر 1228شروع شده است )جونز، 2782ظهور تئاتر درمانی به عنوان یك نظام خاص و به عنوان یك حرفه از دهه 

تمام ر این کتاب وجود غریزه تقلید در انسان منشاء درمانی را ریشه یابی کند ، ارسطو است. وی در کتابی به نام فن شعر به این امر پرداخته است. ارسطو د

ات می هنرها دانسته و عنوان می کند برخی رفتارهای انسان که به شکل تقلید بروز پیدا می کنند، از ماهیت کنجکاو و میل ذاتی او به دانستن نش

ه تقلید فرا می گیرد. مردم از کارهای تقلیدی لذت می برند. بنابراین انسان یکی از مقلدتریت مخلوقات جهان است و نخستین دانسته های خود را از راگیرند.

( . 2872غالمی و بشلیده ، رفیعی ، ، به نقل از 2888، هنر به گونه اعم و تئاتر به گونه اخص ، تقلید است ؛ تقلید از طبیعت و کردار آدمی)ملك محمدی ، 

ر می دهد و عقیده بر آن دارد که تماشای نمایش باعث آرامش تماشاگر و کاسته شدن از بار غم و ارسطو تاثیر بازی را در روان تماشاگر مورد جستجو قرا
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-2719) 8تئاتر درمانی به وسیله ژاکوب مورنو(.1222،  9اندوه و عقده های روانی او می شود و اینکه تئاتر پاالینده است و روح را تسکین می دهد )مارسیك

(. مورنو تئاتر درمانی را به عنوان یك رویکردی تعریف می کند که وجود انسان و واقعیت های 1229،  7است )بالتنر ( پایه ریزی و گسترش یافته2887

( . تئاتر درمانی به افراد این شانس را می دهد که به جای 2872متفاوت زندگی را با کاربرد روش های نمایشی مطالعه می کند)غالمی و بشلیده ، رفیعی ، 

به  مورد مسائل شان ، با به نمایش در آوردن ، آنها را حل کنند، به نظر مورنو در تئاتر درمانی حوادث گذشته ، ترس ها و آرزو های آینده ، صحبت کردن در

( در مطالعه ای فرایند ادراک احساسات در کودکان 1227)22مارتین ، بوکامپ و مك کانویل(.1222،  22زمان حال منتقل شده و حل می شود)دوگان

تحقیق در جهت کودکستانی که از نظر بالینی مشکالت عاطفی و رفتاری نشان می دهند را با استفاده از تئاتر عروسکی مورد بررسی قرار دادند. نتایج این 

 کاهش نشانه های منفی و مشکالت رفتاری در کودکان بود.

 به دانشجویان روان سالمت و لذت ، شادی بر معنوی محتوای با گری نمایش روان بخشی اثر عنوان با پژوهشی در( 2871) عریضی و یزدخواستی ، فروشانی

 بررسی در( 2872) محمودنیا و محمدی.داشتند معناداری ارتقاء ، گواه گروه با درمقایسه آزمایش گروه در وابسته های متغیر تمام که یافتند دست نتایج این

 می توانبخشی مداخله یك عنوان به نمایشگری روان که یافتند دست نتیجه این به مزمن اسکیزوفرنیای جانبازان روانی ویژگیهای بر نمایشگری روان تأثیر

 بخشی اثر عنوان با پژوهشی در( 2872) رفیعی و بشلیده ، غالمی.باشد داشته دنبال به را مزمن اسکیزوفرنیای به مبتال جانبازان روانی وضعیت بهبود تواند

 جسمانی عالیم کاهش باعث و گذاشته تاثیر مطلقه زنان عمومی سالمت بر درمانی تئاتر که یافت دست نتیجه این به مطلقه زنان روان سالمت بر درمانی تئاتر

 بازی تکنیك اثر عنوان با پژوهشی در( 2872) نرسی و بزمی.است شده آنها شدید افسردگی و اجتماعی کارکرد در اختالل و خواب اختالل و اضطراب ،

 که یافت دست نتیجه این به سرطان به مبتال ساله 21 تا 7 کودکان در عمومی سازگاری سطح و مثبت احساسات افزایش و اضطراب کاهش در درمانی

 موثر و مفید سرطان به مبتال کودکان در مثبت احساسات و سازگاری سطح افزایش و ایمنی نا احساس و اضطراب درکاهش درمانی بازی های تکنیك

 به امید و بخشیده بهبود را افراد بین روابط گری نمایش زوان از استفاده با توانست دیابتی های خانواده روی بر خود پژوهش در( 1221) 21بکتاس.است

تاثیر تئاتر بررسی  پژوهش حاضرلذا  .که تئاتر درمانی در درمان بسیاری از بیماری ها داشته و تاثیر آن دیده شده است اینبا توجه به .ببرد باال را زندگی

بر این اساس و با توجه به  سال بیمارستان محك را هدف قرار داده است. 21-8درمانی بر میزان امید به زندگی و اضطراب کودکان دختر مبتال به سرطان 

 امید به زندگی زانیم بر یدرمان تئاتر یریکارگ بهدر حوزه درمان سرطان و بحران های ناشی از آن فرشیه های زیر مطرح می گردد.چهار چوب مفهومی 

 .دارد ریتاث سال 21-8 سرطان به مبتال دختر کودکان اضطراب زانیم بر یدرمان تئاتر یریکارگ به.دارد ریتاث سال 21-8 سرطان به مبتال دختر کودکان

 روش

جامعه آماری با توجه پژوهش حاضر این مطالعه از نیمه آزمایشی است و برای تحلیل داده های آن از روش آماری کوواریانس تك متغیره استفذاه شده است. 

کودکان بستری در  گیری در دسترس ازسال متشکل شده اند.گروه نمونه با استفاده از روش نمونه  21-8این پژوهش از کلیه کودکان دختر مبتال به سرطان 

نفره آزمایش و گواه جای گرفتند . در هر  22کودک دختر هستند که به صورت تصادفی در دو گروه  12بیکارستان محك انتخاب شده اند. این تعداد شامل 

صورت گرفت و دوباره پس از اتمام  دو گروه پرسشنامه ها در طول یك جلسه توزیع و پس از تکمیل جمع آوری گردید. در گروه آزمایش مداخله تئاتر درمانی

مقیاس امید به زندگی )اشنایدر و دوباره همان پرسشنامه ها تکمیل گردید.در این پژوهش از سه ابزار استفاده شده است. دوره از هر دو گروه آزمایش و گواه 
عبارت است و به صورت خود  21و با هدف سنجش امیدواری ساخته شد که دارای  2772این مقیاس توسط اشنایدر و همکاران در سال  (2772همکاران، 

عبارت انحرافی است. تحقیقات زیادی از  4عبارت برای سنجش تفکر راهبردی و  4عبارت برای سنجش تفکر عاملی و  4سنجی اجرا می شود.از  این عبارات،

به دست آمد و پایایی  84/2تا  94/2اعتبار این پرسشنامه به عنوان مقیاس اندازه گیری امیدواری حمایت میکنند.در یك بررسی همسانی درونی کل  پایایی و

ر سال توسط اشپیلبرگر و همکاران ارائه گردید و د 2792این مقیاس در سال  (2792اشپیلبرگر،  STAI-Yاضطراب )مقیاس  است. 82/2باز آزمون_آزمون

نظر قرار گرفت. هدف اصلی از تجدید نظر، این بود تا اندازه خاصی از اضطراب تهیه شود تا مبنای محکمی برای تشخیص افتراقی بیماران  تجدیدمورد  2788

)آشکار( با چهار گزینه )  اضطراب حالت 12تا  2سوال است از سوال  STAI-Y 42مبتال به اختالالت اضطرابی از افسردگی فراهم شود. فرم تجدید نظر شده 

اضطراب صفت با چهار گزینه ) تقریباً هرگز، گاهی اوقات، بیشتر اوقات، تقریباً همیشه( شامل  42تا  12به هیچ وجه، گاهی ، عموماً، خیلی زیاد( و از سوال 
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ش شده است. همبستگی این مقیاس با مقیاس می شود. بین مقیاس صفت اضطراب و دیگر آزمونهایی که اضطراب را می سنجد همبستگی های باال گزار

گزارش گردیده است.  08/2تا  01/2از  AACTو همبستگی بین صفت اضطراب با فهرست صفات عاطفه  88/2تا  97/2از  TMASاضطراب آشکار تایلر 

گزارش  72/2و برای صفت  71/2مقیاس حالت پرسشنامه حالت ـ صفت اضطراب ، هماهنگی درونی باالیی دارد. میانه ضرایب آلفا در گردهمایی مختلف در 

 موضوع مشخص شدن و مرحله هردقیقه ای برای گروه آزمایش اجرا شد. در این روش درمانی پس از  40جلسه  7مداخله تئاتر درمانی طی گردیده است.

 آشکارشدن باعث خودجوشی، تمرکز، و دارد نمایشی ماهیت که است آماده سازی فعالیتی. شد انجام جلسه موضوع با متناسب نخست آماده سازی جلسه،

 ضروری است، بیشتر تجربه به دست آوردن برای که امنیت ایجاد احساس و گروه همبستگی و اطمینان با همراه یك محیط حمایتگر ایجاد مشکل، یا مسئله

شخص ) حضار از یکی اجرا مرحله در .است جدی بسیار مسئلهای شخص، ماندن راکد از پرهیز جسمی برای افزایش فعالیت های آماده سازی در. می گردد

نمایش  به عملی درگروه به صورت را آن( درمانگر) کارگردان حضور در از حضار یاورانی به کارگرفتن با و مطرح جلسه موضوع با را متناسب (مشکلی اول

 نمایش صحنه های سخت با این نمایش بازیکنان. شدند دوباره روبه رو مشکل خود و زمان در خود واکنشهای و افکار، هیجانها با راه این از و گذاشته شد

 آن، از بیشتر بلکه بود،( کاتارسیس) تخلیه هیجانی از ناشی تنها آرامش نه این. آرامش یافتند آن صحنه، با مرتبط احساس های دوباره تجربه نمودن و زندگی

روان  گوناگون به کارگرفتن روشهای با درمانگر مرحله این در. نیز است بود ، دست داده از را خود یکپارچگی که روان از بخش هایی اتحاد دوباره تأثیر تحت

 کالمی کردن پیامهای و هیجانها تعمیق مسئله، حل خالی، نمادین، صندلی فاصله ،(نقش جابه جایی) نقش معکوس روش آینه، مضاعف، مانند نمایشگری

مرحله  به ورود با کرد و آنگاه ایفا عملی را به صورت اکتشافی حل راه( آزمودنیها) حاضران جمع و سپس در کرده پیدا را مشکل حل راه صحنه، در غیرکالمی

 و بینش ها گروه، اعضاء بیشتر مرحله پایانی در. کردند گفتگو با شخص اول احساسات مشترک خود و تجربه ها درباره حاضران همه خاتمه، و مشارکت

 به دست آوردند. دیگران با از روابط ارزشی با تفسیرهای

 يافته ها

نشان می دهد که تفاوت میانگین امید به زندگی و متغیر های آن )( پس از دوره تئاتر درمانی در دو گروه آزمایش و کنترل با هم  2در ابتدا نتایج جدول 

افزایش یافته است که این امر بیانگر افزایش  82/18به  42/21تئاتر درمانی از  تفاوت دارند به شکلی که میانگین امید به زندگی در گروه آزمایش پس از

 میزان امید به زندگی در افراد گروه آزمایش می باشد.

: میانگین و انحراف استاندارد امید به زندگی و متغیر های آن به تفکیك گروه2جدول   

 پس آزمون  پیش آزمون  

 M SD  M SD گروه 

 تفکر عاملی
 2،279 1،72  2،474 1،92 کنترل

 2،118 21،22  2،482 1،42 آزمایش

 تفکر راهبردی
 2،290 1،12  2،098 1،42 کنترل

 1،278 22،12  2،914 1،22 آزمایش

 امید به زندگی
 2،921 28،02  2،808 28،22 کنترل

 1،228 18،82  2،991 21،42 آزمایش

 که یطور به.تفاوت وجود دارد  کنترل و شیآزما گروه دو دربررسی سطح اضطراب و متغیر های آن )اضطراب آشکار و پنهان(   در 1جدول  همچنین در

 اضطراب سطح کاهشاتفاق نشانگر  نیا که است افتهی کاهش آزمون پس مرحله در 22/97 به 12/212 از یدرمان تئاتر از پس شیآزما گروه اضطراب نیانگیم

 .است شیآزما گروه افراد

: میانگین و انحراف استاندارد اضطراب و متغیر های آن به تفکیك گروه1جدول   
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 پس آزمون  پیش آزمون  

 M SD  M SD گروه 

آشکار اضطراب  
 8،878 11،42  8،780 11،22 کنترل

 4،987 41،82  0،841 11،12 آزمایش

پنهان اضطراب  
 0،199 12،82  0،742 12،82 کنترل

 1،098 81،82  0،088 07،22 آزمایش

کلی اضطراب  
 1،219 218،22  1،129 211،72 کنترل

 1،219 97،22  0،111 212،12 آزمایش

 دختر کودکان اضطراب و امید به زندگی بر درمانی تئاتر تاثیرات و تغییرات معناداری بررسی منظور پس از بررسی میانگین ها در دو گروه گواه و آزمایش ، به

 توزیع که شد. استفاده اسمیرنوف-کالموگراف آزمون از کوواریانس آزمون های به جهت بررسی مفروضه ابتدا اما در.  شد استفاده کوواریانس تحلیل روش از

همگنی  مفروضه از ها مقیاس زیر و مقیاسها تمامی در که داد نیز نشان  لون آزمون نتایج همچنین. بودند نرمال مقیاسها خرده و ها متغیر تمامی در ها داده

 .باشد می ذیل شرح به که پردازیم می حاضر پژوهش فرضیه دو بررسی به نتیجه در. است شده واریانسها رعایت

دارد . به  وجود نشان می دهد آزمون تحلیل کوواریانس بین دو گروه گواه و آزمایش از لحاظ نمره های امید به زندگی تفاوت معناداری 8همانطور که جدول 

در گروه آزمایش شده است ، حجم  تفکر عاملی ، تفکر راهبردی و امید به زندگیمیزان  افزایشها روش تئاتر درمانی باعث  عبارت دیگر با توجه به میانگین

 اتای بدست آمده نیز نشان از تاثیر باالی روش درمان تئاتر درمانی می باشد.  

متغیر های پرخاشگری در دو گروه آزمایش و گواه : نتایج تفکیکی تفاضل نمرات 8جدول   

 SS MS F Sig ƞ متغیر ها

 810, 222, 228،187 248،048 248،048 تفکر عاملی

 884, 222, 217،842 227،188 227،188 تفکر راهبردی

 740, 222, 174،821 022،190 022،190 امید به زندگی

 به.  دارد وجود یمعنادار تفاوت یکل اضطراب آشکار و پنهان و اضطراب یها نمره لحاظ از شیآزما و گواه گروه دو نیب 4در ضمن با توجه به نتایج جدول 

 یاتا حجم ،  است شده شیآزما گروه در یکل اضطراب پنهان ، آشکار و اضطراب زانیم کاهش باعث یدرمان تئاتر روش نهایانگیم به توجه با و گرید عبارت

 .  باشد یم یدرمان تئاتر درمان روش یباال ریتاث از نشان زین آمده بدست

 گواه و شیآزما گروه دو در اضطراب یها ریمتغ نمرات تفاضل یکیتفک جینتا:  4 جدول

 SS MS F Sig ƞ متغیر ها

 729, 222, 211،918 1291،822 1291،822 اضطراب آشکار

 748, 222, 182،420 1180،144 1180،144 اضطراب پنهان

 718, 222, 442،072 8229،708 8229،708 اضطراب

 

 بحث
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. شد انجام محك بیمارستان سال 21-8 سرطان به مبتال دختر کودکان اضطراب و امید به زندگی میزان بر درمانیر تئات تاثیر یبررسپژوهش حاضر با هدف 

که استفاده از روش مداخله ای تئاتر درمانی باعث افزایش ، تفکر عاملی ،تفکر راهبردی و امید به زندگی در کودکان  در بخش اول نشان داد هاتحلیل داده 

 و ، محمدی (2871) عریضی و یزدخواستی ، یافته های فروشانیسال مبتال به سرطان می شود. یافته های حاصل از این پژوهش با نتایج سایر  21تا  8دختر 

 را خود واکنش انسان که کرد عنوان توان می پژوهش این های یافته تبین در همسو است. (2771)  ، کیپر (1224) همکاران و  ، کانگ (2872) محمودنیا

 از را حق این که نیست آن یارای او خود جزء را کس هیچ و کند انتخاب می خود محیطی، و شرایط و آمده پیش ولی ناخواسته های سختی و ها رنج در برابر

 در تنها معنا و است بار مصیبت که است زندگی شدن معنایی بلکه بی نیست نامطلوبشان سرنوشت و ها رنج آورد، می در پای از را انسان آنچه.باز بستاند او

 را درمانی تئاتر( 2871) عریضی و یزدخواستی ، فروشانی در این راستا . یافت معنایی توان می هم مرگ و رنج در بلکه نیست، و خوشی شادمانی و لذت

زندگی  معنای گفت توان می پس.  داشت خواهد معنی زندگی دام، واپسین تا شجاعانه بپذیریم را رنج اگر. کند می معرفی لذت ، شادی افزایش جهت عاملی

(. نمایش درمانی با ظرافت این مفهوم 2880 میالنی، و صالحیان) بر گیرد در نیز را رنج و درد بالقوه حتی تواند می زندگی معنای زیرا.  نیست مشروط امری

 به نیز آن بودن معنا با واقعی عامل بلکه است، انسان زندگی اصلی های از ویژگی تنها نه بودن گذرا و پذیری را در اختیار فرد سرطانی قرار می دهد که فرجام

( در پژوهش خود بر روی خانواده های دیابتی توانست 1221بکتاس ).  است استوار آن ناپذیری برگشت ماهیت پایة بر انسان هستی معنای و رود شمار می

 می که تجربیاتی دهد می ارائه ارزشی با ماتجربیات با استفاده از زوان نمایش گری روابط بین افراد را بهبود بخشیده و امید به زندگی را باال ببرد. زندگی به

 گل دریاها، و کوهها آفتاب، غروب و طلوع چون هایی زیبایی وجود می توان با تئاتر این مفهوم را نشان داد. مثالًو به درستی  است زندگی هدایای گفت توان

 که بردند پی مسئله این به تحقیق این نمونه افراد. می گیریم ن اطرافیا و زندگی از هزینه و پول پرداخت بدون ما که است هدایایی اینها درختها همة و ها

 به توجه با و ببرند لذت بودنشان کنار هم در از و اطرافشان امکانات از توانند می خود کنونی زندگی در بلکه رود نمی به شمار زندگی آخر مرگ و نیستی

 با مقابله روش بگیرند تا یاد توانند می اما دهند، تغییر را شان زندگی قطعی حوادث توانند نمی اگرچه رسیدند که آگاهی این به شد داده آنها به که آموزشی

و  تجربیات در را زندگی معنی ما وقتی نتیجه در.  دهند نشان واکنش شان زندگی رنج آور رویدادهای مقابل در و دهند تغییر را شان زندگی های سختی

بخش دیگری از یافته های پژوهش .بدهیم هدیه را امید و خود معنا زندگی به و کنیم کنترل را نگرانی احساس توانیم می.  کنیم پیدا زندگیمان وقایع

 سرطان به مبتال ساله 21-8 دختر کودکان درو اضطراب کلی  پنهان اضطراب و آشکار اضطراب میزان کاهش باعث درمانی تئاتر گیری بکارکه مشخص شد 

 اردبیلی ، ابراهیمی ( 2872) نرسی و ، بزمی( 2872) رفیعی و بشلیده ، ( ، غالمی2872محمدی و محمود نیا )که این یافته نیز با یافته های  شود می

  کی ، مال (1227) کانویل مك و بوکامپ ، ، مارتین( 2881) آرین و برجعلی ، ، ذوالمجد( 2889) اناری آسیه، ( 2887) میرزمانی و ، هاشمی( 2872)

 احساس ایجاد را نمایشگری روان اهداف جمله از و داشت ویژه ای توجه حال، زمان در زندگی به روان نمایشگری، رویکرد در همسو است.  مورنو  ( 1224)

 شدن یکپارچه به منجر خالقیت، و خودانگیختگی رشد طریق از نمایشگری روان واقع در(. 1224 هینشلوود،) دانست می حال زمان در خودانگیختگی

 در باورهایش نظام شخصی، رفتاری پاسخهای درباره خاص موقعیت یك بر تمرکز با شخص طوریکه به. گردد می تجسم و هیجانها تفکر، به مربوط فرایندهای

 از پس. یابد می بینش خود هیجانی و رفتاری پاسخهای پیامدهای و موقعیت آن در خود احساسات کند، می زندگی آن در که دنیایی و دیگران خود، مورد

کند و در نتیجه دچار اضطراب ، تنش و استرس  تجربه عمالً را آنها و گرفته نظر در نیز را کارآمدتر های گزینه تا یابد می فرصت فرد بینشی چنین اکتساب

بیماری و آشنا شدن با آن و همچنین در زمان درمان باید به خوبی با آن بیماری و مسائل  از قبل مدتی کودک هر است ( معتقد2777) کنادسن . نگردد

 ت آسیب می بیدند . هنر نمایش می تواند این مراحل را به بیمار نشان دهد و آن را به زبانی ساده برای او بازگو کند . درمربوط به آن آشنا شود مگر نه بشد

 و کارآمدتر نحوی به ها موقعیت این مجدد تعبیر صدد و شود می مواجه نزدیك خود،از زندگی از حساسی موقعیتهای با بارها و بارها فرد گری، نمایش روان

 جفریز،)یابد می دست شخصی وحدت و پکپارچگی حالت نوعی به شناختی، و هیجانی تعارضهای حل و پاالیش با فرد جریان این در. پردازد می تر سازنده

در تبیین کلی می توان گفت که تئاتر درمانی کودک محور شیوه بسیار مناسبی در کاهش کاهش اضطراب و افزایش سازگاری عمومی و احساسات  (.1220

 و مشکالت مثبت کودکان مبتال به سرطان است . این شیوه با ایجاد چارچوب ارتباطی ایمنی بخشی کودکان را در بیان درونی ترین و عمیق ترین تعارضات

هیجانی به آنها کمك کند و  –آنها را کمك می کند . کودکان در چنین فضایی می توانند با باز پدیدآوری مکرر موضوع ها در تعدیل سازی حاالت عاطقی 

 تر کنند.نتایجسبك هاس سازش یافته تر حل مسله را انتخاب کنند. در نهایت به نظر می رسد که این روش می تواند کودکان را با مشکالت خود سازگار 

می تواند میزان امید به زندگی دختران را افزایش دهد و همچنین  درمانی تئاتر که داد حاضر و مقایسه ان با سایر تحقیقات پیشین نشان پژوهش از حاصل

از روشهای  یکی عنوان به تواند می نی)نمایش( درما تئاتر لذا هنر درمانی بویژه.  دهد کاهش آزمایش گروه افراد بین در را اضطراب آنان می تواند میزان

 .بگیرد قرار درمانی موثر در کنار روشهای دارو درمانی و همچنین مشاوره در درمان اختالالت روانی کودکان مبتال به سرطان
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ین در مجموع از محدودیت های پژوهش حاضر می توان به حضور متغیر های مزاحم اشاره داشت که تعمیم پذیری پژوهش را دچار مشکل می کند . همچن

رای که پیشنهاد می شود ب ضعف ، کسالت و خستگی ناشی از بیماری یا درمان در کودکان که باعث طول کشیدن و یا قطع فرایند نمایش در کودک می شود

بخش دیکری از  مشخص شدن میزان تاثیر گذاری این روش درمانی بر سرطان را با نتایج سایر بیماری ها منجمله هپاتیت و ایدز مورد مقایسه قرار داد.

لف دیگر هنر . همچنین معطوف بودن پژوهش فقط به یك روش درمانی و عدم مقایسه آن با سایر روشهای درمانی از جمله روشهای مختمحدودیتها بودند

مانی این درمانی نیز از محدودیت های این پژوهش در جهت رسیدن به یك روش واحد می باشد پیشنهاد می شود که با تحلیل و مقایسه با سایر روشهای در

روش تئاتر درمانی است که  محدودیت را ازبین برد. یکی دیگر از محدودیت های مهم این پژوهش عدم آشنایی والدین و برخی از کارکنان مرکز درمانی با

 پینهاد می شود با اطالع رسانی به والدین و آموزش نمایش درمانی به آنها تاثیر گذاری بیشتری از این روش درمانی دریافت کرد.
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