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Abstract
The purpose of this study was to examine the
mediating role of emotion regulation difficulties in the
relationship between abuse experiences and body
چکیده
image dissatisfaction in adolescent girls. The present
 بررسی نقش میانجی دشواری تنظیم هیجاا در،هدف پژوهش حاضر
study was an applied and correlational method based
.رابطۀ بین تجربۀ آزار و نارضایتی از تصویر بدنی دخترا نوجوا است
on structural equation modeling. The statistical
population of this study was all female high school این مطالعه از نظر هدف بنیاادی و از لحاا رو از ناوه هستگات ی
students in Tehran in the academic year 2019-2020.  جامعاۀ آمااری پاژوهش شاامل لیاۀ.متتنی بر تحلیل مگایر اسات
The sampling method of this study was a multistage دانش آموزا دختر مقطع متوسطۀ دوم شهر تهرا در ساا تحصایلی
cluster procedure. After distributing and collecting the  رو نسونهگیاری ایان پاژوهش از ناوه خوشاهای. بود1398-1399
questionnaires and removing the incomplete  درنهایت بعد از توزیع و جسعآوری پرسشنامهها و باا.چندمرحلهای بود
questionnaires, 218 subjects were finally analyzed.  ابا ار. نفار تج یاه و تحلیال شادند218 ،حذف پرسشنامههای ناقص
The data collection instruments were the Fisher Body  مقیااس،)FBIS( گردآوری دادهها عتارت بود از مقیاس تصاویر باد
Image Scale (FBIS), the Difficulties in Emotion .)CAQ( ) و پرسشانامۀ تجرباۀ آزارDERS( دشواری تنظیم هیجا
Regulation Scale (DERS), and the Experience of 24  نگا ۀSPSS دادهها با استفاده از هستگت ی پیرسو در نرمافا ار
Abuse Questionnaire (CAQ). Data were analyzed
 نتاایج. تحلیال شادند24  نگا ۀAmos و تحلیل مگیر در نرمافا ار
using Pearson correlation in Spss-24 software and path
پژوهش حاضار نشاا داد هستگات ی معنااداری باین تجرباۀ آزار باا
analysis in Amos-24 software. The results of the
 افا و.دشواری تنظیم هیجا و نارضایتی از تصویر بدنی وجاود دارد
present study showed that there was a significant
relationship between the experience of abuse and  باین دشاواری تنظایم هیجاا و نارضاایتی از تصاویر بادنی،بر ایان
difficulties in emotion regulation and dissatisfaction  هسچنین تحلیل مگایر نشاا دهنادۀ.هستگت ی معنادار دیده میشود
with body image. In addition, there was a significant نقش میانجیگری دشواری تنظیم هیجا بین تجربۀ آزار و نارضاایتی
relationship between difficulties in emotion regulation از تصویر بدنی دخترا نوجوا بود؛ بنابراین تجرباۀ آزار در اود ی از
and dissatisfaction with body image. Path analysis also طریق اف ایش دشواری در تنظیم هیجا موجا نارضاایتی از تصاویر
revealed the mediating role of emotion regulation
.بدنی در دخترا نوجوا میشود
difficulties between abuse experience and body image  نارضاایتی از، تجرباۀ آزار،  دشواری تنظیم هیجا:واژه های کلیدی
dissatisfaction. Thus, the experience of child abuse
.تصویر بدنی
causes body image dissatisfaction in adolescent girls
by reinforcing difficulties in emotion regulation.
Keywords: Difficulties in Emotion Regulation,
Experience of Abuse, Body Image Dissatisfaction.
 امارات متحده عربی، دبی، دانش اه پیام نور، واحد بین السلل، ارشناسی ارشد روا شناسی:* نویسنده مسئول
 ایرا،  تهرا،  دانش اه پیام نور، واحد تهرا جنوب،** دانشیار گروه روا شناسی
 ایرا،  زاهدا،  دانش اه سیگتا و بلوچگتا، دانشکده روا شناسی و علوم تربیتی،*** ارشناسی ارشد روا شناسی
Email: hyousef1976@gmail.com
Received: 27 Mar 2021

Accepted: 2 Jun 2021

00/03/12 :پذیرش

 علسی پژوهشی:نوع مقاله
00/01/07 :دریافت

نقش دشواری تنظیم هیجان ...

328

مقدمه
1

تصویر بدنی بهمثابۀ تجگمهای درونی از جنتههای ظاهری بد تعریف میشود .به عتارت دقیقتر ،تصویر
بدنی دیدگاه درونی فرد از این است ه چطور به نظر میرسد و چه احگاسی دربارۀ خود دارد (تامپگو ،
رهریگ ،افری و هینترگ .)2005 ،در هسین راستا ،نارضایتی از تصویر بدنی ،2ارزشیابی منفی ذهنی از ظاهر
ظاهر جگسی و بد است ( الک .) 2010 ،نارضایتی از تصویر بدنی هسراه با وسواس فی یکی و وز م بد
ه در اصل تنها با فرهنگ غربی هسراه است ،بهطور ف ایندهای در سایر نقاط جها به مشکل تتدیل شده
است؛ بهصورتی ه در هسۀ قارهها و در بگیاری از مکا های م تلف اجتساعی-فرهن ی دربارۀ آ بحث شده
است (تی سن2012 ،؛ دآموسکوبار و دسیسو .)2003 ،
بهطور لی نارضایتی از تصویر بدنی ،ارزشیابی منفی ذهنی از ظاهر جگسی و بد است ( الک.)2010 ،
در هسین راستا مش ص شده است ه تصویر بدنی هر فرد در طو عسر وی ثابت نیگت .به هسین دلیل
تصویر بدنی یک مفهوم پویا تلقی میشود .به بیا دی ر ،تعریف فرد از تصویر بدنی آرمانیا در سراسر عسر
تغییر می ند (تامپگو و هسکارا  .)2005 ،این تغییر معسوالً با تغییر احگاسات و افکار هسراه است و حتی
مسکن است در موقعیتهای مش ص رفتار را تغییر دهد (گانگن و راویشانکار و رامالین ام .)2018 ،عالوه بر
این ،عوامل مؤثر بر تصویر بدنی نی مورد توجه محققا واقع شده است ( فری ،یامامیرا ،برانیک و تامپگو ،
2005؛ جکتدار و ویلیام 2004 ،؛ ورتهایم ،پا گتو و بالنی)2004 ،؛ بهگونهای ه یکی از این عواملی ه بر
تصویر بدنی تأثیر مهسی دارد ،تجربۀ آزار 3در ود ی است (پولورمن ،یلیسنیک و مگتو 2018 ،؛ شفرز و
هسکارا  .)2017 ،براساس تعریف سازما جهانی بهداشت )2006( 4تجربۀ آزار دربرگیرندۀ هرگونه آسی یا
تهدید سالمت جگم و روا یا سعادت و رفاه و به یگتی 5ودک به دست والدین یا افرادی است ه نگتت
به او مگئو اند .بااینحا در اصطالح نظریهپردازا این حیطه ،هرگونه آسی جگسی یا روانی و سوءاستفادۀ
جنگی 6یا بهره شی و عدم رسیدگی به نیازهای بنیادین اش اص زیر  11سا توسط افراد دی ر ،تجربۀ آزار
بهشسار میآید (بیفولکو ،براو و هریس.)1994 ،
براساس مطالعات انجامشده ،تجربۀ آزار به چهار نوه تقگیم میشود (برنشتاین و هسکارا :)1995 ،
جگسی ،جنگی ،عاطفی و آزار از نوه غفلت .تجربۀ آزار در ود ی با سالمت روا و پیشرفت تحصیلی
ودک رابطۀ قوی دارد .به این صورت ه ود انی ه آزارهای م تلفی را تجربه ردهاند ،از نظر
شاخصهای سالمت روا وضعیت بدتری دارند و از لحا پیشرفت تحصیلی وضعیت آ ها نامطلوب است
(دوی ،فوجیوارا و ایگومی2020 ،؛ داگالس و موهن2014 ،؛ ری س2010 ،؛ اگلند2009 ،؛ زریمقدم.)1388 ،
1. body image
2. body image dissatisfaction
3. experience of abuse
4. World Health Organization
5. well-being
6. sexual
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عالوه بر این ،پژوهش را دریافتند نوجوانانی ه در دورا ود ی خود بدرفتاری (عاطفی و جنگی) دیدهاند،
به احتسا بیشتری از تصویر بدنی خود ناراضی خواهند بود؛ به این صورت ه تجربۀ آزار در ود ی نقش
مهسی در اف ایش نارضایتی از تصویر بدنی در نوجوانی و ب رگگالی دارد ( ر ابور  ،گریفیت و بیلیو س،
2019؛ دیدیه و هسکارا  .)2006 ،به این ترتی  ،میتوا گفت تجربۀ آزار در ود ی قدرت پیشبینی
نارضایتی از تصویر بدنی در نوجوانی را دارد .بااینحا بررسی متغیرهای میانجی هسواره یکی از مهمترین
دغدغههای پژوهشی بهشسار میآید .در هسین راستا برخی از پژوهش را به بررسی متغیرهای میانجی در
رابطۀ بین تجربۀ آزار و نارضایتی از تصویر بدنی پرداختند (دانکلی ،مش و گریلو .)2010 ،در این پژوهش نی
نقش میانجی دشواری تنظیم هیجا  1در رابطۀ بین تجربۀ آزار و نارضایتی از تصویر بدنی بررسی میشود.
براساس نظر تامپگو  ،لویس و الکین ( )2008تنظیم هیجا شامل فرایند شروه ،ادامه ،تعدیل یا
مدیریت در بروز ،شدت یا زما احگاس درونی است ه در راستای تحققب شید به اهداف هگتند .در
تعریفی دی ر ،تنظیم هیجا به معنای قابلیت نظارت ،ارزیابی ،درک و تعدیل وا نشهای هیجانی به طریقی
است ه برای عسلکرد سازگارانه مفید و سودمند است (گرات و رومر2004 ،؛ وله .)2009 ،در مقابل ،دشواری
تنظیم هیجا نشا دهندۀ رو های نامناستی است ه ش ص از طریق آ ها هیجا را تجربه می ند و به
آ ها پاسخ میدهد .از جسلۀ این رو ها میتوا به عدم پذیر پاسخهای هیجانی ،دشواری در دستزد
به رفتارهای هدفسند ،دشواری در نتر تکانه و نداشتن شفافیت هیجانی اشاره رد (گرات و رومر.)2004 ،
دشواری تنظیم هیجا بر بگیاری از جنتههای زندگی انگا تأثیر منفی دارد .به هسین ترتی  ،تحقیقاتی
ه در زمینۀ پیامدهای منفی دشواری در تنظیم هیجا انجام گرفت نشا داد دشواری تنظیم هیجا با
افگردگی ،اضطراب و استرس رابطه دارد (با هات و هسکارا 2015 ،؛ وترنک ،بورگس ،شورت ،اسسیت و
روانت 2012 ،؛ گرات و تا 2010 ،؛ سویج و زما  .)2004 ،تعدادی از محققا ه پیامدهای دشواری تنظیم
هیجا را مطالعه رده بودند ،به این نتیجه رسیدند ه دشواری تنظیم هیجا در اختالالت خورد  2نقش
مهسی ایفا می ند (هاریگو  ،سولیوا  ،چانتوریا و تریژر .)2010 ،از سوی دی ر ،یکی از عواملی ه قدرت
پیشبینی دشواری تنظیم هیجا را دارد ،تجربۀ آزار است (شاد ام ،مالزاده و یاوری1395 ،؛ حتیتی.)1392 ،
وارمین هام ،روگو و سیچتی ( )2020بیا ردند افرادی ه در ود ی آزارهای جگسی ،جنگی و عاطفی
دیدهاند در نوجوانی و ب رگگالی در تنظیم هیجا خود ناموفق هگتند.
شایا ذ ر است از جسله مشکالتی ه افراد دارای تجربۀ آزار با آ درگیر هگتند ،سرزنش خود ،احگاس
گناه بهخاطر حادثۀ رخداده و مشکل در تنظیم هیجا ها است .این افراد نسیدانند در چه موقعیتی ،چه حالت
هیجانی از خود نشا دهند .اف و بر این ،احگاس وابگت ی ،ناخشنودی ،نتر م خود ،عواطف منفی زیاد،
منفیبافی و نداشتن حس شوخطتعی از مشکالت عسدۀ این افراد است (جا ونی  ،بوید و گرای2020 ،؛
هیلدیارد و ولف .)2002 ،برخی از پژوهش را دریافتند ه تجربۀ آزار در ود ی نقش پیشبینی نندگی در
1. difficulties in emotion regulation
2. eating disorders
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دشواری تنظیم هیجا و طرحوارههای ناسازگار اولیه دارد .به این ترتی  ،افرادی ه در ود ی تجربیات
آزاردهندهای داشتند ،در تنظیم هیجا خود موفق عسل نسی نند (علوی و احسدی .)1396 ،به هسین ترتی ،
یکی از مهمترین متغیرهایی ه با تجربۀ آزار رابطۀ قوی دارد ،مشکالت هیجانی است ( اپلریس و پایویو،
 .) 2011از سوی دی ر ،دشواری تنظیم هیجانی در اف ایش نارضایتی از تصویر بدنی نقش دارد؛ به این صورت
ه موج اف ایش نارضایتی از تصویر بدنی میشود (پینتو-گوویا ،فریرا و دوارته2014 ،؛ برجعلی ،سهرابی و
فرخی.)2015 ،
برخی از پژوهش را به این موضوه پرداختند آیا هسۀ افرادی ه در ود ی تجربۀ آزار داشتند ،در
نوجوانی و ب رگگالی پیامدهای منفی تجربه می نند .این پژوهش را دریافتند متغیرهایی وجود دارد ه در
رابطۀ بین تجربۀ آزار و آسی های روانی ،نقش میانجی دارند ه یکی از این متغیرها دشواری تنظیم هیجا
است (استون  ،گرهارت ،گلدسسیت ،هیلث ،چگنی و هتفو  .)2013 ،هترت ،بویگجولی ،بالیس و اوساید
( )2018در تحقیقی رابطۀ بین ناگویی هیجانی ،تجربۀ آزار جنگی و اختالالت روانی را بررسی ردند .این
محققا دریافتند بین ناگویی هیجانی ،تجربۀ آزار جنگی و اختالالت روانی رابطۀ مثتت و معنادار وجود دارد.
به این صورت ه افرادی ه تجربۀ آزار جنگی در ود ی را داشتهاند ،از اختالالت روانی بیشتری رنج
میبرند و این ناگویی هیجانی در این رابطه نقش میانجی را دارد .به عتارت دی ر ،تجربۀ آزار جنگی از طریق
اف ایش ناگویی هیجانی به بروز اختالالت روانی در این افراد منجر میشود .به این ترتی افرادی ه دارای
تجربۀ آزار هگتند و در تنظیم هیجا خود موفق نیگتند ،بیشتر در معرض آسی های روانی قرار دارند .در
هسین راستا ،با توجه به اینکه در پژوهشهایی ارتتاط تجربۀ آزار ،دشواری تنظیم هیجا و نارضایتی از تصویر
بدنی بهصورت دوبهدو بررسی شد و نشا داده شد بین آ ها رابطه وجود دارد (موسوی ،علیلو و مدنی1397 ،؛
فیروزی ،امیری ،سعادتی و رستسی .)1395 ،این سؤا پیش میآید ه آیا دشواری تنظیم هیجا میتواند در
این رابطه نقش میانجی داشته باشد .با توجه به مطال گفتهشده و با درنظرگرفتن اهسیت تصویر بدنی در
دخترا نوجوا  ،پژوهش حاضر به دنتا پاس ویی به این سؤا است ه آیا دشواری تنظیم هیجا در
رابطۀ بین تجربۀ آزار و نارضایتی از تصویر بدنی دخترا نوجوا  ،نقش میانجی دارد.

روش
جامعۀ آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
پژوهش حاضر به لحا هدف بنیادی و از نوه توصیفی-هستگت ی است .جامعۀ آماری پژوهش شامل لیۀ
دانشآموزا دختر مقطع متوسطۀ دوم شهر تهرا در سا تحصیلی  1398-1399است .با درنظرگرفتن
نگتت 20 ،آزمودنی به ازای هر متغیر مشاهدهشده ( الین )2016 ،و احتسا ری نسونه انت اب شدند .به
این ترتی  ،حجم نسونه با احتسا ری احتسالی به  220نفر اف ایش داده شد .رو نسونهگیری این پژوهش
از نوه خوشهای چندمرحلهای بود .در نسونهگیری خوشهای واحد نسونهگیری فرد نیگت ،بلکه گروهی از افراد
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هگتند ه بهصورت طتیعی شکل گرفتهاند و گروه خود را تشکیل دادهاند .نسونهگیری خوشهای زمانی به ار
میرود ه انت اب گروهی از افراد امکا پذیر و آسا تر از انت اب افراد یک جامعه تعریف شده است .در رو
نسونهگیری خوشهای چندمرحلهای ،فهرست نسونهگیری مسکن است دو بار ،سه بار و در بعضی مواقع مسکن
است بیش از سه بار تهیه شود (دالور .)1395 ،در این پژوهش بهطور تصادفی از مناطق شهر تهرا  ،چهار
منطقه و از هر منطقه چهار مدرسه به شکل تصادفی ،و از هر مدرسه سه الس و از هر الس چند
دانشآموز بهطور تصادفی انت اب شدند .درنهایت با حذف پرسشنامههای ناقص 218 ،پرسشنامه تج یه و
تحلیل شدند.

ابزار سنجش
مقیاس تصویر بدن فیشر)FBIS( 1
این مقیاس در سا  1970توسط فیشر طراحی شده است و دارای  46ماده است ه هر ماده با استفاده از یک
طیف لیکرت پنجتایی (خیلی ناراضی= ،1ناراضی= ،2متوسط= ،3راضی= 4و خیلی راضی= )5ارزیابی میشود.
گ نسرۀ  46نشا دهندۀ اختال و نسرۀ  46و باالتر (حدا ثر  )230عدم اختال را نشا میدهد .به این
ترتی  ،هرچه فرد در این مقیاس نسرۀ ستری گ ند نارضایتی وی از تصویر بدنی بیشتر است .این
مقیاس دارای روایی و پایایی مناس است؛ بهصورتی ه آلفای رونتاخ نگ ۀ اصلی این مقیاس 0/86
گ ار شده است .هسچنین روایی همزما آ  0/43گ ار شده است (فیشر ،دا و تامپگو  .)2002 ،در
ایرا عگ ری ،پاشا و امینیا ( )1388روایی و پایایی این مقیاس را بررسی ردند و دریافتند نگ ۀ فارسی
این مقیاس دارای روایی و پایایی مناس است؛ بهطوری ه آلفای رونتاخ و روایی همزما نگ ۀ فارسی این
مقیاس بهترتی  0/93و  0/41گ ار شده است .در این پژوهش آلفای رونتاخ این مقیاس  0/83بهدست
آمد.
مقیاس دشواری تنظیم هیجان)DERS( 2
این مقیاس ه دارای  36سؤا است ،در سا  2004توسط گرات و رومر ساخته شده است .خردهمقیاسهای
آ عتارت است از .1 :عدم پذیر پاسخهای هیجانی .2 ،3دشواری در دستزد به رفتارهای هدفسند.3 ،4
دشواری در نتر تکانه .4 ،5نداشتن آگاهی هیجانی .5 ،6دسترسی محدود به راهتردهای تنظیم هیجانی.6 ،7

)1. Fisher Body Image Scale (FBIS
)2. Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS
3. non acceptance of emotional responses
4. difficulties engaging in goal directed behavior
5. impulse control difficulties
6. lack of emotional awareness
7. limited access to emotion regulation strategies
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نتود شفافیت هیجانی .1نسرۀ ل مقیاس بین  36تا  180متغیر است؛ بنابراین هرچقدر آزمودنی در این مقیاس
نسرۀ بیشتری گ ند ،از دشواری تنظیم هیجا بیشتری رنج میبرد .این مقیاس دارای روایی و پایایی
مناستی است؛ بهگونهای ه هسگانی درونی این مقیاس  0/93و پایایی آزمو -بازآزمو آ  0/88است
(گرات و رومر .)2004 ،در فرم ترجسهشده به فارسی این مقیاس ،آلفای رونتاخ آ بین  0/66تا  0/88و
پایایی آزمو بازآزمو این مقیاس بین  0/79تا  0/91گ ار شده است .هسچنین هستگت ی نسرات مقیاس
دشواری تنظیم هیجا با به یگتی روا شناختی  -0/44گ ار شده است (خان اده ،سعیدیا و چاری،
 .)1391در پژوهش حاضر آلفای رونتاخ این مقیاس  0/79بهدست آمد.
پرسشنامۀ تجربۀ آزار)CAQ( 2
این پرسشنامه توسط برنشتاین و هسکارا در سا  1995طراحی شده است .نگ ۀ اولیۀ این پرسشنامه
دارای  53ماده و نگ ۀ بازن ریشدۀ آ دارای  25ماده است .این پرسشنامه دارای پنج زیرمقیاس (آزار
عاطفی ،آزار جگسی ،آزار جنگی ،غفلت عاطفی و غفلت جگسی) است .هریک از سؤاالت این پرسشنامه
دارای یک طیف لیکرت پنجتایی (خیلی م= ،1م= ،2متوسط= ،3زیاد= ،4خیلی زیاد= )5است .دامنۀ نسرات
هر آزمودنی در این پرسشنامه بین  25تا  125است؛ به این صورت ه هرچقدر نسرۀ فرد بیشتر باشد،
نشا دهندۀ تجربۀ آزار بیشتر وی است .این پرسشنامه از روایی و پایایی مناستی برخوردار است؛ بهطوری ه
ضری بازآزمایی و آلفای رونتاخ این پرسشنامه بهترتی  0/79و  0/94گ ار شده است (برنشتاین و
هسکارا  .)1995 ،آلفای رونتاخ و روایی همزما نگ ۀ فارسی این پرسشنامه  0/87و  0/40گ ار شده
است .اف و بر این ،روایی آزمو از طریق تحلیلعاملی تأیید شده و مد مورد بررسی دارای شاخصهای
براز مطلوب است (شهنی ،میکاییلی ،شکر ن و حقیقی .)1386 ،در این پژوهش آلفای رونتاخ این
پرسشنامه  0/74بهدست آمد.

روش اجرای پژوهش
پس از اخذ مجوزهای مورد نیاز برای اجرای طرح ،نسونهگیری صورت گرفت .ابتدا از مناطق شهری تهرا ،
چهار منطقه و از هر منطقه تعدادی مدرسه و الس بهصورت تصادفی انت اب شدند؛ بهگونهای ه با توجه
به فهرست مدارس هر منطقه ،مدارس و با توجه به فهرست حضوروغیاب السها ،دانشآموزا انت اب
شدند .سپس با مراجعه به مدارس و هساهن ی با مدیرا  ،معاونا و معلسا مدارس و با اخذ رضایت شفاهی
از آ ها و دانشآموزا و والدین آ ها ،توزیع پرسشنامهها انجام گرفت .سپس پرسشنامهها جسعآوری و
تج یه و تحلیل شدند.

1. lack of emotional clarity
)2. Child Abuse Questionnaire (CAQ

333

فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی ،علمی -پژوهشی ،شماره  ،1سال سیزدهم

روش تجزیه و تحلیل اطالعات
برای تج یه و تحلیل اطالعات ،از شاخصهای آمار توصیفی نظیر شاخصهای گرایش مر ی (نسا ،میانه و
میان ین) ،شاخصهای پرا ندگی (دامنۀ تغییرات ،واریانس و انحراف معیار) و شاخصهای توزیع (خطای
معیار ،ضری جی و ضری شیدگی) بهمنظور تحلیل مدلگازی معادالت ساختاری و برای ارائۀ مد  ،از
نرماف ار  SPSS-24و  Amos-24استفاده شد.

یافتههای پژوهش
جدول  .1فراوانی و درصد پایۀ تحصیلی دانشآموزان
پایه

فراوانی

درصد

پایۀ دهم
پایۀ یازدهم
پایۀ دوازدهم
ل

78
73
67
218

35/78
33/49
30/73
100

هسا طور ه در جدو  1مشاهده میشود ،بیشترین فراوانی ( 35/78درصد) مربوط به پایۀ دهم و سترین
فراوانی ( 30/73درصد) مربوط به پایۀ دوازدهم است.
جدول  .2میانگین ،انحراف استاندارد و چولگی و کشیدگی متغیرهای پژوهش
متغیر
عدم پذیر پاسخ هیجانی

میانگین
16/27

انحراف استاندارد
6/21

کشیدگی
-1/003

چولگی
0/096

دشواری رفتار هدفسند
دشواری نتر تکانه
نداشتن آگاهی هیجانی
دسترسی محدود به راهتردها
نتود شفافیت
تصویر بدنی

16/04
14/17
15/68
18/47
11/20
146/20
51/63

6/13
5/32
6/55
6/01
5/14
11/32
4/16

-1/223
-0/907
-1/450
-0/363
-1/737
1/614
0/463

0/113
0/711
-0/096
0/016
-0/391
1/009
0/088

تجربۀ آزار

جدو  2میان ین ،انحراف استاندارد ،شیدگی و چول ی دشواری تنظیم هیجا  ،تصویر بدنی و تجربۀ
آزار را نشا میدهد .برای بررسی توزیع نرما دادههای پژوهش از چول ی و شیدگی استفاده شد .در
چول ی ،بازۀ دادهها باید بین مقادیر  -3و  3و در شیدگی ،توزیع دادهها باید در بازۀ  -7و  7قرار گیرد تا
نرما باشد؛ بنابراین میتوا بیا رد ه متغیرهای پژوهش دارای توزیع نرما هگتند .به این ترتی  ،برای
بررسی ارتتاط بین این متغیرها میتوا از آزمو های پارامتریک استفاده رد.
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جدول  .3آزمون دوربین واتسون
متغیرهای مستقل
دشواری تنظیم هیجا
تجربۀ آزار

آمارۀ دوربین واتسون
2/06

متغیر وابسته
تصویر بدنی

ضریب تحمل
0/707
0/681

تورم واریانس
1/414
1/309

آمارۀ دوربین واتگو  1برای متغیرهای تجربۀ آزار و دشواری تنظیم هیجا  ،مگتقلبود مشاهدات را
نشا میدهد (آمارۀ بین  1تا  3نشا دهندۀ مگتقلبود مشاهدات است) .با توجه به ضرای آزمو های
ضری تحسل 2و تورم واریانس ،3بین متغیرهای پژوهش هس طی وجود ندارد (آمارۀ ب رگتر از  0/10برای
ضری تحسل و آماری وچکتر از  10برای تورم واریانس نشا دهندۀ نتود هس طی است).
جدول  .4نتایج همبستگی دشواری تنظیم هیجان و تصویر بدنی
متغیرها
 .1عدم پذیر پاسخ هیجانی

2

1

4

3

5

6

8

7

-

 .2دشواری رفتار هدفسند

**0/37

 .3دشواری نتر تکانه
 .4نداشتن آگاهی هیجانی
 .5دسترسی محدود به راهتردها
 .6نتود شفافیت
 .7تصویر بدنی
 .8تجربۀ آزار

**0/49
**0/50
**0/55
**0/39
**-0/45
**0/62

**

0/46
**0/33
**0/32
**0/31
-0/05
0/08

**

0/64
**0/43
**0/44
**-0/35
**0/45

**

0/35
**0/33
**-0/21
**0/51

**0/44
**-0/43
**0/33

-

**-0/40
**0/37

**

-0/41

-

()p>0/01

**

براساس جدو  4ه نتایج ضرای هستگت ی پیرسو برای بررسی ارتتاط بین دشواری تنظیم هیجا و
تصویر بدنی را نشا میدهد ،بین تصویر بدنی و عدم پذیر پاسخ هیجانی ( ،)r= -0/45 ،P>0/01تصویر
بدنی و دشواری نتر تکانه ( ،)r= -0/35 ،P>0/01تصویر بدنی و نداشتن آگاهی هیجانی (،P>0/01
 ،)r= -0/21تصویر بدنی و دسترسی محدود به راهتردها ( )r= -0/43 ،P>0/01و تصویر بدنی و نتود
شفافیت ( )r= -0/40 ،P>0/01ارتتاط معنیداری در سطح  99درصد وجود دارد .عالوه بر این ،بین تصویر
بدنی و دشواری رفتار هدفسند رابطۀ معنیدار یافت نشد .به این ترتی  ،با اف ایش دشواری تنظیم هیجا ،
می ا رضایت از تصویر بدنی اهش مییابد .براساس جدو  ،4بین تجربۀ آزار و عدم پذیر پاسخ هیجانی
( ،)r= 0/62 ،P>0/01تجربۀ آزار و دشواری نتر تکانه ( ،)r= 0/45 ،P>0/01تجربۀ آزار و نداشتن آگاهی
هیجانی ( ،)r= 0/51 ،P>0/01تجربۀ آزار و دسترسی محدود به راهتردها ( )r= 0/33 ،P>0/01و تجربۀ آزار
1. Durbin-Watson
2. tolerance coefficient
3. inflation of variance
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و نتود شفافیت ( )r= 0/37 ،P>0/01ارتتاط معنیداری در سطح  99درصد وجود دارد .عالوه بر این ،بین
تجربۀ آزار و دشواری رفتار هدفسند رابطۀ معنیدار یافت نشد .درنهایت بین تجربۀ آزار و تصویر بدنی
( )r= -0/41 ،P>0/01ارتتاط منفی معنیداری در سطح  99درصد وجود دارد .به این ترتی  ،با اف ایش
تجربۀ آزار ،می ا رضایت از تصویر بدنی اهش مییابد.

شکل  .1مسیر اثرگذاری تجربۀ آزار بر تصویر بدنی با توجه به نقش میانجی دشواری تنظیم هیجان
جدول  .5ضرایب رگرسیونی در مدل اندازهگیری
مسیر
تجربۀ آزار
دشواری تنظیم هیجا
دشواری تنظیم هیجا
دشواری تنظیم هیجا
دشواری تنظیم هیجا
دشواری تنظیم هیجا
دشواری تنظیم هیجا
تجربۀ آزار
دشواری تنظیم هیجا

←
←
←
←
←
←
←
←
←

دشواری تنظیم هیجا
عدم پذیر
دشواری رفتار هدفسند
دشواری نتر تکانه
نداشتن آگاهی
دسترسی محدود راهتردها
نتود شفافیت
تصویر بدنی
تصویر بدنی

ضرایب

خطای

نسبت

غیراستاندارد

استاندارد

بحرانی

0/296
1/00
0/511
0/720
0/456
2/343
1/902
-0/013
-0/301

0/029
0/066
0/069
0/048
0/266
0/238
0/023
0/062

10/259
7/773
10/396
9/552
8/809
7/999
-0/582
-0/855

p

***
***
***
***
***
***
***
0/561
***
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با توجه به ضرای رگرسیونی جدو  ،5اگر ضری مگیر مثتت باشد ،بین دو متغیر رابطۀ مگتقیم و اگر
این ضری منفی باشد میتوا نتیجهگیری رد ه بین دو متغیر رابطۀ معکوس وجود دارد .اگر نگتت
بحرانی از  1/96بیشتر باشد ،به این معنا است ه رابطه معنادار است .با توجه به سطح معناداری بهدستآمده،
روابط تسام مگیرها در سطح  99/9درصد اطسینا معنادار است .هسا طور ه مشاهده میشود ،مگیر تجربۀ
آزار به تصویر بدنی معنادار نیگت ه این امر به میانجیشد دشواری تنظیم هیجا در رابطۀ بین تجربۀ آزار
و تصویر بدنی است؛ به این صورت ه با ورود دشواری تنظیم هیجا به مد  ،مگیر تجربۀ آزار به تصویر
بدنی معناداری خود را از دست میدهد .در ادامه برای بررسی روابط میانجیگری دشواری تنظیم هیجا
رو بوت استرپ 1در برنامۀ ما رو پریچر و هی  )2008( 2استفاده میشود.
جدول  .6ضرایب رگرسیونی استاندارد مدل ساختاری
مسیر
تجربۀ آزار
دشواری تنظیم هیجا
دشواری تنظیم هیجا
دشواری تنظیم هیجا
دشواری تنظیم هیجا
دشواری تنظیم هیجا
دشواری تنظیم هیجا
تجربۀ آزار
دشواری تنظیم هیجا

←
←
←
←
←
←
←
←
←

ضرایب استاندارد
0/703
0/768
0/550
0/728
0/672
0/622
0/568
-0/053
-0/503

دشواری تنظیم هیجا
عدم پذیر
دشواری رفتار هدفسند
دشواری نتر تکانه
نداشتن آگاهی
دسترسی محدود راهتردها
نتود شفافیت
تصویر بدنی
تصویر بدنی

جدول  .7آثار مستقیم ،غیرمستقیم و اثر کل
مسیر
تجربۀ آزار ← تصویر بدنی
تجربۀ آزار ← دشواری تنظیم هیجا
دشواری تنظیم هیجا ← تصویر بدنی
نقش میانجی دشواری تنظیم هیجا در رابطۀ بین تجربۀ آزار و تصویر بدنی

اثر مستقیم
-0/05
0/70
-0/50

اثر غیرمستقیم

اثر کل

-0/354

-0/407

اندازۀ اثر 3متغیرهای پژوهش با استفاده از  fاسکوئر وهن 4ارزیابی شد ه در جدو  8ارائه شده است.

1. bootstrap
2. macro of Preacher & Hayes
3. effect size
4. Cohen, J
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جدول  .8اندازۀ اثر
متغیر
تجربۀ آزار
دشواری تنظیم هیجا

اندازۀ اثر
0/004
0/181

قدرت
ضعیف
متوسط

با توجه به جدو  8میتوا گفت اندازۀ اثر تجربۀ آزار ( )f2=0/004و دشواری تنظیم هیجا
( )f2=0/181بهترتی  ،ضعیف و متوسط هگتند.
شاخصهای براز مد بهدستآمده نشا دهندۀ مطلوبیت براز ال و است .شاخصهای براز مد
به شرح زیر است.
جدول  .9شاخصهای برازش مدل
شاخص
CFI
NFI
GFI
AGFI
RMSEA

ضرایب
0/98
0/96
0/97
0/92
0/07

برای بررسی روابط میانجیگری دشواری تنظیم هیجا  ،از رو بوت استرپ در برنامۀ ما رو پریچر و
هی ( )2008استفاده شد .دامنۀ اطسینا مگیر مورد بررسی برای نقش واسطهای دشواری تنظیم هیجا در
رابطۀ بین تجربۀ آزار و تصویر بدنی در سطح اطسینا  95درصد و تعداد نسونهگیری مجدد بوت استرپ
( 0/0067 ،5000حد پایین) تا ( 0/0149حد باال) بود .با توجه به اینکه صفر بین حد باال و حد پایین قرار
ن رفته است ،دشواری تنظیم هیجا در رابطۀ بین تجربۀ آزار و تصویر بدنی واسطه شده است.

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی نقش دشواری تنظیم هیجا در رابطۀ بین تجربۀ آزار و نارضایتی از تصویر
بدنی دخترا نوجوا بود .یافتههای این پژوهش نشا داد دشواری تنظیم هیجا در رابطۀ بین تجربۀ آزار و
نارضایتی از تصویر بدنی دخترا نقش میانجی دارد .به این ترتی  ،تجربۀ آزار از طریق اف ایش دشواری
تنظیم هیجا در نارضایتی از تصویر بدنی نقش دارد .این یافته با نتایج مطالعات گذشته ( ر ابور  ،گریفیت
و بیلیو س2019 ،؛ داگالس و موهن2014 ،؛ دانکلی ،مش و گریلو2010 ،؛ اگلند2009 ،؛ فیروزی و
هسکارا 1395 ،؛ زریمقدم1388 ،؛ هترت و هسکارا 2018 ،؛ موسوی ،علیلو و مدنی1397 ،؛ حتیتی1392 ،؛
پینتو-گوویا ،فریرا و دوارته2014 ،؛ برجعلی ،سهرابی و فرخی2015 ،؛ الوندر و اندرسو  )2010 ،هسگو است.
بهمنظور تتیین این یافته اینگونه میتوا گفت تجربۀ آزار در ود ی با سالمت روا و پیشرفت تحصیلی

338

نقش دشواری تنظیم هیجان ...

ودک رابطۀ قوی دارد .به این صورت ه ود انی ه آزارهای م تلفی را تجربه ردهاند ،از نظر
شاخصهای سالمت روا در وضعیت بدتری قرار دارند و از لحا پیشرفت تحصیلی دارای وضعیت نامطلوبی
هگتند (زریمقدم .)1388 ،بهطور لی از جسله پیامدهای تجربۀ آزار میتوا به ناسازگاری با هسگاال ،
دلتگت ی ناایسن و دوستا م ،مشکالت تحصیلی ،نتود خالقیت و نداشتن مهارت حل مگئله ،پرخاش ری،
اضطراب ،احگاس گناه ،وابگت ی بیشازحد و رفتار خودت ریتی ،بیتفاوتی عاطفی ،اعتسادبهنفس پایین،
مهارتهای مقابلهای نامناس و اجتناب اشاره رد (ری س .)2010 ،از سوی دی ر ،تصویر بدنی با ع تنفس
و حسایت ارتتاط دارد (جکتدار و ویلیام  .)2004 ،در مقابل ،احگاس نارضایتی از بد اغل با احگاس حقارت
و عدم فایت مرتتط است .هسچنین بین خودانتقادی و نارضایتی از بد  ،رابطۀ مثتت وجود دارد؛ به این
صورت ه خودانتقادی یک رو ناسازگارانۀ تنظیم هیجا است ه برای سازگاری با ضعفها و استیها
مانند حقارت و عدم فایت پدیدار میشود (پینتو-گوویا ،فریرا و دوارته .)2014 ،خودپندارۀ مثتت و حسایت
اجتساعی قوی مسکن است ارزیابی مطلوب از بد را آسا ند .هسچنین بهعنوا یک عامل محافظت ننده
در برابر حوادثی ه تصویر بدنی فرد را تهدید می ند ،به ار گرفته شود (ورتهایم ،پا گتو و بالنی.)2004 ،
پژوهش را بر این اعتقادند ه افرادی ه در ود ی تجربۀ آزار داشتهاند ،در نوجوانی و ب رگگالی به احتسا
بیشتری افگردگی و اضطراب را تجربه می نند .هسچنین این افراد در روابط اجتساعی خود موفق نیگتند و از
حسایت اجتساعی سی برخوردارند (اگلند2009 ،؛ داگالس و موهن .)2014 ،به این ترتی میتوا گفت
تجربۀ آزار با تأثیرگذاری بر روابط اجتساعی افراد و اهش حسایت اجتساعی آنا میتواند بر تصویر بدنی آنا
تأثیر منفی ب ذارد .هسچنین تجربۀ آزار ،فرد را در معرض افگردگی ،اضطراب و ع تنفس پایین قرار میدهد
ه هریک از این متغیرها در نارضایتی از تصویر بدنی نقش دارد.
در راستای پژوهشهای انجامشده درمورد ارتتاط تنظیم هیجا و تصویر بدنی ،الوندر و اندرسو ()2010
در بررسی نقش دشواری تنظیم هیجا در نارضایتی تصویر بدنی و اختالالت خورد مردا دریافتند دشواری
تنظیم هیجا با نارضایتی تصویر بدنی و اختالالت خورد مردا رابطۀ مثتت دارد .به این ترتی با اف ایش
دشواری تنظیم هیجا  ،نارضایتی تصویر بدنی و اختالالت خورد نی اف ایش مییابد .هسچنین پینتو-گوویا،
فریرا و دوارته ( )2014بیا ردند ه بین راهتردهای ناسازگار تنظیم شناختی هیجا (از جسله خودانتقادی)
و نارضایتی از تصویر بدنی ،رابطۀ مثتت وجود دارد .به عتارت دی ر ،خودانتقادی یکی از رو های ناسازگارانۀ
تنظیم هیجا است ه برای سازگاری با ضعفها و استیهای خود مانند حقارت و عدم فایت به ار میرود
و درنهایت موج اف ایش نارضایتی از تصویر بدنی میشود؛ بنابراین این یافته نی تتیین شد و میتوا
نتیجهگیری رد ه بین دشواری تنظیم هیجا و نارضایتی از تصویر بدنی رابطۀ معنادار وجود دارد.
یافتههای این پژوهش نشا داد اندازۀ اثر تجربۀ آزار ضعیف ،و اندازۀ اثر دشواری تنظیم هیجا متوسط
است؛ به این صورت ه برای پیشبینی نارضایتی از تصویر بدنی دشواری تنظیم هیجا نگتت به تجربۀ آزار
قدرت تتیین بیشتری دارد .در هسین راستا ،برخی از پژوهش را به این موضوه پرداختند ه آیا هسۀ افرادی
ه در ود ی تجربۀ آزار داشتند ،در نوجوانی و ب رگگالی پیامدهای منفی را تجربه می نند .این پژوهش را
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دریافتند متغیرهایی وجود دارند ه در رابطۀ بین تجربۀ آزار و آسی های روانی نقش میانجی دارند ه یکی از
این متغیرها دشواری تنظیم هیجا است (استون و هسکارا  .)2013 ،به این ترتی  ،افرادی ه دارای تجربۀ
آزار هگتند و در تنظیم هیجا خود موفق نیگتند ،بیشتر در معرض آسی های روانی قرار دارند .در هسین
راستا ،ارتتاط تجربۀ آزار ،دشواری تنظیم هیجا و نارضایتی از تصویر بدنی به شکل دوبهدو بررسی شد و
نشا داده شد ه بین آ ها رابطه وجود دارد (موسوی ،علیلو و مدنی1397 ،؛ فیروزی و هسکارا .)1395 ،
از مشکالت ود ا آزاردیده ،سرزنش خود ،احگاس گناه به خاطر حادثۀ رخداده و مشکل در تنظیم
هیجا ها است .این افراد نسیدانند در چه موقعیتی ،چه حالت هیجانیای از خود نشا دهند .احگاس
وابگت ی ،ناخشنودی ،نتر م خود ،عواطف منفی زیاد ،منفیبافی و نداشتن حس شوخطتعی از مشکالت
عسدۀ این افراد است (هیلدیارد و ولف .)2002 ،اف و بر این ،برخی از پژوهش را دریافتند تجربۀ آزار در
ود ی نقش پیشبینی نندگی در طالق عاطفی ،دشواری در تنظیم هیجا و طرحوارههای ناسازگار اولیه
دارد .به این ترتی  ،افرادی ه در ود ی تجربیات آزاردهندهای داشتهاند ،در تنظیم هیجا خود موفق
نیگتند (علوی و احسدی .)1396 ،یکی از مهمترین متغیرهایی ه با تجربۀ آزار رابطۀ قوی دارد ،ناگویی
هیجانی است ( اپلریس و پایویو .)2011 ،اف و بر این ،افرادی ه در دورا ود ی خود آزار و اذیت
دیدهاند ،توانایی ستری در تنظیم هیجا دارند (حتیتی)1392 ،؛ بنابراین میتوا یافتۀ این پژوهش را تتیین
و نتیجهگیری رد ه بین تجربۀ آزار و دشواری در تنظیم هیجا رابطۀ معناداری وجود دارد.
محققانی ه ارتتاط بین دشواری در تنظیم هیجا و رفتارهای ناسازگار را بررسی ردند ،دریافتند ه
دشواری در تنظیم هیجا با رفتارهای ناسازگار (اختالالت خورد  ،خودجرحی ،سوءمصرف مواد) مرتتط است.
به این صورت ،می ا دشواری در تنظیم هیجا در افرادی ه سه مورد از رفتارهای ناسازگار را دارند ،بیشتر
از دشواری در تنظیم هیجا افرادی است ه دو یا یک مورد از رفتارهای ناسازگار را دارند .به این ترتی ،
افرادی ه دچار دشواری در تنظیم هیجا هگتند ،امکا دارد برای فرار یا حذف تجربههای هیجانی
ناخواسته ،از رفتارهای ناسازگار استفاده نند (با هات و هسکارا  .)2015 ،هسچنین گرات و تا ()2010
ارتتاط بین خودجرحی و دشواری در تنظیم هیجا را مطالعه و بیا ردند ه دشواری در تنظیم هیجا ،
یکی از مؤلفههای پیشبینی نندۀ خودجرحی بهشسار میآید .براساس مد اجتناب تجربی ،رفتارهای ناسازگار
(مانند اعتیاد به اینترنت ،پرخوری ،مو نی و خرید اجتاری) امکا دارد برای رهایی ،مدیریت یا اجتناب از
تجربههای هیجانی ناخواسته به ار روند (وترنک و هسکارا  .)2012 ،در مطالعهای ه رابطۀ بین مواجهه با
وقایع آسی زا ،دشواری در تنظیم هیجا و رفتار پرخطر جنگی بررسی شد ،مش ص شد ه بین مواجهه با
وقایع آسی زا و رفتار پرخطر جنگی رابطۀ مثتت و معناداری وجود دارد و دشواری در تنظیم هیجا در این
رابطه بهعنوا متغیر میانجی عسل می ند (شاد ام ،مالزاده و یاوری.)1395 ،
عوامل مؤثر بر نارضایتی از تصویر بدنی نوجوانا مورد توجه برخی از محققا قرار گرفته است ( فری و
هسکارا  .)2005 ،از جسلۀ این عوامل میتوا به دشواری تنظیم هیجا و تجربۀ آزار اشاره رد؛ بهطوری ه
افرادی ه در تنظیم هیجا های خود مهارت افی ندارند ،در مواجهه با هیجا های منفی مربوط به ظاهر
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خود از رو های نا ارآمدی استفاده می نند ه موج اف ایش نارضایتی از تصویر بدنی در آ ها میشود
(برجعلی ،سهرابی و فرخی .)2015 ،از سوی دی ر ،افرادی ه در ود ی آزار جگسی ،جنگی و عاطفی
دیدهاند ،با توجه به اینکه به جنتههای گوناگو خود ن ر منفی پیدا می نند ،نارضایتی بیشتری از تصویر
بدنی را تجربه می نند (دیدیه و هسکارا  .)2006 ،اف و بر این ،مطالعات بگیاری نشا دادند تجربۀ آزار در
ود ی زمینهساز بگیاری از اختالالت روا شناختی در نوجوانی و ب رگگالی است (موسوی ،علیلو و مدنی،
1395؛ فیروزی و هسکارا  .)1395 ،در این بین نی پژوهش رانی به بررسی متغیرهایی (مانند عوامل شناختی)
پرداختند ه رابطۀ بین تجربۀ آزار و نارضایتی از تصویر بدنی را تحت تأثیر قرار میدهد (دانکلی ،مش و
گریلو .)2010 ،هسچنین تعدادی از پژوهش را  ،دشواری تنظیم هیجا را بهعنوا متغیر میانجی در رابطۀ
بین تجربۀ آزار و اختالالت روا شناختی مطرح ردند؛ بهصورتی ه ود انی تجربۀ آزار داشتند ،در تنظیم
هیجا های خود موفق نیگتند و این امر زمینهساز بروز اختالالت روا شناختی در آ ها میشود (استون و
هسکارا )2013 ،؛ بنابراین میتوا بیا رد ه دشواری تنظیم هیجا در رابطۀ بین تجربۀ آزار و نارضایتی
از تصویر بدنی نقش میانجی دارد .به این صورت ه تجربۀ آزار ،از طریق اهش توانایی تنظیم هیجا
موج اف ایش نارضایتی از تصویر بدنی میشود .به عتارت دی ر ،در میا افرادی ه تجربۀ آزار داشتند،
افرادی ه در تنظیم هیجا خود موفق نیگتند ،بیشتر از نارضایتی از تصویر بدنی رنج میبرند.
از جسله محدودیتهای این پژوهش ،مقطعیبود پژوهش بود .این پژوهش در میا دانشآموزا دختر
مقطع متوسطۀ دوم شهر تهرا انجام گرفت و برای تعسیم نتایج آ به سایر افراد و تعسیم آ به سایر شهرها
و استا ها در شور باید احتیاط الزم صورت گیرد .استفاده از اب ار خودگ ارشی یکی از محدودیتهای
پژوهش حاضر است؛ به این صورت ه دادهها مسکن است تحت تأثیر سوگیریهای این نوه از اب ارها قرار
گیرد .یکی دی ر از محدودیتهای این پژوهش ،انجام این پژوهش در زما شیوه بیساری رونا بود ه
بهعلت محدودیتهای اعسا شده (از جسله تعطیلی مدارس) ،دسترسی به نسونهها بهدشواری صورت گرفت.
عدم نتر متغیرهای دموگرافیک یکی از محدودیتهای پژوهش حاضر بهشسار میآید.
به پژوهش را  ،بررسی متغیرهای مربوط به عوامل شناختی در رابطۀ بین تجربۀ آزار و نارضایتی از
تصویر بدنی نوجوانا توصیه میشود .هسچنین پیشنهاد میشود پژوهشهای مشابه با پژوهش حاضر در میا
سنین م تلف در سایر شهرها و نقاط شور اجرا شود .به مشاورا و روا شناسانی ه در میا نوجوانا
مشغو فعالیت هگتند ،پیشنهاد میشود به نقش تجربۀ آزار در نارضایتی از تصویر بدنی ،توجه ویژهای داشته
باشند .در هسین راستا ،توجه به عواملی ه در این رابطه نقش میانجی دارند نی دارای اهسیت است؛
بهگونهای ه با اف ایش توانایی تنظیم هیجا نوجوانانی ه دارای تجربۀ آزار بودند میتوا به بهتود تصویر
بدنی آنا سک رد.
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