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  2يمژگان شوشتر

  3يوسفيعماد 
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  چكيده
 يـق  تحق يـن ، كـه در ا    )NA (يا.  ان  گـام  12 آمـوزش    ير تـأث  يهدف پژوهش حاضر بررس    :مقدمه

 در دوران   ي و عـاطف   ي جـسم  يـده  شده است، بر بهبود خودپنـداره زنـان آزارد         يده نام ي درمان يتمعنو
  . بوديكودك
جامعه پژوهش  . آزمون با گروه كنترل بود       پس -آزمون  پژوهش از نوع آزمايشي با طرح پيش       :روش

 تهـران بـود كـه در        ي شـهردار  2 منطقـه    ي در دوران كـودك    ي و عـاطف   ي جسم يدهشامل زنان آزارد  
 دردسـترس   يريگ  نفر با روش نمونه    40 آنها   يان پرونده داشتند و از م     يابمؤسسه زنان و كودكان ره    

 يها هر دو گروه پرسشنامه   .  شدند يگزين و كنترل جا   يش در دو گروه آزما    ي طور تصادف  هانتخاب و ب  
 يت كردند و سپس معنو    يلرا تكم ) يو عاطف  ي جسمان يطهدر دو ح   (يخودپنداره راجرز و كودك آزار    

بعد از آموزش، هر دو گروه مجدداً . جلسه سه ساعته آموزش داده شد13 در يشي به گروه آزمايدرمان
  . شدنديلتحل) آنكوا (يانس كوواريها با استفاده از آزمون آمار داده.  راجرز پاسخ دادندسشنامهبه پر
 ي جـسم  يـده  در بهبـود خودپنـداره زنـان آزارد        ي درمان يتنو نشان داد كه آموزش مع     يجنتا :ها  يافته

)01/0≤p (يو عاطف) 001/0≤p (داشته استي داري معنيرتأث .  
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 در  ي درمـان  يـت  با نـام معنو    ي گام ان ا   12توان گفت كه     ي پژوهش م  يجتوجه به نتا   :گيري  هنتيج
 يـزي ر وانـد در برنامـه    ت ي دارد و مـ    يري چشمگ ير تأث ي و عاطف  ي جسم يدهبهبود خودپنداره زنان آزارد   

 ي آموزش والـدگر   ي، و بهبود روابط فرد    ي اعتماد به نفس، جرأت ورز     يت مانند تقو  يمداخالت درمان 
  . به كار گرفته شودي آتيها  در پژوهشيده ديب مردان آسموضوعكارآمد و 

   . خودپندارهي، درمانيت معنويده،زنان آزارد :هاي كليدي واژه

A study on the effect of spiritual therapy model on 
improving abused women's self-concept abused during 

childhood 

Hamid Kamarzarin, Mozhgan Shooshtari, Emad Yousefi, Elahe Razavi 

Abstract 
Introduction: This study examined the effect of training N. A, 12 steps 
method (Here called spirituality) in order to improve self concept of these 
women who were abused emotionally and sexually during their 
childhood. 
Method: 40 of these women were selected according to convenience 
from a supporting center, called Rahyab, and participated in the study. 
These participants were randomly assigned into two groups of 
experimental and control. Both groups answered Rogers' Self Concept 
and Child Abuse Questionnaires. Then the experimental group received a 
13 session of three hours training as Spiritual Therapy. After the training 
program again both groups answered the above mentioned 
questionnaires.  
Results: Results of the comparison showed that women' self concepts in 
experimental group had been improved significantly compared to the 
control group who did not receive any training (P≤0.01). 
Conclusion: It can be concluded that 12 NA steps, called spirituality 
therapy, is an effective way to improve self-concept of abused women. 
Keywords: Abused women. Spiritual therapy, Self-concept. 
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 مقدمه

هاي پنهاني و عميق بر روان كودك و شخصيت او در بزرگـسالي بـه                هاي دوران كودكي، زخم    آسيب
توانـد احـساس رضـايت       ها نيابـد، نمـي     اي كه فرد تا راهي براي التيام اين زخم         گذارد، به گونه   جا مي 

 خاطر و آرامش كند و قادر نخواهد بود روابطي كارآمد با محيط اجتماعي و خانوادگي خـويش برقـرار                  
ارزشي، شـرم و     ، بي همواره در طول عمر با احساس گناه      فردي كه قرباني كودك آزاري است،       . سازد

شود تصوير ذهنـي مثبتـي از خـويش نداشـته            خشم دست به گريبان است كه در مجموع موجب مي         
 و يـا خويـشتن پنـداري ناميـده          1پنـداره ، خود شناسـي  اين تصوير ذهني در اصـطالح روان       . ك باشد
 و امنيـت    بناي نداشتن احساس حرمت نفـس      زير ،، محروم بودن از خودپنداره مثبت     شك يب .شود مي

مستله اعماد به نفس و امنيت رواني نقش به سزايي          .  و در نتيجه نداشتن اعتماد به نفس است        رواني
هـا بيـرون كـشيدن آنهـا از           رسد كه تنها راه درمان اين زخـم         به نظر مي  . در سالمت روان افراد دارد    

مصرف  اي براي ترك اعتياد به سوء     .گام ان  12كنون از   تا). 1382ميري،   (هاي ناهشيار است   كيتاري
هاي   متوان براي التيام زخ     اما تجارب عملي نشان داده است كه از اين روش مي           ،شد مواد استفاده مي  

   ).1384وحدت نيا، (دروان كودكي نيز استفاده كرد 
: كه عبارتنـد از آيد  ودك با پنج ويژگي طبيعي به دنيا مي، ك2دگر وابستگي/  هم بر اساس رويكرد  

 نابالغي ناپختگي و  ها و  خواسته/ براي برآوردن نيازها   (متكي بودن  ناكاملي، ،پذيري  ارزشمندي، آسيب 
 ).1384وحدت نيا، (

ينـد  آكنـد كـه او در فر       اي برخورد مي   كرد با پنج ويژگي طبيعي كودك به گونه       خانواده خوب كار  
و تبديل شـود كـه از احـساس ارزشـمندي     ) مستقل(اي  ناوابستهو فرد بزرگسال بالغ، پخته تحول به  

آمد قادر به ايجاد فـضايي سـالم        بر عكس، خانواده كژكاركرد يا ناكار     . خودپنداره مثبت برخوردار است   
 ينـد تحـول بـا برخـورد       آدر فر  رساند و  كودك نيست و در نتيجه به او آسيب مي         براي تعامل بهينه با   

پنـداره  سازد كـه بـا خود       وابسته مي  نايافته و  ي طبيعي كودك از او برزگسالي رشد      ها ژگيناسالم با وي  
 روابـط كارآمـدي بـا محـيط         قادر نيست مسئوليت زندگي خود را بپذيرد و       ارزشي    احساس بي  منفي و 
د را بـه    خودپنـداره منفـي، سـالمت روان افـرا         ).1383نژاد، تقوي و عابـدي،       فاتحي (قرار كند خود بر 

پور و   امنيت روان زنان به عنوان ركن اساسي خانواده اهميت بسزايي دارد كه علي             .اندازد مخاطره مي 
  .اند در پژوهش خود به آن اشاره نموده) 1390( همكاران

 نداشـتن حـريم     -2 سـطح نامتناسـب حرمـت نفـس؛          -1: دگر وابستگي پنج نشانگان دارد    / هم
 ناتواني  -4ني در شناخت خود و اشراف بر واقعيت وجودي خويش؛            ناتوا -3دروني و بيروني مناسب؛     

 نـاتواني در برقـراري همـاهنگي        -5هاي خود و برآورده ساختن آنهـا و          در تشخيص نيازها و خواسته    
  ).1385عزيززاده، (هاي مختلف وجود خويش و بيان متعادل آن  ميان جنبه

                                                           
1 Self- concept 
2 Codependence 
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 كـه   شـود  كـار و احـساسات مـي      اف عـد جـسماني،   ب هاي مختلف شخصيت هر فـرد شـامل        جنبه
تصوير بـدني روشـني از خـود        عد جسماني   در ب . دگروابستگان در هر سه جنبه ناهماهنگ هستند      /هم

عد احساسات، قلب   در ب انديشند و    و سفيد يا همه يا هيچ مي      اي سياه    عد فكري نيز به گونه    در ب ،  ندارند
طفـه و احـساسي در آنهـا وجـود نـدارد            هـيچ هيجـان، عا    گويد يا اصـالً      ها دروغ مي  و روحشان به آن   

   ).1382محمدخاني،  ()استيا مبالغه آميز و غيرقابل كنترل  ها يا منجمد شده واحساسات آن(
 گذاشـته   فرض را بر ايـن مبنـا      شود كه    مي جهت به اين نام خوانده    درماني از آن    معنويت  روش  

 وجـود خـويش كـه كـارل راجـرز         ي   معنو عدهاي دوران كودكي رابطه فرد را با ب        است كه آزارديدگي  
 و در واقـع خـرد       ندا ناميده درون   3آن را نيروي برتر   ) 2000 (2 و ميلر  و ملودي » 1خود« آن را    )1959(

هدف اين درمان اين است كه بـا زدودن آثـار ايـن              .سازد دار مي  شود، خدشه  دروني فرد محسوب مي   
شخـصيتي دسـت     سازد تا به يكپـارچگي       اربار ديگر برقر  را  اش   ها رابطه بين فرد با خود واقعي       خدشه
 ).1385عزيززاده،  (يابد

) اي.  گام ان  12( معنويت درماني    تأثير بررسي   پژوهش حاضر هدف  با توجه به مطالب ذكر شده،       
  .بر بهبود خودپنداره زنان آزارديده جسمي و عاطفي است

  روش
 زنـان مراجعـه     يـان از م .  بود آزمون با گروه كنترل      پس -آزمون  پژوهش از نوع آزمايشي با طرح پيش      
 نفـر بـر اسـاس پرونـده و          40 تهـران،    ي شـهردا  2 منطقـه    يابكننده به مؤسسه زنان و كودكان ره      

 و  يـشي  در دو گـروه آزما     ي دردسترس انتخاب شدند كه به طور تـصادف        يريگ مصاحبه با روش نمونه   
 و  ي و جـسم   ينـس  ج يطـه  در دو ح   ي كـودك آزار   يهـا  هر دو گروه، پرسـشنامه    .  گرفتند يكنترل جا 

 از  يي بـر اسـاس كتـاب رهـا        ي جلسه آموزش  13سپس  . پرسشنامه خودپنداره كارل راجرز را پر كردند      
 پرسـشنامه خودپنـداره     يگـر  دوره، هر دو گـروه بـار د        ياندر پا .  برگزار شد  يش گروه آزما  ياسارت برا 

  .كارل راجرز را پر كردند

  ابزار پژوهش

 )1382( ي پرسشنامه توسط محمد خـان     ينا :ي كودك آزار  ي خود گزارش  ياسپرسشنامه مق 
 و عـاطفي  ي،جنـس  ،ي حوزه آزار جسم   4 سوال است كه     38 متشكل از    ياس مق ينا .ساخته شده است  

 5  كـودك،  ي آزار جـسم   ي بـرا  يـاس  مق ين سوال ا  8 .دهد ي قرار م  يابي و ارز  يصغفلت را مورد تشخ   
ـ  يبرا سوال   11 و   ي آزار عاطف  ي برا سوال 14 ،ي آزار جنس  يسوال برا   و غفلـت در نظـر       يتـوجه  ي ب

                                                           
1 Self 
2 Mellody & Miller 
3 Higher power 
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 4 يـاس  مق يـك  در   يكـرت  ل ي فوق بر اساس درجه بنـد      ياس از سواالت مق   يكهر .گرفته شده است  
 كرونبـاخ و روش آزمـون       يبـا اسـتفاده از آلفـا      ) 1382 (يمحمـدخان  . شده است  يبند  درجه يا ينهگز

 به  92/0 آن   ينباخ برا  كرو ي آلفا يبكه ضر . كرده است  به پزسشنامه را محاس   يايي پا يببازآزمون ضر 
 . برخوردار است  يي باال ي درون ي از همسان  ياس مق يندهد كه ا   ي نشان م  يب ضر ينا .دست آمده است  

  . قرار گرفته استييد مورد تايز آن نيي رواينهمچن
 از دو فرم    ياس مق ينا . شد يهته) 1951(  توسط راجرز  ياس مق ينا : خودپنداره راجرز  ياسمق

 25 شده است كـه هـر فـرم از           يلسنجد، تشك  ي را م  يكه خود آرمان  ) ب(م   و فر  يكه خود واقع  ) الف(
 يا  نمـره  7 سـطح    يكباشد كه از   ي م يني ع يها  از جمله آزمون   ياس مق ينا . شده است  يلسوال تشك 

 دو صـفت را انتخـاب       ين ب يها  از شماره  يكي و افراد تنها     يل شده تشك  قرار گرفته،  صفت دو   ينكه ب 
 نسبت بـه خـود      ي ادراك درون  يانگر خودش و ب   يه را انتخاب كند كه شب     يا هين گز يد با يآزمودن.كند يم

 يايي پا يبضرا) 1382(يخياني  ش . پژوهش نمره كل خودپنداره مورد استفاده قرار گرفت        يندر ا  است،
 بـه   ي خود واقعـ   ياس خرده مق  يبرا ،يف كرونباخ و تنص   يس خودپنداره را با استفاده از روش آلفا       يامق
  . گزارش كرد73/0 و /79 يب به ترتي خود آرمانياس خرده مقي و برا50/0 و 71/0 يبترت

  ها يافته
در ) ي جسميدهزنان آزارد(هاي خودپنداره دو گروه آزمايش و كنترل   ميانگين ين تفاوت ب  ي بررس يجنتا

  . آورده شده است1جدول 

 كنترل  ويشي آزمون و پس آزمون خودپنداره در دو گروه آزمايش پهاي يانگين ميسهمقا - 1 جدول
  )ي جسميدهزنان آزارد(

 انحراف استاندارد ميانگين حداكثر حداقل زنان آزارديده جسمي

 3/3 5/13 19 9)آزمايشي(پيش آزمون خودپنداره 

  )آزمايشي(پس آزمون خودپنداره 
 )كنترل(پيش آزمون خودپنداره 

6  
9 

12  
18 

9  
1/13 

05/2  
07/3 

 21/3 9/12 19 9 )كنترل(پس آزمون خودپنداره 

زنـان   (يش گـروه آزمـا    ي خودپنـداره منفـ    يـانگين شود، م  ي مشاهده م  1همان طور كه در جدول      
 كـاهش   9/12 بـه    1/13 گـروه كنتـرل از       ي خودپنداره منف  يانگين و م  9 به   5/13از  ) ي جسم يدهآزارد

  .  داشته است
دوران  در   ي جـسم  يـده  خودپنداره مثبت زنان آزارد    يش بر افزا  ي درمان يت معنو ير تأث يجهت بررس 

  . ارائه شده است2 آن در جدول يج استفاده شد كه نتايانس كوواريل از تحليكودك
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 خودپنداره يش بر افزاي درمانيت معنوير تأثي به منظور بررسيانس كوواريلآزمون تحل - 2 جدول
  ي جسميدهمثبت زنان آزارد

 منبع واريانس
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادي

ميانگين 
 مجذورات

Fآزمون 
سطح 

داري معني
مربع ايتاي 

 جزئي

 507/141 1 507/141 422/57 01/0 772/0گروه

 766/62 1 766/62 47/25 0001/0 6/0پس آزمون خود پنداره

    893/41 17 464/2خطا

 يانگينها و م    نشان داده شده است، مجموع مجذورات مربوط به گروه         2همان طور كه در جدول      
 است كـه در سـطح   422/57 برابر با Fباشد و آزمون  ي م507/141ها برابر با  مربعات مربوط به گروه   

)05/0<p (الف آزمون، اخت  يش نمرات پ  يلها بعد از تعد     گروه ين ب يگر،به عبارت د  . باشد يدار م  يمعن 
 خودپنـداره   يش بر افـزا   ي درمان يت معنا است كه آموزش معنو     ين گفته به ا   ينا.  وجود دارد  يدار يمعن

ـ  يتاي مربع ا  ين،همچن.  مؤثر بوده است   ي در دوران كودك   ي جسم يدهمثبت زنان آزارد    برابـر بـا     ي جزئ
 درمـاني  يت در خودپنداره مثبت توسط آموزش معنو      ييرات درصد تغ  77دهد   ي است كه نشان م    77/0
  .شود ي ميينتب

 يـده زنـان آزارد  (هاي خودپنـداره دو گـروه آزمـايش و كنتـرل              ميانگين ين تفاوت ب  ي بررس نتايج
  . آورده شده است3ل در جدو) يعاطف

 و كنترل يشي آزمون و پس آزمون خودپنداره در دو گروه آزمايش پهاي يانگين ميسهمقا - 3 جدول
  )ي عاطفيدهزنان آزارد(

انحراف استاندارد ميانگين حداكثر حداقل زنان آزارديده عاطفي

 98/2 7/14 19 10)آزمايشي(پيش آزمون خودپنداره 

  )آزمايشي(پس آزمون خودپنداره 
 )كنترل( آزمون خودپنداره پيش

5  
8 

13  
19 

3/9  
3/13 

75/2  
49/3 

 21/9 1/13 8 9 )كنترل(پس آزمون خودپنداره 

زنـان   (يش گـروه آزمـا  ي خودپنـداره منفـ   يـانگين شـود، م   ي مشاهده م  3طور كه در جدول      همان
 كـاهش   1/13 بـه    3/13 گروه كنترل از     ي خودپنداره منف  يانگين و م  3/9 به   7/14از  ) ي عاطف يدهآزارد

  .  داشته است
 در دوران   ي عـاطف  يـده  خودپنداره مثبت زنان آزارد    يش بر افزا  ي درمان يت معنو ير تأث ي بررس جهت

  . ارائه شده است4 آن در جدول يج استفاده شد كه نتايانس كوواريل از تحليكودك
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افزايش خودپنداره تأثير معنويت درماني بر آزمون تحليل كوواريانس به منظور بررسي  - 4 جدول
  عاطفيبت زنان آزارديده مث

 منبع واريانس
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادي

ميانگين 
Fآزمون مجذورات

سطح 
داري معني

مربع ايتاي 
 جزئي

049/101049/10756/404/069/0گروه
799/1531799/153794/720001/072/0پس آزمون خودپنداره

151/01151/0---خطا

 يـانگين ها و م  نشان داده شده است، مجموع مجذورات مربوط به گروه    4طور كه در جدول      همان
 اسـت كـه در سـطح        756/4 برابر بـا     Fباشد و آزمون     ي م 049/10ها برابر با     مربعات مربوط به گروه   

)05/0<p (ف آزمون، اختال  يش نمرات پ  يلها بعد از تعد     گروه ين ب يگر،به عبارت د  . باشد يدار م  يمعن 
 خودپنـداره   يش بر افـزا   ي درمان يت معنا است كه آموزش معنو     ين گفته به ا   ينا. ارد وجود د  يدار يمعن

ـ  يتاي مربع ا  ين،همچن.  مؤثر بوده است   ي در دوران كودك   ي عاطف يدهمثبت زنان آزارد    برابـر بـا     ي جزئ
 رمـاني  د يت در خودپنداره مثبت توسط آموزش معنو      ييراتدرصد تغ  69دهد   ياست كه نشان م   . 69/0
  .دشو ي ميينتب

  يريگ يجهبحث و نت
پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثير آموزش معنويت درماني بر خودپنداره زنـان آزارديـده جـسمي و                  

 افـزايش   معنويـت درمـاني بـر     هاي پژوهش نشان داد كـه         يافته. عاطفي در دوران كودكي انجام شد     
  بـا نتـايج پـژوهش       ايـن يافتـه    .استثر  ؤپنداره مثبت زنان آزار ديده جسمي در دوران كودكي م         خود

، )2003 (1و گـاردنر  در داخـل و يافتـه هـاي اسـتينبرگ، پينـل     ) 1382(و ميـري  ) 1384(وحدت نيا   
، )2008 (4، السبرگ و همكاران   )2010 (3، فوجيوارا، اوكوياماب، ايزوميك و اوساداب     )2010 (2المونت

ـ  )2002(، سيپمسون و ميلـر      )2003 (5 هانگ و هيسن هيسن    -لي، هيسو -ون ي، ايورسـون و    ، فروزت
 .باشد در خارج همسو مي) 1997(و وايتفيلد ) 2009(، 6شانك

ها حاكي از آن بود كه معنويت درماني بر افزايش خودپنداره مثبت زنان آزارديـده                همچنين، يافته 
، عزيـززاده   )1382( محمـدخاني    اين يافتـه بـا نتـايج پـژوهش        . عاطفي در دوران كودكي مؤثر است     

                                                           
1 Steinberg, Pinele & Gardner 
2 Lamont 
3 Fujiwaraa, Okuyamab, Izumic & Osadab 
4 Ellsberg etal. 
5 Wen-Li, Hsiu-Hung & Hsin-Hsin 
6 Fruzzetti, Iverson & Schunk 
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شناسـي   هـاي فراتحليلـي بخـش روان       در داخل و با يافتـه     ) 1383( و همكاران    نژاد و فاتحي ) 1385(
 ، گرك، مـازو و    )2007 (2، پرانجاپ و همكاران   )1999 (1، يپز و ويلما   )2008(دانشگاه بريگهام يونگ    

  .باشد در خارج همسو مي) 2008 (4و جياراتانو) 2006 (3كليور
رسد معنويـت درمـاني فاصـله        ظر مي توان گفت كه به ن     هاي پژوهش مي   جهت تبيين يافته  

برد و به عبارت ديگـر ميـان فـرد و نيـروي برتـرِ                ال را از ميان مي     ميان خود واقعي و خود آيده     
كند و باعث پذيرش خود، انسجام شخصيت و در نتيجه بهبود خودپنـداره              وجود رابطه برقرار مي   

  .شود مثبت مي
هـاي   ير زمان از محدوديت   گان و نيز متغ   آسيب ديد جنسيت و سن    عدم امكان بررسي متغيرهاي     

 بـر روي مـردان  هاي آماري ديگـر و    در جامعهپژوهش حاضر شود   پيشنهاد مي  .باشد اين پژوهش مي  
پـذيري و    ، ميـزان آسـيب    هـا  تر آسـيب   براي بررسي دقيق  شود كه    همچنين، توصيه مي  .  شود نيز اجرا 

  .سي قرار گيرندتوسط پژوهشگران مورد بررشناختي بيشتري  رهاي روانمتغي

  منابع
مقايسه تـاثير يـادگيري مـشاركتي و آمـوزش سـنتي بـر عملكـرد                ). 1382(شيخياني، محمد   

تحصيلي، يادداري مطالب، انگيزه پيشرفت و خودپنداره دانـش آمـوزان پـسر سـال دوم متوسـطه                  
اه شناسـي، دانـشگ    نامه كارشناسي ارشد، دانـشكده علـوم تربيتـي و روان            پايان. نظري شهر بوشهر  

  .چمران اهواز شهيد
مقايسه اختالل رفتاري و ميزان عزت نفـس در كودكـان آزارديـده و              ). 1385. (عزيززاده، فاطمه 

  .نامه كارشناسي ارشد دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني ايران پايان. نديده
 چگونگي برابري   اي پيرامون  مطالعه ).1390( محمدرضا سرمدي، سوده، توكلي، وحيده، پور، علي

هاي مجازي فـصلنامه     جنسيتي در آموزش و ارتقاي امنيت رواني زنان جامعه ايران از طريق آموزش            
  .4شماره  سال اول، .هاي روانشناسي اجتماعي پژوهش

بررسي تأثير كودك آزاري بر ابعاد      ). 1383. (نژاد، مريم، تقوي، اعظم و عابدي، محمدرضا       فاتحي
  .42-50، 10، زن در توسعه و سياست. ارديدهمختلف شخصيت دختران آز

آمـوزان پايـه      رفتاري كودكان آزارديده در دانش     -مشكالت عاطفي ). 1382. (محمدخاني، پروانه 
  .دانشگاه علوم زيستي و توانبخشي، معاونت پژوهشي. دوم راهنمايي شهر تهران

نامـه   پايـان . بـم هـاي شـهر      بررسي شيوع كـودك آزاري در دبيرسـتان       ). 1382. (ميري، سكينه 
 .دانشگاه علوم پزشكي كرمان كارشناسي ارشد

                                                           
1 Yepez & Vilma 
2 Paranjape etal. 
3 Gerke, Mazzeo & Kliewer 
4 Giarratano 
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اي رابطه عزت نفـس و رضـايت زناشـويي در زنـان              بررسي مقايسه ). 1384. (وحدت نيا، فاطمه  
  .نامه كارشناسي ارشد دانشگاه شهيد بهشتي پايان. آزارديده و غيرآزارديده شهر تهران
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