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Abstract

مقاله پژوهشی

چکیده

Objective: The purpose of this research was to analyze the
activities that increase the positive emotions of men and women
during the quarantine period (due to the epidemic caused by the
presence of the corona virus) according to the five needs of
William Glasser. Method: The research method in this study
was a combination (qualitative and quantitative) in which
quantitative data played a complementary role to qualitative
data. The research community in this study were people who
chose quarantine lifestyle during the corona virus epidemic. The
sampling method in the present study was purpose-based
sampling and the sample size was 474 people (309 women and
165 men). In the qualitative part, the data were categorized and
coded using the content analysis method. In the quantitative
part, spss-21 software was used to describe the data, and the
results were coded and analyzed based on Glasser's five needs
theory. Findings: Based on the results of the current research,
63 activities were extracted that were more prevalent among
people during quarantine. Through these activities, people could
satisfy all their needs and in this way create positive emotions in
themselves. The inferential analysis of the findings of this
research showed that there was a significant difference between
men and women in the levels of the need for survival, love and
freedom in all the activities performed, and among all the needs,
there was a significant difference in the need for power and
freedom between age groups. There was a significant difference
in the studied case. Conclusion: Based on the results of the
present research, it can be suggested that people should do
activities that satisfy their five needs while following the daily
health protocols, and in this way achieve positive emotions and
avoid negative emotions.

 تحلیل فعالیتهای افزایشدهنده هیجانات، هدف پژوهش حاضر:مقدمه
مثبت مردان و زنان در دوره قرنطینه (بهدلیل همهگیری بیماری ناشی از
.وجود ویروس کرونا) با توجه به نیازهای پنجگانه ویلیام گالسر بود
 روش تحقیق در این مطالعه ترکیبى (کیفى و کمى) بود که در آن:روش
 جامعه مورد.دادههای کمی نقش تکمیلی برای دادههای کیفی داشتند
پژوهش در این مطالعه افرادی بودند که در دوران همهگیری ویروس
 روش نمونهگیری در پژوهش.کرونا سبک زندگی قرنطینه را برگزیدند
309(  نفر474 حاضر از نوع نمونهگیری مبتنی بر هدف و حجم نمونه
 در بخش کیفى دادهها با استفاده از روش تحلیل. مرد) بود165 زن و
 در بخش کمی برای توصیف.محتوا مقولهبندی و کدگذاری گردید
 استفاده شد و نتایج بر اساس نظریهspss-21 دادهها از نرمافزار
 بر اساس: یافتهها.نیازهای پنجگانه گالسر کدگذاری و تحلیل شدند
 فعالیت استخراج شدند که در میان افراد در زمان63 نتایج تحقیق حاضر
قرنطینه شیوع بیشتری داشتند؛ افراد از طریق این فعالیتها میتوانستند
تمام نیازهای خود را برطرف کرده و از این طریق موجب ایجاد
 تحلیل استنباطی یافتههای این پژوهش.هیجانات مثبت در خود شوند
 عشق، در همه فعالیتهای انجام شده در سطوح نیاز به بقا،نشان داد که
و آزادی بین زنان و مردان تفاوت معنیدار وجود داشت و در میان
 در نیاز به قدرت و آزادی بین گروههای سنی مورد مطالعه،تمامی نیازها
 بر اساس نتایج پژوهش: نتیجهگیری.تفاوت معناداری وجود داشت
حاضر می توان پیشنهاد نمود که افراد می بایست ضمن رعایت
پروتکلهای بهداشتی روزانه فعالیتهایی انجام دهند که برطرفکننده
نیازهای پنجگانه شان باشد و از این طریق به هیجانات مثبت دست پیدا
.کرده و از هیجانات منفی جلوگیری کنند

Keywords: Positive Emotions, Quarantine, Corona Virus,
William Glasser’s Five Needs.
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مقدمه
کرونا ویروسها 1خانواده بزرگی از ویروسها و

پیامدهایی همراه است از جمله محدودیت روابط

زیر مجموعه کرونا ویریده 2هستند که از ویروس

اجتماعی و شغلی ،بی تحرکی و افزایش وزن و

سرماخوردگی معمولی تا عامل بیماریهای

بیماریهای همراه آن ،همچنین اختالالت روانی

شدیدتری همچون سارس ،3مرس 4و کووید -

اجتماعی از جمله افسردگی و اضطراب (فریا و

 519را شامل میشود (شریعتمدار و قاسمینیایی،

همکاران .)2020 ،8اضطراب و استرس ناشی از

 .)1400با توجه به قدرت شیوع و انتقال این

ایجاد

روزمره و

بیماری سازمان بهداشت جهانی در  4فوریه 2020

الگوهای رفتاری افراد در زمان قرنطینه خانگی می

وضعیت اضطراری اعالم و توصیه نمود تا

تواند از طریق ایجاد هیجانات منفی ،سیستم ایمنی

کشورها انتقال فرد به فرد این بیماری را از طریق

بدن را تضعیف کند و افراد را در مقابل بیماریها

کاهش تماس افراد به خصوص افراد مبتال و

از جمله ویروس کرونا آسیب پذیر سازد (یانگ،

بیماران کاهش داده و گسترش جهانی آن را کنترل

وی ،جو و چن)2019 ،9؛ لذا ،یافتن روشهایی

نمایند (سازمان بهداشت جهانی)2020 ،6؛ در این

جهت پیشگیری و کنترل بیماری ضروری است

شرایط بهترین حالت توصیه به ماندن در خانه بود

که یکی از روشهای موجود تقویت سیستم ایمنی

(سازمان جهانی بهداشت2020 ،؛ چن و

بدن است.

محدودیت

در فعالیتهای

همکاران)2020 ،7؛ که این حالت هم به شدت بر

چگونگی عملکرد سیستم ایمنی بدن در

سبک زندگی افراد تأثیر می گذارد (افروز.)1399 ،

مواجهه با ویروس کرونا به این صورت است که

بحران کرونا توانسته است بسیاری از رفتارها،

از

به

نگرش ها و حتی ارزش ها را دچار تغییر نماید و

( )SARS-CoV-2به  2مرحله تقسیم میشوند؛

این تغییرات خود به دغدغه نوینی در جامعه

فاز  1در دوره کمون یا دوره عالیم خفیف بیماری

امروز تبدیل شده است (اسکندریان.)1399 ،

است که ایمنی انطباقی ایجاد میشود تا بدن در

بدیهی است که در شرایط بحرانی ساختارهای

فاز  2که دوره عالیم شدید بیماری است بتواند

فردی و اجتماعی زندگی دچار آشفتگی و اختالل

جلوی پیشرفت بیماری را بگیرد .در فاز اول

می گردد (رابین و ویسیلی2020 ،؛ به نقل از علی

راهبرد های تقویت سیستم ایمنی مانند اینترفرون

به

آلفا نفش بسزایی دارد .برای ایجاد ایمنی در فاز 1

انزوای اجتماعی و به عبارتی قرنطینه خانگی با

میزبان باید دارای سالمت عمومی خوب و زمینه

اکبری

و

همکاران،

.)1399

توصیه

نظر

بالینی

پاسخ

های

ایمنی

ژنتیکی مناسب و دستگاه ایمنی قوی باشد .به هر
1. Coronaviruses
2. Coronaviridae
3. SARS
4. MERS
5. COVID -19
6. World Health Organization
7. Chen & et al.
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حال اگر ایمنی بهصورت کامل و مفید ایجاد نشود
ویروس گسترش یافته و آسیب بافتی رخ میدهد
8. Ferreira & et al.
9. Yang, Wei, Ju & Chen
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و بیماری وارد فازهای بعدی میشود (شی و

واسطه برطرف کردن نیازها ،باعث ایجاد

همکاران.)2020،1

احساسات و هیجانات مثبت و افزایش خلق در

افراد می تواننند با تقویت سیستم ایمنی بدن
خود نقش مهمی در پیشگیری از این بیماری

آنها شده و از این طریق موجب تقویت عملکرد
سیستم ایمنی بدن میشوند.

داشته باشند؛ چرا ،که کلید سالمتی ،سیستم ایمنی

ادبیات پژوهشی ،از جمله مطالعات سگراستروم

قوی است ،اگر افراد سیستم ایمنی ضعیفی داشته

و میلر )2004( 3و بانیول )2012( 4نشان داده

باشند ،بیشتر در معرض سرماخوردگی ،آنفوالنزا،

است که تجربه هیجانات و عواطف مثبت مانند

کرونا ویروس و سایر مشکالت هستند .ایجاد یک

شادکامی و خوش بینی موجب تقویت سیستم

سیستم ایمنی قوی بهترین دفاع در برابر بیماری ها

ایمنی بدن و سالمت عمومی فرد از طریق

است؛ سالمت ایمنی بدن به انتخاب سبک زندگی

تغییرات هورمونی در بدن میشوند و سبب

و هیجانات تجربه شده بستگی دارد (یانگ و

کاهش احتمال ابتال به بیماریهای ویروسی

همکاران .)2019 ،یکی از راهکارهای تقویت

همچون سرماخوردگی میشوند .هیجانها در هر

سیستم ایمنی ،ایجاد احساسات و هیجانات مثبتی

لحظه می توانند پاسخهای فیزیولوژیکی،

چون شادی ،شوخ طبعی ،لذت عشق و  ...می

تعاملهای اجتماعی و فرآیندهای ذهنی مانند

باشد و طبق نظر گالسر برای رسیدن به این

توجه ،تصمیمگیری و حافظه را تحت تأثیر قرار

هیجانات مثبت افراد می بایست ،فعالیتهایی

دهند؛ آنها کمک میکنند تا افراد بتوانند به

انجام دهند که برطرف کننده نیازهای پنجگانه

مشکالت و فرصت هایی که در زندگی با آنها

انسان از جمله نیاز به آزادی و نیاز به تفریح باشد.

روبه رو میشوند ،سازگارانه پاسخ دهند (کوهن،

گالسر بیان میکند رفتار فرد زمانی بهترین

دویل ،ترنر ،آلپر و اسکونر.)2013 ،5

انتخاب است که یک یا چند مورد از این نیازها را

بسیاری از متخصیصین علوم روانی بر این

برطرف کند و با برطرف شدن نیازها احساس

عقیده هستند که فعالیتهای روزانه افراد زمانی

خوبی در فرد ایجاد شود .از نظر گالسر انگیزه

میتواند هیجآنهای مثبت جهت تقویت کننده

تمام رفتارهای افراد این است که تا حد امکان و

سیستم ایمنی ایجاد کند که سبب برطرف شدن

عمدتاً احساس خوبی داشته باشند .آشنا شدن با

همه نیازهای روانی آنها باشد .طبق نظر ویلیام

این نیازها نشان میدهد که کدام نیاز برطرف شده

گالسر انسآنها از لحاظ ژنتیکی به نحوی

و در نتیجه احساس خوبی در فرد ایجاد شده و

برنامهریزی شده اند که پنج نیاز روانشناختی خود

کدام یک از نیازها برآورده نشده و احساس بدی

را ارضا کنند (گالسر ،)1998 ،این نیازها عبارتند

ایجاد میکند (گالسر .)1998 ،2پس میتوان نتیجه

از :نیاز به بقا و زنده ماندن ،عشق و تعلق خاطر،

گرفت که رفتارها و فعالیتهای روزمره افراد ،به
1. Shi & et al.
2. Glasser

3. Segerstrom & Miller
4. Boniwel
5. Cohen, Doyle, Turner, Alper & Skoner
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قدرت ،آزادی و تفریح.

روش

بقا مربوط به نیازهای جسمانی و امنیت مانند؛

روش تحقیق در این مطالعه ترکیبى (کیفى و

غذا ،هوا ،راحتی ،آرامش و نیاز جنسی است.

کمى) بود که در آن دادههای کمی نقش تکمیلی

عشق به معنی داشتن روابط صمیمانه با دیگران و

برای دادههای کیفی داشتند .روش نمونه گیری در

تعلق خاطر به عزیزان ،رابطه جنسی عاشقانه،

پژوهش حاضر نمونه گیری مبتنی بر هدف بود و

توجه داشتن به روابط خانوادگی ،کاری و آشنایی

افراد بر اساس دارا بودن شرایط شرکت که

است؛ تفریح شامل احساس لذت بردن ،شوخ

انتخاب سبک زندگی بهصورت قرنطینه در دوران

طبعی ،رسیدن به لذت در کار ،خندیدن ،یادگیری

کووید 19 -و تمایل به شرکت در پژوهش

لذت بخش و جذاب ،مشغول کاری شدن با عالقه

برگزیده شدند؛ عالوه براین در طول فرآیند جمع

قلبی است؛ آزادی به معنای کنترل راه و روش

آوری اطالعات تالش شد تا افراد گروه نمونه از

زندگی ،نیاز به استقالل ،توانایی خلق کردن،

نظر جنسیت ،سن ،میزان تحصیالت ،وضعیت

کشف کردن و خالقیت داشتن و اظهارنظر کردن

تاهل و اشتغال حداالمکان گروه های مختلف

است و قدرت به معنای تالش کردن ،مطرح بودن،

اجتماعی -اقتصادی جامعه را پوشش دهند .از

عزت نفس و خودکارآمدی است .این رویکرد

شرکت کنندگان خصوصیات دموگرافیک پرسیده

باور دارد که افراد همواره در تالش هستند تا برای

شد که شامل جنسیت ،وضعیت تاهل ،سن ،میزان

برآورده ساختن نیازهای بنیادیشان ،انتخابهای

تحصیالت ،وضعیت اشتغال و محل سکونت می

مؤثری داشته باشند (کاظمی ،کاکاوند ،جاللی و

باشد .از میان  474شرکتکنندۀ پژوهش 309 ،نفر

جوادی.)1397 ،

زن و  165نفر مرد وجود داشت؛ به عبارت دیگر

بر همین اساس پژوهش حاضر به شناسایی

 65درصد شرکتکنندگان در پژوهش حاضر زن

فعالیتهای روزمره افراد که در دوران قرنطینه

و  35درصد مرد بوده اند .همچنین  59درصد

خانگی و انزوای اجتماعی در زمان شیوع بیماری

اعضای نمونه متاهل و  41درصد مجرد بودند؛ 19

مثبت

درصد در گروه سنی زیر  20سال 24 ،درصد در

میشود میپردازد؛ همچنین در این پژوهش ارتباط

گروه سنی  20تا  30سال 23 ،درصد در گروه

بین فعالیتهای روزمره و ارضای نیازهای

سنی  31تا  40سال 18 ،درصد در گروه سنی 41

پنجگانه ویلیام گالسر از جمله اینکه :هریک از

تا  50سال و  16درصد نیز در گروه سنی باالی

فعالیتهای روزمره افراد کدام نیازهای پنجگانه را

 50سال قرار داشتند .از نظر سطح تحصیالت نیز

برطرف می کند و اینکه چه تفاوتی بین

 16درصد گروه نمونه زیر دیپلم 12 ،درصد دیپلم،

فعالیتهای زنان و مردان در گروه های سنی

 6درصد کاردانی 29 ،درصد کارشناسی16 ،

گوناگون وجود دارد ،بررسی میشود.

درصد کارشناسی ارشد 4 ،درصد دکتری8 ،

کرونا

سبب

افزایش

هیجانات

درصد دانشجوی کاردانی و کارشناسی و 10
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درصد دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری بودند.

دادههای پژوهش از طریق آمار توصیفی و

از نظر نوع اشتغال نیز 21 ،درصد کارمند3 ،

استنباطی بررسی شده و در انتها نتایج بر اساس

درصد کارگر 11 ،درصد دانشجو 8 ،درصد معلم

نظریه نیازهای پنجگانه ویلیام گالسر(توسط 11

و استاد 15 ،درصد آزاد 4 ،درصد کادر درمانی

داور متخصص در حوزه روانشناسی) کدگذاری و

(پزشک و پرستار) 6 ،درصد بازنشسته0/5 ،

تحلیل کیفی شدند.

درصد حقوقدان (وکیل و قاضی) 18 ،درصد خانه

همچنین شایان ذکر است که به افراد شرکت

دار 3 ،درصد روانشناس و مشاور و  10درصد

کننده در پژوهش اطمینان داده شد که دادهها

محصل بوده اند.

محرمانه خواهد ماند و در طول پژوهش و پس از

در پژوهش حاضر دادهها از طریق مصاحبه نیمه
ساختار یافته کسب شد ،که بهصورت یک سوال

آن نیز نام افراد در هیچ قسمت از مطالعه درج
نخواهد شد.

باز-پاسخ پرسیده شد .سوال مطرح شده کامال

از قسمت نخست پژوهش حاضر  64فعالیت

واضح و قابل فهم بود که بهدلیل محدودیتهای

استخراج گردید که عبارتند از :تماشای فیلم و

موجود در دوران قرنطینه و عدم امکان مصاحبه

سریال ،آشپزی کردن و شیرینی پزی ،تماس با

حضوری ،سوال بهصورت تلفنی پرسیده شد و

خانواده و دوستان و آشنایان ،مطالعه کتاب،

افراد پاسخ خود را به هرطریقی که مایل بودند

فعالیتکردن در شبکههای اجتماعی ،ورزش

ارائه دادند .در مصاحبه تلفنی از افراد گروه نمونه

کردن ،گوشدادن به موسیقی ،انجام بازیهای

در خصوص اینکه "چه فعالیتهایی را در دوران

گروهی ،فعالیتهای مربوط به کار ،گشت و گذار

همهگیری ویروس کووید 19-جهت افزایش خلق

دیجیتال ،بازی با کودکان ،درس خواندن ،مرتب

و ایجاد هیجان مثبت در خود انجام دادند"

کردن خانه ،انجام کار دستی هنری ،خوابیدن،

سواالتی پرسیده شد (با استفاده از روش باز-

صحبت کردن با افراد منزل ،کاشت و پرورش گل

پاسخ)؛ سواالت مطرح شده در جریان مصاحبه

وگیاه ،بازیهای کامپیوتری ،بازی با گوشی

بهصورت ساده ،واضح و قابل فهم بوده و در طول

موبایل ،عبادت ،پیادهروی ،خودشناسی و تعمق،

مصاحبه از زبان آکادمیک و یا لهجه حرفه ای

شرکت در دورههای آموزشی آنالین ،نواختن ساز،

استفاده نشد .روش تحقیق در این مطالعه ترکیبى

رقصیدن،

کشیدن،

(کیفى و کمى) می باشد که در آن دادههای کمی

گوشدادن به پادکست ،خیاطی ،رسیدگی به

نقش تکمیلی برای دادههای کیفی دارند .در بخش

حیوانات خانگی ،مطالعه زبآنهای خارجی،

کیفى پاسخهای شرکتکنندگان توسط محققین با

نوشیدن قهوه و چای ،تماشای عکسهای قدیمی،

استفاده از روش تحلیل محتوا مقوله بندی و

پرورش و کاشت گل وگیاه ،خوردن غذا و هله و

کدگذاری گردید .دربخش کمی برای توصیف

هوله ،مراقبه و مدیتیشن ،یوگا ،نرمش و حرکات

دادهها از نرم افزار  spss-21استفاده شد .سپس

کششی ،تدریس و آموزش به کودکان ،خرید

پیگیری

اخبار،

نقاشی
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آنالین ،تغییر دکوراسیون منزل ،درستکردن پازل،

بر اساس نظر داوران در این دسته قرار میگیرند

لذت از هوای پاك و تنفس عمیق ،تماشای مستند،

عبارتند از :تمرین تنفسی و خنده از ته دل

خرید کردن حضوری ،رانندگی کردن ،بررسی

(انتخاب شده به وسیله  9داور) ،خوابیدن (انتخاب

بازار بورس ،شرح حال نویسی ،عکاسی هنری،

شده به وسیله  11داور) ،رسیدگی به پوست

رسیدگی به پوست ،نظافت و سرویس خودرو،

(انتخاب شده به وسیله  7داور) ،لذت از هوای

برنامهریزی سفر برای آینده ،تماشای برنامههای

پاك و تنفس عمیق (انتخاب شده به وسیله 9

ورزشی ،داستان نویسی ،دوچرخهسواری ،دوش

داور) ،نوشیدن چای و قهوه (انتخاب شده به

آب گرم ،مسافرت رفتن ،ویرایش عکس ،پوشیدن

وسیله  8داور) و یوگا ،نرمش و حرکات کششی

لباسهای متنوع ،مشاوره دادن ،اسبسواری،

(انتخاب شده به وسیله  6داور).

تمرین تنفسی و خنده از ته دل ،رادیو گوشدادن،
موتورسواری ،نقد و بررسی کتاب.

درخصوص فعالیت یوگا ،نرمش و حرکات
کششی نظر داوران به یکدیگر نزدیک بود بدین
صورت که  6داور این فعالیت را ارضاءکننده نیاز

یافتهها

به بقا 5 ،داور ارضاءکننده نیاز به آزادی و  5داور

یافتههای کیفی

ارضاءکننده نیاز به تفریح میدانستند.

فعالیتهای استخراج شده از پژوهش حاضر

فعالیتهای ارضاءکننده نیاز به عشق و احساس

توسط داوران متخصص بر اساس نظریه نیازهای

تعلق :بر اساس نظر داوران فعالیتهای تدریس و

پنجگانه ویلیام گالسر دسته بندی شد .از میان 11

آموزش به کودکان (انتخاب شده به وسیله 8

داوری که در پژوهش حاضر شرکت نمودند10 ،

داور) ،تماس با خانواده ،دوستان و آشنایان

نفر زن و  1نفر مرد بوده اند .همه داوران

(تصویری ،صوتی و نوشتاری) (انتخاب شده به

رشته

وسیله  11داور) ،رسیدگی به حیوانات خانگی

روانشناسی بوده اند؛ با این وجود از نظر فراوانی

(انتخاب شده به وسیله  9داور) و صحبت کردن

بیشترین گرایش در میان داوران روانشناسی

با افراد منزل (انتخاب شده به وسیله  11داور) در

عمومی و کمترین گرایش روانشناسی اجتماعی

این دسته قرار می گیرند.

متخصصین

گرایش

های

گوناگون

بود .از نظر میزان تحصیالت نیز کمترین سطح

فعالیتهای ارضاءکننده نیاز به قدرت و

دانشجوی کارشناسی ارشد و بیشترین سطح

پیشرفت :فعالیتهایی که بر اساس نظر داوران در

مدرك دکتری بود .همچنین میانگین سنی داوران

این دسته قرار میگیرند عبارتند از :بررسی بازار

شرکت کننده در پژوهش نیز  40سال بود.

بورس (انتخاب شده به وسیله  9داور)،

نتایج جایابی فعایتهای استخراج شده در

داستاننویسی (انتخاب شده به وسیله  6داور)،

دسته بندی نیازهای گالسر به این ترتیب بود:

درس خواندن (انتخاب شده به وسیله  9داور)،

فعالیتهای ارضاءکننده نیاز به بقا :فعالیتهایی که

شرکت در دورههای آموزشی آنالین (انتخابشده
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به وسیله  10داور) ،فعالیتهای مربوط به کار

گل و گیاه (انتخاب شده به وسیله  10داور)،

(انتخاب شده به وسیله  9داور) ،مطالعه زبانهای

گشت و گذار دیجیتال (انتخاب شده به وسیله 8

خارجی (انتخاب شده به وسیله  9داور) و نقد و

داور) ،گوشدادن به پادکست (انتخاب شده به

بررسی کتاب (انتخاب شده به وسیله  7داور).

وسیله  8داور) ،گوشدادن به موسیقی (انتخاب

فعالیتهای ارضاءکننده نیاز به آزادی :براساس

شده به وسیله  11داور) ،مراقبه و مدیتیشن

نظر داوران فعالیت تغییر دکوراسیون منزل

(انتخاب شده به وسیله  7داور) ،مسافرت رفتن

(انتخاب شده به وسیله  8داور) در این دسته جای

(انتخاب شده به وسیله  9داور) ،موتورسواری

میگیرد.

(انتخاب شده به وسیله  9داور) ،نظافت و
تفریح:

سرویس خودرو (انتخاب شده به وسیله  7داور)

فعالیتهای

ارضاءکننده

نیاز

به

فعالیتهای ی که بر اساس نظر داوران در این دسته

و نقاشی کشیدن (انتخاب شده به وسیله 10

قرار می گیرند عبارتند از :اسب سواری (انتخاب

داور).

شده به وسیله  10داور) ،کار دستی هنری

فعالیتهای

ارضاءکننده

چندین

نیاز:

(انتخاب شده به وسیله  11داور) ،بازی با گوشی

فعالیتهایی در این دسته قرار می گیرند که از نظر

موبایل (انتخاب شده به وسیله  9داور) ،بازیهای

بیش از  50درصد داوران به ارضای بیش از یک

کامپیوتری (انتخاب شده به وسیله  8داور)،

نیاز میپردازند .شایان ذکر است که داوران

پوشیدن لباسهای متنوع (انتخاب شده به وسیله 7

میتوانستند هر فعالیت را ارضاءکننده یک و یا

داور) ،تماشای برنامههای ورزشی (انتخاب شده

بیشتر از یک نیاز بداند.

به وسیله  11داور) ،تماشای فیلم و سریال

فعالیت بازیهای گروهی از نظر  6داور به

(انتخاب شده به وسیله  11داور) ،تماشای مستند

ارضای نیاز به عشق و احساس تعلق و و از نظر

(انتخاب شده به وسیله  8داور) ،خرید کردن

 10داور به ارضای نیاز به تفریح میپردازد؛

حضوری (انتخاب شده به وسیله  7داور) ،درست

فعالیت آشپزی کردن و شیرینی پزی از نظر 7

کردن پازل (انتخاب شده به وسیله  9داور)،

داور ارضاءکننده نیاز به بقا و از نظر  9داور

دوچرخهسواری (انتخاب شده به وسیله  10داور)،

ارضاءکننده نیاز به تفریح است؛ فعالیت بازی با

رادیو گوشدادن (انتخاب شده به وسیله 10

کودکان از نظر  10داور به ارضای نیاز به عشق و

داور) ،رقصیدن (انتخاب شده به وسیله  10داور)،

احساس تعلق و از نظر  8داور به ارضای نیاز به

شرح حال نویسی( 1انتخاب شده به وسیله 6

تفریح می پردازد؛ فعالیت برنامهریزی سفر برای

داور) ،فعالیتکردن در شبکه های اجتماعی

آینده به عقیده  8داور به ارضای نیاز به آزادی و

(انتخاب شده به وسیله  8داور) ،کاشت و پرورش

از نظر  7داور به ارضای نیاز به تفریح می پردازد؛
فعالیت پیادهروی به عقیده  6داور ارضاءکننده نیاز

1

 -با اختالف اندکی  5داور نیز این فعالیت را ارضاءکننده نیاز به

به آزادی و به عقیده  10داور ارضاءکننده نیاز به

قدرت و پیشرفت میدانستند.
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تفریح است؛ فعالیت پیگیری اخبار بنا بر اعتقاد 7

به ارضای نیاز به عشق و احساس تعلق ( 4داور)

داور به ارضای نیاز به قدرت و پیشرفت و بنا بر

و نیاز به آزادی ( 4داور) بود؛  7داور معتقد بودند

اعتقاد  6داور به ارضای نیاز به آزادی می پردازد؛

که مشاوره دادن ارضاءکننده نیاز به عشق و

فعالیت خرید آنالین به عقیده  6داور به ارضای

احساس تعلق و  6داور معتقد بودند که

نیاز به آزادی و به عقیده  7داور به ارضای نیاز به

ارضاءکننده نیاز به قدرت و پیشرفت است؛

تفریح میپردازد؛ فعالیت خودشناسی و تعمق بنا

فعالیت مطالعه کتاب از نظر  6داور به ارضای نیاز

بر اعتقاد  7داور به ارضای نیاز به قدرت و

به قدرت و پیشرفت و از نظر  7داور به ارضای

پیشرفت و بنا بر اعتقاد  9داور به ارضای نیاز به

نیاز به آزادی میپردازد؛  6داور معتقد بودند که

آزادی میپردازد؛ فعالیت خوردن غذا و هله و

فعالیت نواختن ساز ارضاءکننده نیاز به قدرت و

هوله از نظر  10داور ارضاءکننده نیاز به بقا و از

پیشرفت و  7داور معتقد بودند که فعالیت نواختن

نظر  7داور ارضاءکننده نیاز به تفریح است؛

ساز ارضاءکننده نیاز به تفریح میباشد؛ فعالیت

فعالیت خیاطی به عقیده  7داور ارضاءکننده نیاز

ورزش کردن از نظر  8داور ارضاءکننده نیاز به بقا

به قدرت و پیشرفت و به عقیده  6داور

و از نظر  9داور ارضاءکننده نیاز به تفریح می

ارضاءکننده نیاز به تفریح است؛ فعالیت دوش آب

باشد و ویرایش عکس نیز از جمله فعالیتهایی

گرم نیز از نظر  7داور به ارضای نیاز به بقا و از

است که ارضاءکننده چندین نیاز میباشد (از نظر

نظر  7داور به ارضای نیاز به تفریح میپردازد.

 7داور ارضاءکننده نیاز به قدرت و پیشرفت و از

از نظر  8داور فعالیت دیدن عکس های قدیمی
نیاز به عشق و احساس تعلق و از نظر  7داور نیاز

نظر  7داور ارضاءکننده نیاز به تفریح).
یافتههای کمی

به تفریح را ارضا می کند؛ فعالیت رانندگی کردن

فعالیتهای افزایشدهنده هیجان مثبت در دوران

بنا بر اعتقاد  6داور به ارضای نیاز به قدرت و

قرنطینه

پیشرفت و بنابر اعتقاد  9داور به ارضای نیاز به

بر اساس یافتههای پژوهش حاضر فعالیتهای

آزادی میپردازد؛ از نظر  7داور فعالیت عبادت

گوناگونی توسط افراد جهت افزایش هیجان مثبت

ارضاءکننده نیاز به بقا و از نظر  11داور

در دوران همهگیری ویروس کووید 19-انجام

ارضاءکننده نیاز به عشق و احساس تعلق میباشد؛

میشود و این فعالیت ها نیازهای گوناگونی را نیز

 6داور معتقد بودند که فعالیت عکاسی هنری نیاز

ارضا میکنند .خالصه نتایج مربوط به فعالیتهای

به آزادی را ارضاء میکند و  9داور نیز در

انجام شده در سطوح پنجگانه نیازها در کل افراد

خصوص این فعالیت معتقد بودند که ارضاءکننده

نمونه پژوهش و به تفکیک جنس در جدول

نیاز به تفریح است؛ مرتب کردن خانه از جمله

شماره  1ارائه شده است.

فعالیتهایی است که نظر داوران در خصوص آن
بسیار گوناگون بوده است و بیشترین رای داوران
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جدول  .1فعالیتهای انجام شده در سطوح پنجگانه نیازها به تفکیک جنسیت
نیازها
نیاز
به
آزادی

نیاز
به بقا

نیاز
به
تفریح

فعالیت ها
تغییر دکوراسیون منزل
برنامهریزی سفر برای آینده
پیاده روی
پیگیری اخبار
خرید آنالین
خودشناسی و تعمق
رانندگی کردن
عکاسی هنری
مرتب کردن خانه
مطالعه کتاب
خوابیدن
نوشیدن قهوه و چای
یوگا ،نرمش و حرکات
کششی
لذت از هوای پاك و تنفس
عمیق
رسیدگی به پوست
تمرین تنفسی و خنده از ته
دل
آشپزی کردن و شیرینی پزی
خوردن غذا و هله و هوله

کل
افراد
8
3
27
22
9
27
7
6
46
166
39
15
10

زن

مرد

نیازها

6
2
11
6
9
24
2
4
30
122
17
7
10

2
1
16
16
0
3
5
2
16
44
22
8
0

نیاز
به تفریح

8

4

4

عکاسی هنری

4
1

4
0

0
1

نواختن ساز
ورزش کردن

25
97

204
10

178
3

26
7

دوش آب گرم
عبادت

3
29

1
23

2
6

ویرایش عکس
تماس با خانواده و دوستان و
آشنایان
انجام بازیهای گروهی

3
177

2
127

87

53

34

ورزش کردن
تماشای فیلم و سریال
فعالیت کردن در شبکههای
اجتماعی
گوش دادن به موسیقی
گشت و گذار دیجیتال
کاشت و پرورش گل و گیاه
انجام کاردستی هنری
بازیهای کامپیوتری
بازی با گوشی موبایل
رقصیدن

97
325
114

67
212
69

30
113
45

صحبت کردن با افراد منزل
رسیدگی به حیوانات خانگی
تدریس و آموزش به کودکان
بازی با کودکان

36
15
9
51

24
11
9
34

12
4
0
17

90
55
47
39
35
34
24

67
34
33
38
10
17
21

23
21
14
1
25
17
3

نقاشی کشیدن
گوش دادن به پادکست
مراقبه و مدیتیشن
درست کردن پازل
تماشای مستند
خرید کردن حضوری
شرح حال نویسی
نظافت و سرویس خودرو
تماشای برنامه های ورزشی
دوچرخه سواری
مسافرت رفتن
پوشیدن لباسهای متنوع

21
18
10
8
7
7
6
4
3
3
3
2

19
11
10
7
3
2
3
1
0
0
2
2

2
7
0
1
4
5
3
3
3
3
1
0

دیدن عکسهای قدیمی
عبادت
مرتب کردن خانه
مشاوره دادن
فعالیتهای مربوط به کار
درس خواندن
شرکت در دورههای آموزشی
آنالین
مطالعه زبان های خارجی
بررسی بازار بورس
داستان نویسی
نقد و بررسی کتاب
پیگیری اخبار
خودشناسی و تعمق
خیاطی
رانندگی کردن
مشاوره دادن
مطالعه کتاب
نواختن ساز
ویرایش عکس

13
29
46
2
76
51
27

8
23
30
1
34
37
19

5
6
16
1
42
14
8

15
6
3
1
22
27
17
7
2
166
25
3

10
2
1
1
6
24
17
2
1
122
17
2

5
4
2
0
16
3
0
5
1
44
8
1

نیاز
به عشق
و احساس
تعلق

نیاز
به قدرت
و پیشرفت

فعالیت ها
اسب سواری
رادیو گوش دادن
موتور سواری
انجام بازیهای گروهی
آشپزی کردن و شیرینی پزی
بازی با کودکان
برنامهریزی سفر برای آینده
پیاده روی
خرید آنالین
خوردن غذا و هله و هوله
خیاطی
دوش آب گرم
دیدن عکسهای قدیمی

کل
افراد
1
1
1
87
204
51
3
27
9
10
17
3
13

زن

مرد

0
1
0
53
178
34
2
11
9
3
17
1
8

1
0
1
34
26
17
1
16
0
7
0
2
5

6

4

2

17
67

8
30
1
50
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بررسی گردید که خالصه نتایج آن در جدول شماره  2و 3

عالوه بر آنچه ذکر شد ،میانگین و انحراف استاندارد

ارائه شده است.

ارضای نیازها در جنسیت و گروههای سنی گوناگون نیز

جدول  .2نتایج شاخص های توصیفی سطوخ نیازها بر حسب جنسیت
جنسیت

مرد

زن

نیازها
بقا

(0/887)0/41

(0/598)0/56

عشق

(0/910)0/48

(0/720)0/66

قدرت

(0/984)0/56

(0/945)0/77

آزادی

(0/048)0/16

(0/152)0/22

تفریح

(2/274)0/65

(2/293)0/89

جدول  .3نتایج شاخص های توصیفی سطوح نیازها بر حسب سن
گروه سنی

زیر  20سال

 20تا  30سال

 31تا  40سال

 41تا  50سال

باالی  50سال

نیازها
بقا

(0/597)0/647

(0/857)0/655

(0/833)0/676

(0/804)0/887

(0/826)0/794

عشق

(0/652)0/831

(0/892)0/842

(0/925)0/872

(0/862)0/837

(0/866)0/827

قدرت

(0/652)0/747

(1/044)0/989

(1/027)0/931

(1/160)1/170

(0/947)0/984

آزادی

(0/021)0/146

(0/062)0/243

(0/046)0/211

(0/057)0/234

(0/280)0/480

تفریح

(2/304)0/991

(2/321)1/148

(2/175)1/030

(2/287)1/180

(2/333)1/388

یافتههای جدول  2حاکی از این است که نیاز

سال به ترتیب  0/021و  ،0/146در گروه سنی 20

به تفریح در زنان ( )2/274و مردان ()2/293

تا  30سال  0/062و  ،0/243در گروه سنی  31تا

بیشترین میانگین و نیاز به آزادی در زنان ()0/048

 40سال  0/046و  ،0/211در گروه سنی  41تا 50

و مردان ( )0/152کمترین میانگین را دارا میباشد.

سال  0/057و  0/234و در گروه سنی باالی 50

یافتههای جدول  3حاکی از آن است که در

سال  0/280و  ،)0/480نیاز به آزادی کمترین

میان نیازها در گروه های سنی مختلف (زیر 20

میانگین و نیاز به تفریح (زیر  20سال به ترتیب
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 2/304و  ،0/991در گروه سنی  20تا  30سال

 2/287و  1/180و در گروه سنی باالی  50سال

 2/321و  ،1/148در گروه سنی  31تا  40سال

 2/333و  )1/388بیشترین میانگین را دارا هستند.

 2/175و  ،1/030در گروه سنی  41تا  50سال
جدول  .4نتایج تحلیل واریانس چند متغیره برای بررسی تفاوت سطوح نیازها بر حسب جنسیت
متغیر

شاخص F

سطح معناداری

مجذورات ایتای جزئی

بقاء

17/359

0/0001

0/035

عشق

5/472

0/020

0/011

قدرت

0/167

0/683

0/0001

آزادی

14/631

0/0001

0/030

تفریح

0/028

0/867

0/0001

منبع

جنسیت
گروه *

جهت آزمون معنی داری تفاوت بین

یعنی اثر پیالیی ،المبدای ویلکز ،اثر هتلینگ و

فعالیتهای سطوح مختلف نیازها با توجه به

بزرگ ترین ریشه روی در سطح  99درصد

جنسیت و سن افراد نمونه از تحلیل واریانس چند

معنادار می باشند ( .)P<0/01بنابراین می توان

متغیری استفاده شد.

بیان داشت که دست کم در یکی از سطوح نیازها
در جنسیت های مختلف تفاوت معناداری وجود

نتایج آزمون مانوا نشان داد که هر چهار آماره

دارد؛ این مورد در جدول  4ارائه گردیده است.
جدول  .5نتایج تحلیل واریانس چند متغیره برای بررسی تفاوت سطوح نیازها بر حسب گروههای سنی افراد
متغیر

شاخص F

سطح معناداری

مجذورات ایتای جزئی

بقاء

1/985

0/096

0/017

عشق

1/560

0/184

0/013

قدرت

3/578

0/007

0/030

آزادی

11/699

0/0001

0/091

تفریح

0/313

0/869

0/003

منبع

گروههای سنی
گروه *

نتایج جدول  4نشان میدهد که از میان تمامی
نیازها ،در نیاز به بقا ،عشق و آزادی بین زنان و

(قدرت و تفریح) بر حسب جنسیت افراد مورد
مطالعه تفاوت معناداری مشاهده نشد.

مردان مورد مطالعه تفاوت معناداری وجود دارد؛

نتایج آزمون مانوا نشان داد که هر چهار آماره

نیاز به بقاء  =0/0001سطح معناداری ،نیاز به

یعنی اثر پیالیی ،المبدای ویلکز ،اثر هتلینگ و

عشق  =0/020سطح معناداری و نیاز به آزادی

بزرگترین ریشهروی در سطح  99درصد معنادار

 =0/0001سطح معناداری و اما ،میان سایر نیازها

می باشند ( .)P<0/01بنابراین میتوان بیان داشت
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که دست کم در یکی از سطوح نیازها در

گروههای سنی مورد مطالعه تفاوت معناداری

گروههای سنی مختلف تفاوت معناداری وجود

وجود دارد .قدرت  =0/007سطح معناداری و

دارد؛ این مورد در جدول  5ارائه گردیده است.

آزادی  =0/0001سطح معناداری و اما ،میان سایر

همچنین نتایج جدول  5بیانگر آن است که از

نیازها(بقا ،عشق و تفریح) بر حسب گروه سنی

میان تمامی نیازها ،در بخش قدرت و آزادی بین

افراد مورد مطالعه تفاوت معناداری مشاهده نشد.

نتیجهگیری و بحث

هوای پاك و تنفس عمیق ،تماشای مستند ،خرید

بر اساس نتایج پژوهش حاضر ،برخی از فعالیت

کردن حضوری ،رانندگی کردن ،بررسی بازار

ها در دوران همهگیری ویروس کووید 19 -جهت

بورس ،شرح حال نویسی ،عکاسی هنری،

افزایش هیجانات مثبت شیوع بیشتری داشتند.

رسیدگی به پوست ،نظافت و سرویس خودرو،

فعالیتهای استخراج شده از پژوهش حاضر به

برنامهریزی سفر برای آینده ،تماشای برنامههای

ترتیب فراوانی عبارتند از :تماشای فیلم و سریال،

ورزشی ،داستان نویسی ،دوچرخه سواری ،دوش

آشپزی کردن و شیرینی پزی ،تماس با خانواده و

آب گرم ،مسافرت رفتن ،ویرایش عکس ،پوشیدن

دوستان و آشنایان ،مطالعه کتاب ،فعالیت کردن در

لباس های متنوع ،مشاوره دادن ،اسب سواری،

شبکههای اجتماعی ،ورزش کردن ،گوشدادن به

تمرین تنفسی و خنده از ته دل ،رادیو گوشدادن،

موسیقی ،انجام بازیهای گروهی ،فعالیتهای

موتورسواری ،نقد و بررسی کتاب.

مربوط به کار ،گشت و گذار دیجیتال ،بازی با

در راستای پژوهش حاضر ،پژوهشی در ترکیه
1

کودکان ،درسخواندن ،کاشت و پرورش گل

توسط گوزل ،ییلدیز ،اسنتاش و زرنگوك

وگیاه ،مرتب کردن خانه ،انجام کار دستی هنری،

( )2020انجام شد که در آن به بررسی

خوابیدن ،صحبتکردن با افراد منزل ،بازیهای

فعالیتهایی پرداخته شد که افراد در دوران

کامپیوتری ،بازی با گوشی موبایل ،عبادت ،پیاده

قرنطینه انجام میدادند ،این فعالیتها عبارت

روی ،خودشناسی و تعمق ،شرکت در دورههای

بودند از :بازیهای گروهی با افراد خانواده ،نقاشی

آموزشی آنالین ،نواختن ساز ،رقصیدن ،پیگیری

کشیدن ،مطالعه کتاب ،نواختن گیتار ،موسیقی

اخبار ،نقاشی کشیدن ،گوشدادن به پادکست،

گوشدادن ،ورزش کردن ،درس خواندن ،تماشای

خیاطی ،رسیدگی به حیوانات خانگی ،مطالعه

فیلم و مستند ،آشپزی کردن و درس کار کردن با

زبانهای خارجی ،نوشیدن قهوه و چای ،دیدن

فرزندان .که تقریبا مشابه با فعالیتهای استخراج

عکسهای قدیمی ،خوردن غذا و هله و هوله،

شده از پژوهش حاضر بودند .لذا میتوان تبیین

مراقبه و مدیتیشن ،یوگا ،نرمش و حرکات کششی،

نمود که فعالیتهای مشابهی در جوامع گوناگون

تدریس و آموزش به کودکان ،خرید آنالین ،تغییر

در زمان قرنطینه بهدلیل کووید  19 -انجام

دکوراسیون منزل ،درست کردن پازل ،لذت از
1. Guzel, Yildiz, Esentash & Zerengok
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میشود؛ زیرا ،شرایط در خانه ماندن و در کنار

و پیشرفت و  1فعالیت تنها به ارضای نیاز به

اعضای خانواده بودن در شرایط فعلی در همه

آزادی مربوط هستند .بر اساس نتایج پژوهش

جوامع یکسان است .عالوه بر آن در پژوهش

حاضر فعالیتهای انجام شده در زمان قرنطینه

حاضر فعالیتهای مرتبط با فعالیتهای فیزیکی

بیشتر از همه ارضاءکننده نیاز به تفریح هستند .با

(ورزش کردن ،رقصیدن ،یوگا ،نرمش و حرکات

توجه به اینکه بر اساس یافته های پژوهش حاضر،

کششی) یکی از مواردی بود که در دوران قرنطینه

همه نیازهای گالسر در فعالیتهای دوران قرنطینه

انجام می شد .مطابق با نتایج پژوهشهای پیشین

ارضاء می گردد؛ لذا،؛ هیجانات مثبت در افراد

فعالیتهای افزایشدهنده هیجان میتوانند بر

افزایش مییابد .همچنین گالسر بیان میکند رفتار

سیستم ایمنی ،بهداشت و سالمت فرد تاثیر

ما وقتی بهترین انتخاب است که یک یا چند مورد

بگذارند .به عنوان مثال مطالعهای که توسط

از این نیازها را ارضا کند و با ارضا شدن نیازها

بورداس و زاچاراکیس )2020( 1در یونان انجام

احساس خوبی در فرد ایجاد شود .از نظر گالسر

شد نشان داد که در جمعیت یونان در دوران

انگیزه تمام رفتارهای ما این است که تا حد امکان

قرنطینه و همهگیری ویروس کووید19 -

و عمدتاً احساس خوبی داشته باشیم (گالسر،

فعالیتهای فیزیکی کاهش یافته است و همین امر

 .) 1998بر اساس آنچه بیان شد ،افراد در دوران

نیز موجب تاثیر منفی بر سیستم ایمنی و سالمت

قرنطینه با انجام  63فعالیتی که ذکر شد میتوانند

شده است .از نظر این محققین افزایش

تمام نیازهای خود را ارضاء کرده و گاهی فقط با

فعالیتهای فیزیکی می تواند بر هیجانات افراد

انجام یک فعالیت چندین نیازشان را ارضاء کنند و

تاثیر گذاشته و موجب بهبود سالمت و سیستم

از این طریق موجب ایجاد هیجانات مثبت در

ایمنی شود.

خود شوند.

یکی از یافتههای مهم این پژوهش مربوط به

تحلیل استنباطی یافتههای این پژوهش نشان

دادههای کیفی آن می باشد .در این پژوهش 63

داد که ،در همه فعالیتهای انجام شده در سطوح

فعالیت انجام شده نمونه مورد بررسی توسط 11

نیاز به بقا ،عشق و آزادی بین زنان و مردان

داور متخصص روانشناسی و آشنا به نظریه گالسر

تفاوت معنیدار وجود دارد؛ در حالی که بین

در  5نیاز ارائه شده توسط گالسر جا داده شدند.

فعالیتهای استخراجی سطوح قدرت و تفریح

نتایج بیانگر این امر بود که از میان  63فعالیت21 ،

تفاوت معناداری مشاهده نشد .مطابق با پژوهش

فعالیت ارضاءکننده چندین نیاز بوده و  24فعالیت

حاضر در مطالعهای که توسط محسنی ،خرامین،

به ارضای نیاز به تفریح 6 ،فعالیت به ارضای نیاز

روزبهی و روزبهی ( )1395انجام شد نیز در نیاز

به بقا 4 ،فعالیت به ارضای نیاز به عشق و

به عشق و تعلق خاطر در میان زنان و مردان

احساس تعلق 7 ،فعالیت به ارضای نیاز به قدرت

تفاوت معناداری وجود داشت .در تبیین این یافته
میتوان اذعان نمود که نیاز به بقا صرفاً در مرگ و

1. Bourdas & Zacharakis

175

علیاکبری دهکردی و همکاران :تحلیل فعالیتهای افزایشدهنده هیجانات مثبت مردان و زنان در دوره قرنطینه (بهدلیل ...

زندگی خالصه نمیشود بلکه بعد از آن ،احتیاط و

(بقا ،عشق و تفریح) بر حسب گروه سنی افراد

محافظه کاری ،مهم ترین ابعاد نیاز به بقا هستند

مورد مطالعه تفاوت معناداری مشاهده نشد .در

(گالسر )1998 ،که این نیاز و ابعاد آن در زمان

پژوهشی دیگر که توسط محسنی و همکاران

همهگیری کووید  19 -که جان و بقای افراد

( )1395بر روی  600دانشجو در سنین  18تا 53

درخطر است اهمیت بیشتری پیدا می کند و بدین

سال انجام شد ،نتایج حاکی از آن بود که رابطه

ترتیب وجود تفاوت معنادار در این نیاز ،بین دو

معناداری میان نیاز به بقا و سن شرکتکنندگان

جنس به سادگی قابل توجیه است .در تبیین وجود

وجود دارد؛ که این یافته با نتایج پژوهش حاضر

تفاوت معنادار در نیاز به عشق و احساس تعلق

مغایرت دارد که این مغایرت را می توان بر اساس

نیز می توان اذعان نمود که با توجه به اینکه زنان

تفاوت گروههای نمونه ،اوضاع اختصاصی کرونا

روحیهای لطیفتر دارند لذا نیاز به عشق و

و قرنطینه خانگی توجیه نمود .با توجه به سبک

احساس تعلق در زنان و مردان متفاوت خواهد

زندگی و فرهنگ خانوادههای ایرانی از آنجایی که

بود .همچنین در پژوهشی که توسط مصباح

افراد و فرزندان خانواده با افزایش سن از آزادی

( )1398نیز انجام شد نتایج به دست آمده حاکی

ها و حقوق بیشتری در خانواده بهره مند می

از آن بود که زنان در میزان ابراز عشق و به طور

گردند و یا خود خانواده تشکیل داده و مسئول و

کلی مولفههای عشق با مردان تفاوت معناداری

رئیس خانواده خویش میشوند؛ لذا ،اینکه در میان

دارند .همچنین با توجه به اینکه شیوع ویروس

گروههای سنی گوناگون در ارضای نیاز به قدرت

کووید 19 -و قرنطینه خانگی بسیاری از

و آزادی تفاوت معناداری وجود داشته باشد قابل

آزادیهای افراد را سلب می کند (وزارت

توجیه است ،چرا که هرچه افراد در خانواده از

بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی )1399 ،اینکه

حقوق بیشتری برخوردار باشند بیشتر می توانند به

ارضای این نیاز نسبت به سایر نیازها کمتر

فعالیتهایی بپردازند که ارضاءکننده نیاز به قدرت

صورت گرفته است قابل توجیه خواهد بود؛

و یا آزادی است.

همچنین ،با توجه به اینکه جامعه ایرانی جامعه ای

عالوه بر آنچه ذکر شد یافتۀ دیگر پژوهش

تقریبا سنتی است این امر که مردان در دوران

حاضر عبارت است از این که فعالیتهای انجام

همهگیری ویروس و قرنطینه خانگی به علت

شده در دوران قرنطینه بهدلیل شیوع کووید19 -

اینکه رییس خانواده هستند ،در محیط خانه بیشتر

موجب ارضای نیازهای گوناگون پنجگانه گالسر

نیاز به آزادی خود را ارضا کرده باشند ،بیشتر

شده و از این طریق میتوانند بر ابعاد گوناگون

است.

سالمت (جسمی ،روانی و اجتماعی) افراد تاثیر

همچنین در میان تمامی نیازها ،در نیاز به

مثبت بگذارد .بر اساس پژوهش انجام شده توسط

قدرت و آزادی بین گروههای سنی مورد مطالعه

هفت لنگ ،ابراهیمی ،زمانی و صاحبی ()1398

تفاوت معناداری وجود دارد؛ اما ،میان سایر نیازها

ارضای نیازهای اساسی گالسر در دانشجویان
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متاهل موجب رضایت از زوجیت ،سالمت روان

جاللی و جوادی ( )1397اشاره نمود؛ کاظمی و

و بهزیستی روانی میشود .نتایج پژوهش هفت

همکاران ( )1397معتقدند که ارضای نیازهای

لنگ و همکاران ( )1398حاکی از آن است که

گالسر و افزایش هیجانات مثبت از جمله شوخ

میان شدت ارضای نیازهای اساسی در نظریه

طبعی می تواند باعث بهبود شاخص های سالمت

گالسر با رضایت از زوجیت ،سالمت روان و

و کاهش فشارخون در افراد مبتال به فشارخون باال

رابطه

گردد .همچنین ادبیات پژوهشی ،از جمله

معنیداری وجود دارد؛ همچنین مشخص شد که

مطالعات سگراستروم و میلر ( )2004و بانیول

ابعاد نیازهای اساسی گالسر با رضایت از

( )2012و همچنین کوهن و همکاران ()2013

زوجیت ،سالمت روان و بهزیستی روانی دارای

نشان داده است که تجربه هیجانات و عواطف

رابطه معنیداری است که تنها نیاز به آزادی

مثبت مانند شادکامی و خوش بینی موجب تقویت

قابلیت پیشگویی در متغیرهای رضایت از زوجیت

سیستم ایمنی بدن و سالمت عمومی فرد از طریق

و سالمت روان را داشت؛ در حالی که ابعاد نیاز

تغییرات هورمونی در بدن میشوند و سبب

به آزادی و نیاز به بقا ،توان پیشبینی بهزیستی

کاهش احتمال ابتال به بیماریهای ویروسی

روانی را دارد.

همچون سرماخوردگی میشوند .طبق پیشینه

بهزیستی

روانی

دانشجویان

متأهل

عالوه بر این ،مطابق با یافته های پژوهش

مطالعاتی  85درصد عوامل موثر بر سالمتی را

رجب زاده ،مکوند حسینی ،طالبیان شریف و

فاکتور های روانشناختی تشکیل میدهد (علی

قنبری هاشمآبادی ( )1394ارضای نیازهای گالسر

اکبری دهکردی ،عیسی زاده ،آقاجانبگلو)2020 ،؛

می تواند موجب کاهش اضطراب اجتماعی در

لذا ،تاثیر مثبت فعالیتهای افزایشدهنده هیجانات

افراد شده و ناراحتی های جسمانی شایع ناشی از

مثبت بر سیستم ایمنی بدن امری غیر قابل انکار

اضطراب اجتماعی را نیز کاهش دهد و همچنین

است و در مطالعه حاضر افراد از طریق ارضای

موجب تقویت کارکردهای شناختی (تمرکز،

نیازهای پنچگانه خویش به افزایش هیجانات

حافظه ،افزایش یادگیری ،تسهیل در مطالعه) و

مثبت پرداخته و سیستم ایمنی خود را نیز تقویت

احساس مطلوب جسمی و روانی گردید .عالوه

میکنند.

بر این ،پژوهش رجبزاده و همکاران ()1394

شایان ذکر است که پژوهش حاضر نیز مانند

حاکی از آن است که پرداختن به فعالیتهای

پژوهشهای دیگر دارای محدودیتهایی است که

ارضاءکننده نیازهای اساسی نظریه انتخاب گالسر،

مهمترین آنها نمونهگیری در دسترس می باشد.

می توانند روابط بین فردی افراد را بهبود بخشیده

بر اساس نتایج پژوهش حاضر می توان پیشنهاد

و موجب ایجاد عواطف مطلوب شوند.

نمود که افراد می بایست بیش از پیش تالش کنند

درخصوص تاثیر ارضای نیازهای گالسر بر

ضمن رعایت پروتکلهای بهداشتی روزانه

سالمت می توان به تحقیق کاظمی ،کاکاوند،

فعالیتهایی انجام دهند که ارضاکننده نیازهای
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پنجگانه شان باشد و از این طریق به احساسات

بهداشتی ،تغذیه مناسب و مدیریت و کنترل

خوب و هیجانات مثبت دست پیدا کنند و از

اضطراب ،موفق به افزایش خلق و هیجانات مثبت

ایجاد احساسات منفی از جمله استرس ترس و

خود بشوند ،از این طریق به تقویت سیستم ایمنی

نگرانی در وجود خود جلوگیری کنند .همچنین

بدنشان کمک کردهاند و احتمال ابتالء خود به

یکی از راهکارهای کنترل اضطراب کرونا نیز،

بیماری کوید  19را تا حدی کاهش داده اند.

ایجاد هیجانات مثبت ازجمله شادی ،رضایتمندی،
لذت و ...در فرد می باشد؛ چرا ،که ایجاد

سپاسگزاری

هیجانات مثبت روش خوبی برای کاهش اثرات

از کلیه افرادی که ما را در انجام این پژوهش

فیزیولوژیکی هیجانات منفی قبلی است .همچنین

یاری کردند ،تشکر و قدردانی میشود.

چنانچه افراد عالوه بر رعایت پروتکلهای
منابع
اسکندریان ،غ .)1399( .ارزیابی پیامدهای
ویروس کرونا بر سبک زندگی (با تاکید بر

الگوی مصرف فرهنگی) .ارزیابی تاثیرات
اجتماعی.85 -65 ،)2( 1 ،
افروز ،غ .)1399( .کرونا در آیینه روانشناسی
فرهنگی :نگاه دیگر در پیشگیری اثربخش.
فصلنامه روانشناسی سالمت.10-1 ،)36( 9 ،
رجبزاده ،ف؛ مکوندحسینی ،ش؛ طالبیان
شریف ،ج؛ قنبری هاشمآبادی ،ب.)1394( .
تأثیر واقعیت درمانی نوین گروهی مبتنی بر
تئوری انتخاب بر اختالل اضطراب اجتماعی

دانشجویان .مجله دست آوردهای روان
شناختی.133-152 ،)1( 22 ،
شریعتمدار ،الف؛ قاسمی نیایی ،ف.)1400( .
نقش تعاملی فرد-رسانه (مجازی غیر دولتی)
در زمینه اخبار مرگ بر استرس ادراك شده و

مقابله با آن در دوران قرنطینگی بیماری
کووید .19-فصلنامه روانشناسی سالمت10 ،
(.44-21 ،)37
علیاکبری دهکردی ،م؛ عیسی زاده ،ف؛
آقاجانبگلو ،س .)1399( .پیامدهای روانی
اجتماعی مبتالیان به بیماری کروناویروس

جدید (کوئید  :)19یک مطالعه کیفی .فصلنامه
ایرانی روانشناسی سالمت.20-9 ،)2( 2 ،
علیاکبری دهکردی ،م؛ محتشمی ،ط؛ تدریس
تبریزی ،م .)1399( .ساخت ،اعتباریابی و
رواسازی مقیاس سبک زندگی در زمان
همهگیری ابتال به ویروس کووید .19 -

فصلنامه علمی  -پژوهشی روانشناسی
سالمت.177-161 ،)23( 9 ،
کاظمی ،ش؛ کاکاوند ،ع؛ جاللی ،م؛ جوادی ،ح.
( .)1397ارتباط نیازهای اساسی گالسر با
فشارخون باال در میانساالن :نقش واسطهای

شوخطبعی .مجله علمی دانشگاه علوم
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.زناشویی در دانشجویان زن و مرد متأهل

.73.- 63 ،)2( 22 ،پزشکی قزوین

.30-21 ،)1( 8 ،رویش روانشناسی
، م؛ روزبهی، ش؛ روزبهی، ش؛ خرامین،محسنی
، ن؛ صاحبی، م؛ زمانی، ف؛ ابراهیمی،هفت لنگ

 بررسی تاثیر تفاوتهای جنسیتی.)1395( .زهرا

 رابطه بین شدت نیازهای اساسی.)1398( .ع

بر نیازهای اساسی گالسر در دانشجویان پسر

 سالمت،در نظریه گلسر با رضایت زوجیت

کنفرانس،و دختر دانشگاه های شهر یاسوج

روان و بهزیستی روانی دانشجویان متأهل

 حقوق و،جهانی روانشناسی و علوم تربیتی

 مجله.دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان
،)47( 14 ،آموزشی فرهنگی زن و خانواده

. شیراز،علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
https://civilica.com/doc/516730

.38-23

 رابطه مؤلفههای عشق.)1398( . الف،مصباح
 تعهد) با رضایت، شور و شوق،(صمیمیت
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