
 
 

 ؟تسیچ وموف ای لس کینپ
 دیناوخیم هلاقم نيا رد هچنآ

 دوجو !دربب ورف نايز و ررض رعق ات ار اهنآ دناوتیم هک تسا وموف ای لس کینپ ،لاتیجید زرا یاهرديرت ناج یالب

 هب ار اهزرا یایند رد لاعف دارفا دناوتیم عوضوم نيا اما ؛تسا یعیبط اهزرازمر یيوداج رازاب رد فلتخم تاناسون

 نيب زا ثعاب هک تسا وموف ای لس کینپ هابتشا یاهیريگمیمصت نيا زا یکی .دنک راداو هابتشا یياهمیمصت

 هک تسا یحالطصا وموف .دنکیم هتفشآ ار ناراذگ هیامرس و اهديرت نهذ و دوشیم بسانم تصرف کی نتفر

 زيگنا ناجیه راک کی ماجنا هب تسد ،تسا یلایخ بلغا هک بسانم یتصرف نداد تسد زا سرت ببس هب درف

 .دنزیم

 یسک ناونع هب تسا نکمم .دنريگب یهابتشا یاهمیمصت ناربراک ات دوشیم ثعاب بارطضا نيا عقاوم رتشیب رد

 فیک گالبو زا بلطم نيا رد .دیشاب هدش هابتشا میمصت نيا راتفرگ ،دیتسه لاعف لاتیجید یاهزرا یایند رد هک

 .مینکیم یسررب ار نآ اب هلباقم یاههار و وموف داجیا لیالد و هدش انشآ رتشیب وموف موهفم اب نم لوپ

 لاتیجید یاهزرا رازاب رد وموف موهفم اب یيانشآ
 هب و تسا نداد تسد زا ففخم وموف .دندرک هبرجت ار وموف ،ناراذگ هیامرس زا یرایسب 2022 و 2021 یاهلاس رد

 لاثم ناونع هب ؛دننکیم یرپس ار یبوخ تاقوا نارگید هک دوشیم رادیدپ ینامز بارطضا سح یعون ناونع

 لابند هب ار یربارب دنچ یاهدوس دناوتیم یياراد کی رد یراذگ هیامرس هک دشاب هدینش افرص یديرت هک یماگنه

 وموف راچد ،دنک لرتنک ار دوخ تاساسحا دناوتن و هتشادن یشناد دوخ هدینش نيا هرابرد اما ،دشاب هتشاد



)FOMO( لایخیب دناوتیمن اما ،درادن لیلحت یارب یدايز شناد درف نيا هک تسا تسرد رگید یترابع هب .دوشیم 

 .دنامب اج نارگید زا و دوش یراذگ هیامرس تصرف

 تروص نيا هب و دروایب نيیاپ یعقاوريغ تروصهب ار راداهب قاروا تمیق دناوتیم یگدز تشحو یور زا شورف

 یتح و اههتفه و دنک دوبان ار یدايز تورث دناوتیم لس کینپ .دنشورفیم اجکی ار دوخ یاهیياراد رفن نارازه

 .ددرگرب یداع تلاح هب ،لس کینپ زا سپ رازاب تیعضو ات دشکب لوط اهلاس

 وموف ريثات تحت لاتیجید زرا رازاب هب دورو یارب میمصت
 تسا نکمم هتبلا .دوشیم متخ ررض هب الومعم ،لاتیجید یاهزرا رازاب هب دورو یارب نتفرگ رارق وموف ريثات تحت

 هک اهزرازمر رازاب رد .تسین یعطق عوضوم نيا اما ؛دنسرب یبوخ دوس هب وموف اب لاتیجید زرا کی ناراديرخ

 هب و درادن دوجو یتیعطق هنوگچيه و دوشیم هتفرگ رظن رد ینیب شيپ ساسا رب یزيچ ره ،تسا ناسونرپ

 زا هدافتسا اما ؛دوشیم متخ ررض هب یدص رد دص تروصهب وموف ريثات تحت ديرخ تفگ ناوتیمن لیلد نيمه

 .دراد یرتمک تیقفوم لامتحا و هدوب ريگمشچ تدش هب شور نيا

 لاتیجید یاهزرا رازاب رد وموف داجیا لیالد

 

 لیالد نيرتمهم هک دوش داجیا یفلتخم لیالد هب دناوتیم ،تسا )Fear Of Missing Out( ترابع ففخم هک وموف

 .مینکیم یسررب ار نآ داجیا

 



 رازاب رد جيار رادیاپان طیارش

 ثعاب طیارش نيا .دنکیم هبرجت ار یدايز یلوزن و یدوعص یاهتکرح و تسا ناسون زا رپ لاتیجید یاهزرا رازاب

 باذج رهاظ رد هک ار یراذگ هیامرس یلام یاهتصرف و دنوش هلماعم ماجنا هب قيوشت اهرديرت ات دوشیم

 .دنهدن تسد زا ،دنتسه

 رازاب رد دوجوم تاعیاش و رابخا

 نيا .دنوشیم لاتیجید یاهزرا رازاب رد وموف داجیا ثعاب هک دنتسه یلماوع نيرتمهم زا رازاب تاعیاش و رابخا

  .دنیآیم دوجو هب رازاب بوخ یاهتصرف نداد تسد زا ربارب رد تاعیاش و رابخا

 وموف اب هلباقم یاههار
 هک دراد دوجو یياهراکهار اما ؛دتفیب قافتا یفلتخم یاهرديرت یارب دناوتیم نداد تسد زا سرت ای وموف

 .درک یريگولج لاتیجید یاهزرا رازاب رد وموف داجیا زا ناوتیم

 ربتعم عبانم زا رابخا بسک

 و یلعج رابخا .دنشاب نآ تالیلحت و رابخا ريگيپ موادم تروصهب دیاب لاتیجید یاهزرا رازاب ناراذگ هیامرس و نالاعف

 رابخا صیخشت یارب نياربانب ؛دنوشیم یريذپان ناربج یاهررض هب رجنم هک تسا دايز رابخا نيا نایم رد تسردان

 .تفای نانیمطا رابخا تحص زا ات درک یياسانش یبوخ هب ار ربخ عبنم دیاب ،یعقاو زا یلعج

 یراذگ هیامرس یاهیژتارتسا ندرک صخشم

 رکذ هب مزال هتبلا .دننکیم نيیعت ار دوخ یتالماعم ريسم یراذگ هیامرس یاهیژتارتسا ندرک صخشم اب اهرديرت

 و دراد دوجو یراذگ هیامرس یاهتصرف نتفر تسد زا ناکما زين اهیژتارتسا نيا ندرک صخشم اب هک تسا

 .درک هدافتسا رازاب رد یراذگ هیامرس یاهتصرف یمامت زا ناوتیمن

 هتفر نيب زا یاهتصرف تباب شزرس و ینامیشپ مدع

 یاهتصرف یخرب نداد تسد زا لیلد نيمه هب ؛تسا یراذگ هیامرس یاهتصرف زا راشرس لاتیجید یاهزرا رازاب

 دراد ناکما بارطضا و سرت نتشاد .درک هبرجت تباب نيا زا بارطضا و سرت دیابن و هدوب یعیبط یراذگ هیامرس

 .دشاب هتشاد هارمه هب نارگهلماعم یارب یريذپان ناربج یاهتراسخ

 لاتیجید یاهزرا هنیمز رد تاعالطا شیازفا

 لیلحت ،لاتیجید یاهزرا هنیمز رد تاعالطا و شناد حطس تیوقت ،وموف اب هلباقم یاههار زا رگید یکی

 ار اهزرازمر شورف و ديرخ طاقن نيرتهب ناوتیم لاتیجید یاهزرا زيلانآ اب .تسا لاتنمادناف لیلحت و لاکینکت

 .درک یياسانش

 



 لاتنمادناف لیلحت اب لاکینکت لیلحت هسیاقم : یداهنشيپ بلطم

 

 نيوک تیب تمیق رب وموف ريثات
 نيوک تیب تمیق 2011 لاس زا دعب اما ؛دوب رالد کی زا رتمک نيوک تیب تمیق ،2010 یلا 2009 یاهلاس رد

 هک دندرک مالعا یعامتجا یاههناسر ،تمیق شیازفا نيا اب .دیسر رالد 32 یالاب هب و درک هبرجت ار یناهگان شیازفا

 ربارب نيدنچ امش تورث یدوجوم اهلاس نيا رد ،دیدرکیم یراديرخ 2010 لاس رد ار نيوک تیب لاتیجید زرا رگا

 دارفا 2017 لاس رد .دندرک نيوک تیب ديرخ هب عورش مدرم لاتیجید یاهزرا رازاب رد وموف داجیا لیلد هب .دشیم

 1800 شیازفا ثعاب قافتا نيا هک دندرک اديپ یدايز رایسب لیامت لاتیجید یاهزرا رازاب تمس هب وموف لیلد هب

 ،تشاد هک یتمیق نيرتشیب رد ار نيوک تیب مدرم ات درک مهارف یاهنیمز وموف و دش نيوک تیب تمیق یدصرد

 .دننک یراديرخ

 !تسا ريذپان ناربج عقاوم یخرب رد وموف یلام بقاوع
 نتشاد نودب یدرف رگا و دراد یدايز کسير لاتیجید یاهزرا رازاب ندوب ناسونرپ لیلد هب وموف زا هدافتسا 

 رگا مینکیم هیصوت .دنک هبرجت یدايز ررض تسا نکمم ،دشاب هتشاد یراذگ هیامرس دصق یفاک تاعالطا و شناد

 شور نيا ساسا رب زين ار دوخ تالماعم رياس ،دنهدیم ماجنا لاکینکت لیلحت ساسا رب ار دوخ تالماعم اهرديرت

 .دننک لرتنک اهتمیق دشر ماگنه ار دوخ تاناجیه و دننک هلماعم

 هب ،دنهدیم رظن اهزرا دشر و رازاب تیعضو هرابرد دارفا رياس ای ربتعمريغ یاههناسر هک یماگنه رگید یفرط زا

 شیازفا ،ربتعم رابخا زا هدافتسا اب .دنوشن ورهبور نيگنس یاهتفا اب ات دننک قيقحت اهنآ هتفگ هرابرد یبوخ

 رد .تسا وموف اب هلباقم یاههار زا یراذگ هیامرس یاهیژتارتسا ندرک صخشم و هنیمز نيا رد یهاگآ و شناد

 .میدرک یسررب ار نآ اب هلباقم یاههار و داجیا لیالد و هدش انشآ وموف اب نم لوپ فیک گالبو زا بلطم نيا

 خساپ امش لاوس هب تقو عرسا رد ات ديراذگب نایم رد ام ناسانشراک اب تارظن شخب ار دوخ تالاوس دیناوتیم

 .دنهد

 

 


