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 چکیده
فاصله دلیل  تعامالت  به  از  قرنطینه، بسیاری  و  فیزیکی  گذاری 

رسانه درحالیاجتماعی به  قرنطینه   کههای اجتماعی منتقل شد 
های  به شبکه   محدود کرد جوانان برای رفع نیازهای خود امکانات را  

  بینی سندرم فومو پژوهش حاضر باهدف پیشاجتماعی روی آوردند.

افسردگی و احساس رضایت از زندگی    )ترس از دست دادن( بر اساس

منظور  در طول دوران قرنطینه کرونایی در بین جوانان انجام شد. به
و  1400کلیه جوانان که در سال    دستیابی به اهداف پژوهش از میان

حجم نمونه  ،در شهر تبریز بودند نفر پسر و   116نفر) 311ای به 

گیری در دسترس و هدفمند انتخاب  نمونه  نفر دختر( و با روش  195

،  ( 2013ها از پرسشنامه سندرم فومو)آوری دادهشدند. برای جمع
)،  (1995) افسردگی زندگی  که1989رضایت از  استفاده شد   )  

ها از طریق شبکه اجتماعی )واتس آپ و تلگرام( در اختیار  پرسشنامه

رگرسیون چندگانه    های پژوهش از طریقجوانان قرار گرفت. داده

ها نشان داد که افسردگی قادر  وتحلیل قرار گرفتند. یافتهمورد تجزیه

 
Abstract 

Due to physical distancing and quarantine, many 

social interactions were transferred to social 

media, while quarantine limited facilities. Young 

people turned to social media to meet their 

needs.The aim of this study was to predict Fomo 

syndrome (fear of missing out) based on 

depression and life satisfaction during coronary 

quarantine among young people. In order to 

achieve the objectives of the study, among all 

young people who were in Tabriz in 1400, a 

sample of 311 people (116 boys and 195 girls) 

were selected by available and targeted 

sampling. Fomo Syndrome (2013), Depression 

(1995), Life Satisfaction (1989) questionnaires 

were used to collect data. The questionnaires 

were provided to young people through social 

networks (WhatsApp and Telegram). Research 

data were analyzed through multiple regression. 

The results showed that depression was able to 

predict Fumodor syndrome positively during the 
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صورت  پیش بینی سندرم فومودر طول دوران قرنطینه کرونایی به به
رضایت از زندگی سندرم فومو را در طول دوران  مثبت هست و  

های  کند. بر اساس یافته بینی میطور منفی پیشبه  قرنطینه کرونایی

  توان نتیجه گرفت که افسردگی و رضایت از زندگیآمده میدست به

در طول دوران قرنطینه کرونایی در جوانان    توانند سندرم فومو رامی
 بینی کنند.پیش

های شبکه-قرنطینه کرونایی  -سندرم فومو :کلیدیهای واژه

 .رضایت از زندگی -افسردگی –اجتماعی
 

coronary quarantine period and negatively 

predicted life satisfaction during the Fumud 

syndrome syndrome during the coronary 

quarantine period. Based on the findings, it can 

be concluded that depression and life satisfaction 

can predict Fomo syndrome during coronary 

quarantine in young people. 

Keywords: Fomo Syndrome - coronary 
quarantine- Social Networks - Depression - 
Life Satisfaction. 
 

 1400 دی پذیرش:                  1400آبان دریافت :    پژوهشی  نوع مقاله :

 

 مقدمه
 وعیکاهش سرعت ش  یبراگذاشت    ریدر سراسر جهان تأث یآن بر زندگ  عیگسترش سر و  2019  1روسیکروناو  یماریب  وعیش

کردند  نهیقرنط   کشورها  یاریبس  یهادولت کردند  یوزندگ  اعالم  محدود  را  تعط   اقدامات  روزمره  مدارس،   یلیشامل  موقت 

از اقدامات   یکی  بود،  بزرگ  یگروه یدادهایلغو رو ،یموزش مجاز،آکار از خانه هاسفارش شیافزا  ،یرضروریغ  مشاغل و  هادانشگاه
  قی کرونا از طر روسیو  وعیمحدود کردن ش  منظوربه  بود  یکیزیف  یگذارفاصله  شداستفاده   یکه در سطح جهان  یدیکل  رانهیشگیپ

محدود کردن    یبرا  یتجمع عموم یهاتیمحدودبه   و دستور اندکردهرا اعمال   فیزیکی یگذارفاصله  ،افراد  نیبکینزدتماس  

به کاهش زمان در فضا  اقداماتصورت گرفت این   یماریانتقال ب و قرار اجتماعی   یهاشبکهاز    استفاده  شیباز و افزا یمنجر 
  نهیقرنط   یهاتیمحدودی که  افراد  ژهیوبه  یکیزیف یبه انزوا  ازین  . (2021و آنیک،  رانهی)  شدمجازی    یهابرنامهگرفتن در معرض  

 و واتس آپ و اینستاگرام  ترییتو وبوک   سی( مانند فSM)  2نیآنال  یاجتماع یهارسانهاستفاده از  شیافزا  به  کردندیمرا رعایت  

به شکل دسترسقرنطینه خانگی با ،  منجر شد از تلفن همراه  در   ییبه سزا  ریتأث  یاجتماع  یهاشبکهو   نترنتیبه ا  یاستفاده 

نظم زندگ یروابط اجتماع  ندیفرآ و   را شکل داد یاز روابط اجتماع  یدینسل جد یجازم  یعالوه بر آن فضا داشتجوانان  یو 
  یطوالن  یهامسافت  و باوجود یمجاز  یجوانان در فضا  ژهیوبه یمختلف اجتماع یهاگروهمختلف و از  نیاز افراد در سن یاریبس

  یروزرسان به  افتیدر یبرا حفظ ارتباط با خانواده و دوستان  یبرااین ارتباطات   کردندیم برقرارتلفن همراه باهم ارتباط   قیاز طر

جوانان با عدم رعایت قرنطینه  برخی  که  کاربران شبکه مجازی با تصاویر لذت بخشیبود. از سوی دیگر    یفعلوضعیت    در مورد
با کنترل شیو  نیچنهمو    گذاشتندیمبه اشتراک   قرنطینه خانگی  از  کشورها  برخی از  زودتر  ویروس مواجه خارج شدن  ع 

چتر کی  یاجتماع یهارسانه  نکهیباوجودا(.2020شدند)دپوکس و همکاران، که شامل    یاصطالح   یهاشبکه یهاتیسااست 

بسترها  یاجتماع )وارتبرگ رسانامیپ  یو  ارائه خدمات به    یاصل  ی(. بر اساس کارکردها2020،  ،کریستون و توماسیوساست 

،  ی روزرسانبه  تی، وضعتعامل)ارتباط و    یکرد: استفاده اجتماع میبه دو نوع تقس توانیمرا    یاجتماع  یهارسانه، استفاده از  کاربران
غ  اظهارنظر از سرگرمرهیو  به موسکردن ی)باز  ی( و استفاده    آندرسون،  ت،یاسم ،لنهارت) رهی، مرور وب و غیقی، گوش دادن 

از  یبرخ،  به همراه داشته است زین ییخطرهاو    دهایکه دارد، تهد یدیفوامدرن با تمام    یفناور نیاما ا  (.2015  نیو پر دوگان

  یاجتماع   یهارسانهبه    ادی، ممکن است به اعتاستفاده کنند  یاجتماع  یهارسانهاز   ازحدشیب  اگر جوانانکه    اندکردهمطالعات ادعا  

 
1 Coronavirus disease 

2 Social media 
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این در حالی    (.2020  ،النگوباردی و ستانی ،مارینگو  ،فابریس( گذاردیم  ریتأث هاآن یو جسم  ی، که بر سالمت روانمبتال شوند

و استرس را افزا  ،یعالئم افسردگ  شرایط قرنطینه کرونایی  دراست که  باال  یافراد و ابدییم  شیاضطراب  این    از ییکه سطح 

  اتیو تجرب  فرار کنند  نیآنال  یایدارند به دن  لیتما  هاآن  ن،یبنابرا  کنندیمناسازگار استفاده   یامقابله  یهایاستراتژ  رادارندعالئم  

 یشناختروانساختار    کیدر مورد    یآگاه  ریمطالعات اخ  دنرا فراموش کن  یموقت موارد منف  طوربهو حداقل    ندمثبت به دست آور
از ا  یکیرا که خود   دیجد )ال  شیاست را افزا  نترنتیاز مشکالت استفاده  المپ لدینفی، استاسونیداده است    نی (. ا 2007  ،و 

از دست دادن که در سال  ای  3FOMOمطالعه حاضراست فومونام دارد. سندرم   یکه هسته اصل  یشناختروانساختار   ترس 

  یها تجربهممکن است   گرانید  نکهیاز ا ریآکسفورد اضافه شد عبارت است از ترس فراگ یکشنریبه د  دیکلمه جد  عنوانبه  2013
باشند که فرد از    یپرارزش  ،دهندیم نجاما  گرانیبه متصل ماندن با آنچه د لیترس تما  نیاست مشخصه ا  بیغا  هاآنداشته 

به مطالعات صورت گرفته   نیعالوه از ا ترس از نبودن هنگام وقوع اتفاقات است.، یاجتماع یهاشبکهچک کردن  دائماً با توجه 

به    لیتما و گرانید دهندهپاداش  اتیکه با ترس از عدم حضور در تجرب  یشناختروانساختار   کی  صورتبهترس از دست دادن 

  یبررس   به  ریاخدر مطالعات    (.2013  ،هان و گلدول  ی، دامای، مورایلسکیبیاست )پرز  شدهفیتعر  گرانید  اتیبارتباط مداوم با تجر
با عالئم ترک و  طورهماناست   شدهپرداختهسندرم به عالئم اختالالت مصرف مواد    نیا ادیشباهت ز که اختالل مصرف مواد 

مانند تحمل و  ی، با عالئمدر عملکردو اختالل   نترنتیاز ا ازحدشیبکه شامل استفاده    زین فوم ودر سندرم ، تحمل همراه است

.  ( 2015 ،تسیفی، کوس و گرفرناندز-لوپز،  موراژ وکس،ی)بل همراه است  یدارهیسرماعدم کنترل و   ،از عدم استفاده یریگکناره
ب  دهیپد  نیا شا نیکه در  با پ  وکند   جادیرا ا  یتوجهقابلاسترس    تواندیماست    عیاغلب مردم  باشد   یانباریز یامدهایهمراه 

اعت  ریاخ  یهاسالمطالعات در   عوامل    یاجتماع  یهاشبکهو    نترنتیابه    ادیارتباط  با  سطح   شیافزا  ازجمله  یشناختروانرا 

پا تیفیروابط، و ک تیفی، کاهش کنفسعزت  ترنییپاسطوح    ،یاسترس، اضطراب، افسردگ افکار  شیافزا نیو همچن  ن،ییخواب 

  ییاز سو  (2013 سلر،یو ک  زجوانان مرتبط است)آدام  انیدر م  یاز زندگ  یتمندیکاهش رضا ،یخودکش یدادهایو رو یخودکش
با نشخوار فکر دارمشکلو استفاده   یاجتماع یهاشبکه  یبررس  گرید احساسات ، یبا افکار تکرار یریاحساس درگ، یاز آن همراه 

  تی وضع یهایروزرسانبهو  هاعکسافراد   یاست که وقت یدر حال  نی( ا  2018همکاران،   و  یاست)الها ییاحساس تنها،  یمنف

احساس کنند که   گرانیموارد گنجانده نشوند ممکن است د نیوجود دارد که اگر در ا یدی، تهدکنندیمخود را ارسال   یزندگ
  کنندیماجتماعی سپری   یهاشبکهزمان بیشتری را در   ییانکرودر شرایط حاضر که با قرنطینه   خصوصبه،اندشدهگذاشتهکنار  

از سوی   بر  با  جوانان  گریدو  گذاشتن تصاویر  عواملی مانند عدم رعایت شرایط قرنطینه توسط  به اشتراک  کاربران و  خی از 

و  از  برخی  شدن  خارج  ،بخشلذت قرنطینه  کشورها  شرایط  از  مواجه    یهاشبکه  در  کرونایی  مناطق    شوندیماجتماعی 

به  2021،  کازیالوسکاس مارگراف و  کونویسینه،  )برایلووسکایا، با   یحالت  یعنی  4یحالت افسردگ جادیا(. که همگی منجر  همراه 
نامطلوب از خو ستگییعدم شا  ،یتیکفایبکاهش حرمت خود، احساس   برداشت  غم،    همراه است.  شتنیو  افسردگی احساس 

با    دییناکامی و ناام و اختالل در خواب، اشتها، تمرکز و انرژی در   هاتیفعالدادن عالقه به اغلب   از دستدر مورد زندگی، همراه 

ا  یاری. عوامل بس(2001  ،)برک باشدیمفرد   دارند مانند تصو  یافسردگ  جادیدر  خود  یمنف  رینقش   یکردن منف  ریتفس،  از 
عوامل    نیا  .( 1998  ،)بک  یزندگ  یزااسترس  عیو وقا  یزندگ  عیدر کنترل وقا  یاحساس ناتوان،  ندهینسبت به آ  یمنف  دی،دهاتجربه

و اندوه هستند    یناراحت  یعیجزء طب یافسردگ تاحساسا  نکهیباوجودا  کندیماست که فرد در سندرم فومو تجربه    یهمان حاالت

  یها هدفنسبت به    انهیفرد احساس دوسوگرا  شودیم  لیتبد  کنندهناتواناختالل مزمن و   کیبه   یاحساسات افسردگ  کهیهنگام
که   یرفتهازدست است)سادوک،  خشم، تعارض،  گناه  بااحساسخود دارد   رتباطا  ری(در مطالعات اخ2010  ،درد و تنفر همراه 

است که    یهیبد  (.2020ومونتاگ،    یالها،  ندرمنیاست )رزگونجوک،س  داشدهیپ  یسندرم فومو و اضطراب و افسردگ  نیب  ییباال

 
3 Fear of missing out 

4 Depression 



10  

 افسردگی و احساس رضایت از زندگی در طول دوران قرنطینه کرونایی در بین )ترس از دست دادن( بر اساس بینی سندرم فوموپیش

 جوانان

 

 
 

بهتر یاز افراد سع یاریبس نشان دادن  در شرایط است ک یدر حال نیدارند ا یاجتماع  یهاشبکهود در خ  یزندگ  تیفیک  نیدر 
از   یشتریب  ندیو خوشا  بخشلذت  یهامحرکدر معرض  کنندیم  هاستفاد یاجتماع  یهاشبکهاز    دائماً  قرنطینه کرونایی افراد

  اتیتجرب  یافراد برا  نیا  شودینمبه دلیل قرار گرفتن در شرایط قرنطینه برآورده   هاآن  یازهاین  کهیدرحال  رندیگیمقرار   انیاطراف

ن نیارزش قائل هستند و چون از ا دهندهپاداش   هاآنبه دست آوردن   یهافرصتدارند که  ییهاینگران  ستندیتجربه برخوردار 
  یمناسب   یابیافراد ارز  نیا  یعنی(  2021  ،گتون  نینپاست)  یدر زندگ  یکمتر  یتمندیرضا  بااحساسکه همراه  دهندیمرا از دست  

افراد    یابیارز  نیترجامع  عنوانبه  5یاز زندگ  تی( احساس رضا4200  نر،ی)دا  مختلف ندارند یهاتیموقعخود در    یزندگ  طیاز شرا

شرا سازگار یزندگ  طیاز  با تغ  زیآمتیموفق  یکه از    نر،یدا)  ردیگیمقرار    موردتوجه یگوناگون زندگ  یهاتیموقعدر    رییفرد 

از  دارتریپا یتیفیو ک گردیبرنم را در یزندگ یستیاز بهز کنندهیابیارزو  یتنها بعد شناخت یاز زندگ تیرضاحساس  ا  (.2001
لحظه ، و مروال )هالاست   اشیزندگ تیفیقضاوت مثبت فرد از ک  زانیم دهندهنشان یاز زندگ تیرضادارد   احوال فرد را در 

 ید  ،امایمورا  ،یلسکیبیپرز) است و ارتباط آن با سندرم فومو قرارگرفته  موردتوجه  یدر مطالعات متعدد  یزندگ  تیرضا  (.2020

و شخص (2013  گلدولهان  پور    مقدس)  نییپا  نفساعتمادبه  ،یتیاختالالت  قاسمی    یحال خوشو    یخوشنود (،1400و 
طریق   یریگهمهدر شرایط    .است  (1967  ،کلیمپولووا) معرض   دائماًاجتماعی    یهاشبکهویروس کرونا افراد از   یسهیمقادر 

  (. 2021  ،و احساس رضایت کمتری دارند )پنینگتون  رندیگیمدیگران و احساس ناکامی قرار    بخشلذت یهایابیارزاجتماعی و  

  یاب یدست زانیاستوت لند چون فرد م  یهینظرمطابق   ازآنپسو    کندیم  دایسندرم فومو پ یکه فرد در ابتدا  یهمان حاالت  یعنی

  امدیکه پ  یو ناراحت  و استرس و اضطراب  یدیاحساس ناام  داندیماست را کم   گرانید  بخشلذت یهاتجربهبه هدف را که همان  
تجربه   را  است  فومو  رسانه  ازحدشیباستفاده    ،حالنیا  با  کندیمسندرم  ادب  یاجتماع  یهااز   ،است  شدهگزارش  اتیکه در 

خطر و  بر عوامل یمبتن یپژوهش  چیه رانیاما در داخل ا  دارد  در شرایط قرنطینه کرونایی  خصوصبه  دارد  ینامطلوب یامدهایپ

انجام نگرفته است و   یامدهایپ ا  یکمتر  دیتأکهم    رانیاز ا  در خارجسندرم فومو  از  تیرضا  احساس  باسندرم   نیبر ارتباط 
و   یافسردگ  بر اساسسندرم فومو    ینیب  شیپبهحاضر   قیدر تحق شدهگفتهبا توجه به مطالب    شده است.و افسردگی   یزندگ

  برطرفرا  یقبل  یهاپژوهش  یخألهاتا   شودیمپرداخته  جوانان نیدر ب در دوران قرنطینه کرونایی  یاز زندگ  تیاحساس رضا

مرتبط با سندرم فومو را انجام داد  یشناختروانشود تا بتوان مداخالت   ییعوامل مرتبط با سندرم فومو شناسا نیکند و همچن
 آن را کاهش داد.  یامدهایو پ

 

 روش
شامل    موردمطالعه. جامعه  روش از نوع مطالعات همبستگی است  ازلحاظو   بنیادیهای هدف جزء پژوهش  ازلحاظپژوهش حاضر  

)با توجه به شرایط خاص الجرم روش   روش در دسترس  یریگنمونهروش  .  تبریز بودند  در شهرو    1400سال  جوانان که در کلیه  
بین  یریگنمونه کرونایی را  ینهیقرنط یط  و شرا اجتماعی در فضای مجازی هستند  یهاگروهدر   وانانی کهجدر دسترس و از 

با این طرح پژوهشی هستند اندکردهرعایت   به همکاری  جوانان  نفر از    316  نیبنابراصورت گرفت( بود،   یریگنمونه  ،و حاضر 

قرار   هاآن اریاپ و تلگرام( در اخت سوات) یشبکه اجتماع  قیاز طر  هاپرسشنامهو    ندانتخاب شد  (نفر دختر  195نفر پسر و   116)

نگرفته بودند   مورداستفادهاین تحقیق تاکنون در ایران   سندرم فومو یپرسشنامه کهییازآنجا گرفت. پایایی آن   جهیدرنتقرار 
بررسی شد با استفاده از روش ترجمه  سندرم فوموپرسشنامه  ،توسط محقق  باز ترجمه، روایی صوری و صحت ترجمه   -ابتدا 

  دیی تأاز  و پسشد و مورد تأیید قرار گرفت  باز ترجمه–دقیق ترجمه   طوربهتوسط اساتید روانشناسی و متخصص  نسخه فارسی

نمونه اولیه از طریق صح پرسشنامه در  آپ   یهاشبکهت ترجمه،  )واتس  و تکمیل شد و اصالحات ت  (و تلگراماجتماعی  وزیع 

 
5Feeling satisfied with life  
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هفت روز از  بافاصلهشد )مطالعات مقدماتی(. برای ارزیابی پایایی آزمون مجدد نیز، پرسشنامه در دو نوبت،  احتمالی آن لحاظ

شد. سپس توزیع  دییتأنسخه نهایی پرسشنامه   پرسشنامه سندرم فومو،پس از اجرای مقدماتی و انجام اصالحات  .شد  هم اجرا

از طریق شبکه اجتماعی )واتس آپ و   (1995)  افسردگیو    (1998) رضایت از زندگی،    (2013)  سندرم فومو یهاشنامهپرس

پاسخ غلط و درست وجود   اطمینان داده  دهندگانپاسخبه   هاپرسشنامهدر ابتدای    نیچنهمو    صورت گرفت(  تلگرام شد که 
و با    spss- 23  افزارنرمبا استفاده از    هاداده .شودیمهشی از آن بهره گرفته است و برای هدف پژو  محرمانه هاآنندارد و پاسخ 

، انجام شد جواناننفر از   316روی مطالعه  این   .قرار گرفتندتحلیل   مورد  روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه

  از.  بود   13/22±80/3آنان    یسن  نیانگیدرصد( بودند و م  7/62نفر دختر )  195درصد( و   3/37نفر پسر )  116 تعداد که از این
  10نفر )   31  نستاگرام،یدرصد( از ا  63نفر )  196درصد( از تلگرام،    81نفر )  252درصد( از واتساپ،    8/68نفر )  270تعداد  نای

) 7  وب،یوتیدرصد( از   تو 3/2نفر  ) 10  تر،ییدرصد( از  آپارات و   2/3نفر  ) 11درصد( از  استفاده  5/3نفر  درصد( از سروش 

 .کردندیم

 

 سنجش  ابزار

 و همکاران  یسکیبلیکه توسط پرز  )fomoسندرم فومو  )ترس از دست دادن   اسیمق ):FOMO)6دست دادنآزمون ترس از 

با دوستان و همکاران  هاآن دیمف یهاتجربهترس مردم را در مورد از دست دادن   زانیکه م شده استساخته(  2013در سال )

در مورد من صادق   اصالً) 1  کرتیل  یادرجه 5 اسیاست که توسط مق هیگو  32آزمون شامل  نیدهد .ا  یقرارم یموردبررسرا  

  باال  قرار دارد که نمرات  160تا32  نیممکن نمرات ب یدامنهکه  شودیم یریگاندازه (در مورد من صادق است  کامالً) تا  (ستین
ب  یهاتجربهترس از دست دادن    دهندهنشان   .است  شدهگزارش 92/0اسیمق  نیکرونباخ ا یآلفا  بی. ضرباشدیم شتریارزشمند 

ترجمه رو-پرسشنامه پس از روش  اجرا  پا  هینمونه اول  یبازترجمه و  الزم در   یدرون  یو هماهنگ ییایو سنجش  و اصالحات 

 بود.  949/0کرونباخ   یآلفا  بیضر  نیچنهمقرار دارد،  912/0 ییباز آزما یهمبستگ  بیشد . ضر  حاضر اجراپژوهش 
همکاران  نریتوسط دا  اسیمق نیا(: SWLS)7یاز زندگ تیرضا اسیمق از   تیرضا  یهامؤلفه  یریگاندازه ی( برا1989)  و 

به کار  یشناختروان یستیبهز  یزندگ مقرودیم  ساخته و  برا  ایماده  5  یمذکور ابزار  اسی.  که  قضاوت    یریگاندازه  یاست 
  7 یکرت یل  فیط  صورتبه( SWLS) یاز زندگ تیرضا  اسیمق  یگذارنمره :  .است شدهیطراح یفرد از زندگ  یو کل  یشناخت

  یاب یارزدر   باشدیم  35تا  5  نیو دامنه آن ب شده است. یگذارنمرهموافقم(   کامالً)7و نمره   مخالفم( کامالً)  1ی که نمره ازیامت

نمودند. ضر  87/0یینسبتاً باال یدرون  یهمسان هکی  از زندگ  تیرضا  اسیمق یسنجروان آزمون مجدد    یهمبستگ  بیرا گزارش 

ن  یزمان  بافاصله که    گرید  اسیمق 10با   یهمبستگ قیاز طر  زمانهم  ییروا  ی در مطالعه  است. آمدهدستبه 82/0  زیدو ماه 
 یهمبستگ بیضر  یدارا یاز زندگ تیرضا اسیبا مق  ها اسیمق نیاز ا کینشان داد که هر اند دهسنجی یرا م یروان یستیبهز

 اسیو مق  یاز زندگ  تیاس رضایمق  نیب  ینییپا  ینشان داده است که همبستگ  مطالعات مختلف  یافتراق  ییباالتر بودند. روا  ای5/0

 ییاعتبار و روا ی( در بررس1386)  یعاشور و گودرز ،یکوچک  ؛یانیب  (.2006سراک،ی)پ و مثبت وجود دارد یبودن منف یعاطف
باز  و با روش   83/0 کرون باخ یرا با استفاده از روش آلفا یاز زندگ تیرضا اسی( اعتبار مقSWLS) یاز زندگ تیرضا اسیمق

با استفاده ا  ییروا  قیاز طر  یاز زندگ  تیرضا اسیسازه مق ییبه دست آمد. روا  69/0  ییآزما آکسفورد  یفهرست شادکام زهمگرا 

OHI بک   ی( و فهرست افسردگ2001 ل،ی)آرگBDI اسیمق  نی( برآورد شد. ا1961  گران،ی)بک و د  (SWLSهمبستگ )ی 

) یمثبت با فهرست شادکام  .( نشان دادBDIبک ) یبا فهرست افسردگ یمنف ی( و همبستگOHIآکسفورد 

 
6 Fear of missing out 

7 Satisfaction With Life Scale 
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 افسردگی و احساس رضایت از زندگی در طول دوران قرنطینه کرونایی در بین )ترس از دست دادن( بر اساس بینی سندرم فوموپیش

 جوانان

 

 
 

  ژهی. ارزش وطراحی شده است  1995  در سال  بوندیو الو  بوندیالوتوسط  یافسردگ اسیمق  : (DASS-21)8 یافسردگ اسیمق

  عوامل در مطالعه انیم یمحاسبه همبستگ  جینتا نی. همچنبود  92/0آلفا ب   بیو ضر89/23رابردر پژوهش مذکور ب  یافسردگ

)  یآنتون   نی ب  28/0 یهمبستگ  بیضر،  یدگیو تن  یگدو عامل افسرد  انیم  48/0  یهمبستگ  بیاز ضر  یکاح(  1998و همکاران 
است که    قرارگرفته  یمورد برس(  1386و جوکار )  یتوسط سامان رانیپرسشنامه در ا  نیو اعتبار ا یی. روابود  یاضطراب و افسردگ

  ی. در برس اندنمودهگزارش    81/0برابر    یافسردگ اسیمق یکرونباخ را برا  یآلفا  80/0  یافسردگ اسیقم یرا برا  ییآزما  اعتبار باز

  ی. مقدار عدد قرار گرفت  مورداستفاده یلاص یهامؤلفهو به روش  یدییتأاز نوع   یعامل  لیتحل یآمار یوهیش اسیمق نیا ییروا
  داریمعن  0001/0بود که در سطح   93/3092بارتلت برابر   تیدر آزمون کرو  X2شاخص   زیو ن  9012/0برابر با    KMOشاخص 

است که هر  سؤال 7شامل افسردگی   .داشت یعامل لیانجام تحل  یبرا  شدهانتخاب  یرهاینمونه و متغ تیاز کفا  تیبود و حکا

) سؤال  .شودیم یگذارنمره(  کندیمدر مورد من صدق  کامالً)  3( تا کندینمدر مورد من صدق    اصالًاز صفر 

 

 هایافته
 .تاس شدهارائه  1 جدول در پژوهش یرهایمتغ یفیتوص  یهاشاخص

 پژوهش یرهایمتغ ی فیتوص یهاافتهی. 1جدول 

 بیشترین کمترین انحراف معیار میانگین متغیرها 

 143 35 43/17 09/79 سندرم فومو

 20 0 03/4 07/7 افسردگی

 34 5 01/6 97/17 رضایت از زندگی

 

  اریمعآمده، میانگین و انحراف ستدنتایج به بر اساسدهد. جدول فوق میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهشی را نشان می
 است.  97/17±01/6و رضایت از زندگی    07/7±03/4، افسردگی  09/79±43/17فومو  سندرم

 در  آن  جینتا  که شد استفاده رسونیپ یهمبستگ  بیضر از فوموافسردگی و رضایت از زندگی با سندرم   انیم رابطه یبررس یبرا

 .است شده آورده 2  جدول

 افسردگی و رضایت از زندگی  با سندرم فومو ی همبستگ سیماتر.2جدول

 3 2 1 متغیرها

   1 . سندرم فومو1

  1 438/0** . افسردگی2

 1 -430/0** -375/0** . رضایت از زندگی3
*01/0**P ‹  05/0P ‹   

 
8 Depression Anxiety Stress Scales 
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  یاز زندگ  تی= و با رضاr  438/0برابر با    یسندرم فومو با افسردگ  یهمبستگ زانیم رسون،یپ یهمبستگ لیتحل  جینتا بر اساس

  تی با رضا یافسردگ  نیب  یهمبستگ  زانیم  نی(. همچنp<  01/0معنادار است ) یمقدار همبستگ نی= است که اr  -375/0برابر با  

 (.p<  01/0) تمعنادار اس=  r  -430/0 زانیبا م  یاز زندگ

بررس به شده نوع پرسشنامه استفاده  کهییازآنجاشد، زمان استفاده  چندگانه به روش هم  یخط  ونیاز رگرس هاهیفرض یمنظور 
  یدگ یو کش  یچولگ  یهاآزمون  جیشد، نتا  دییپژوهش تأ یرهایمتغبودن    یافاصلهاول    فرضشیپ  نیبود بنابرا  یادر سطح فاصله

گرفتن   قراربهرا نشان داد. با توجه    هاآن عیقرار داشت که نرمال بودن توز  -2+ و  2  نیبرضایت از زندگی    افسردگی،  سندرم فومو،

دورب به  کهییازآنجاواتسون  -نیآماره  ا  55/1آمده  دستمقدار  داد  نشان  تأ  دییتأ  فرضشیپ  نیاست  به  توجه  با    دیی شد. 
 بر اساس  وفومسندرم   ینیبشیپ منظوربهچندگانه استفاده کرد.    یخط  ونیرگرس  زا  توانیم  ون،یانجام رگرس  یهافرضشیپ

 آورده شده است. 3آن در جدول    جیاستفاده شد که نتا زمانهمچندگانه   ونیاز رگرسافسردگی و رضایت از زندگی  

 ی نیوالد ی فرسودگ ی نیبشیپ ی ونیرگرس معادله جینتا خالصه .3جدول

 R بینمتغیرهای پیش
 R

Square 
F Sig. B Std. 

Error 
Beta t Sig. 

 مقدار ثابت

484/0 235/0 20/47 001/0 

80/2 77/2 - 45/20 001/0 

 001/0 14/6 339/0 238/0 144/0 افسردگی 
 001/0 15/4 229/0 160/0 050/0 رضایت از زندگی 

 

اند و شده  ونیوارد معادله رگرس  زمانهم  صورتبه  یاز زندگ  تیو رضا  یمشخص است افسردگ 3طور که در جدول شماره همان

با توجه به مقدار   ینیبشیفومو را پ  سندرم انسیدرصد از وار  5/23اند  توانسته  484/0 یهمبستگ  زانیبا م  توانیم  Fکنند و 
مدل رگرس )  یونیگفت  است  افسردگ  یبررس  ی(. براF=  ،p<001/0 20/47معنادار  رضا  یسهم  زندگ  تیو  معادله    یاز  در 

به نتا بیاز ضرا ونیرگرس شد. با توجه  بررس یبتا بیضرا جیاستاندارد استفاده  گفت   توانیم Tآماره   یمعنادار یاستاندارد و 

 .شودیواحد در سندرم فومو م  -229/0و    339/0 رییباعث تغ بیبه ترت  یاز زندگ  تیو رضا یواحد در افسردگ  کی  رییکه تغ

 

 بحث و نتیجه گیری

  نهیقرنط  کهیشد درحالمنتقل   یاجتماع یهارسانهبه  یاز تعامالت اجتماع یاریبس  ،نهیو قرنط  یکیزیف یگذارفاصله لیبه دل

نیازهای خود امکانات را محدود کرد و استفاده روزافزون از  دسترس بودن  .اجتماعی روی آوردند یهاشبکهبه   جوانان برای رفع 

استفاده از اینترنت عالوه بر  ،  است  شدهلیتبدبه یک موضوع آشکار در بین جوانان   یاجتماع یهاشبکه در  تعامل  یبرا  نترنتیا
و اختالالت  برزمانو    کنندهمختلحمایت از خانواده و دوستان منجر به اعتیاد   تان،کسب اطالعات از دوس حفظ ارتباط دوستی،

سندرم فومو    ینیبشیپ  باهدف(.پژوهش حاضر  2018،  )آلت   ( نیز شده است)ترس از دست دادن مانند سندرم فومو  یپزشکروان

زندگ تیرضا  و احساس  یافسردگ  اساسبر   قرنط  یاز  طول دوران  ب ییکرونا  نهیدر  این   یهاافتهیانجام گرفت.  جوانان  نیدر 

و مثبت است و احساس رضایت از زندگی قادر   داریمعن  صورتبهبینی سندرم فومو   شیپبهمطالعه نشان داد که افسردگی قادر 
با نتایج پژوهش  هاافتهیاست.این   داریمعنمنفی و   صورتبهبینی سندرم فومو   شیپبه   ،2020، فای و بای  یانگ، الهای،) همسو 

،  سته   ،2019  الچمن و مونتاک،،  ریدل  ساریسکا،  شا،  ،2020، روزگونجوک و الهای  وولنویز،  ،2018کایور و چن یوساتورن، دهیر،

و هایوک،  کوالوز،  لیما، وسندرم    یافسردگپژوهش    یهاافتهی  بر اساس  .( بود2020فراری  قرنطینه کرونایی  را  فوم    در دوران 
ارتباط مردم  وهیش  ینترنتیدر ارتباطات ا  شرفتیپ گفت توانیم.در تبیین این یافته  کندیم  ینیبشیپ  و مثبت داریمعن  صورتبه
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 یافرادبرای   ژهیوبهدر دوران قرنطینه کرونایی    یاجتماع یهاشبکه دسترسی بیشتر و بررسی مکرر داده است رییرا تغ  گرانیبا د
  ،آنان  یبرا  یاجتماع  یهاشبکهدر   ضرریبظاهراً   یهاپست  که  شودیممنجر    اندکردهدوران قرنطینه را رعایت    یهاتیمحدودکه  

 و مارگراف  نه،یسیکونو  ا،یلووسکایبرا) شود هاآنبرای   بخشلذت  یهاتیموقعدادن   از دست  یبرا احساس ترس  باعث تواندیم

است   کهیدرحال  نیااست  یاحساسات منف،  یبا افکار تکرار یریاحساس درگ، یهمراه با نشخوار فکر(. که  2021،  الوسکاسیکاز
  ،کنند یمخود را ارسال    یزندگ  تیوضع  یهایروزرسانبهو   هاعکس  اندنکردهقرنطینه را رعایت    یهاتیمحدودی که  افراد  یکه وقت

 درواقع  ،اندشدهگذاشتهاحساس کنند که کنار   گرانیموارد گنجانده نشوند ممکن است د  نیا  در  اگر آنانوجود دارد که   یدیتهد

  آنان با رعایت کهیدرحال دارند  یشتریب یدارند و لحظات لذت بخش یبهتر یزندگ گرانیاحساس که د این  اغلب در دام  آنان

و مهمان  یهاعکسدر محل و در صورت عدم وجود    نهیقرنط  از دست   بخشلذتتجربیات   یاجتماع  یهاشبکهدر    یسفر  را 
 ،ییتنها  ،یحوصلگیباحساس    که  قرار داده است  ریتأثتحت    شدتبهرا  هاآن  المت روان(. و س2021و آنیک، هایران) دهندیم

به ا  یهمگکه   و خشم  ،یاندوه، استرس، سردرگم با   شودیم  یحالت افسردگ جادیمنجر  دادن عالقه به اغلب    از دستهمراه 

اشتها، تمرکز و انرژی در فرد    هاتیفعال   کندیمتجربه   فومواست که فرد در سندرم    یهمان حاالت  هستو اختالل در خواب، 
 یهافرصتاز دست دادن    هب  یاجتماع  یهارسانه  کاربران  یبه مشغله فکر  طورمعمولبه  کهترس از دست دادن    یتجربه منفیعنی  

کاهش شاکه با عالئم ک کنندیملذت بخشی است که دیگران آن را تجربه   عاطف ،یزندگ یستگیمبود خواب،  اثرات   ،یتنش 

 تهانی،  الوطیبی،)  باشدیمهمراه است که همان عالئم پیش درآمدی افسردگی   یعدم کنترل عاطف ،یجسمان  یستیبر بهز یمنف

آلی، را    حاضر  یهاافتهیبراساس  (. 2020آلنی و  فومو  زندگی سندرم  رضایت از  و   طوربهاحساس    ین یبشیپ  داریمعنمنفی 
یافته کندیم استفاده از    گفت  توانیم.در تبیین این  بین جوانان در دوران قرنطینه   ژهیوبهاجتماعی    یهاشبکهبا افزایش  در 

  رندیگیمقرار  گذارندیماجتماعی به اشتراک  یهاشبکهو تصاویری که کاربران دیگر در  هاپستکرونایی آنان مدام در معرض 

  طورهمان   (2021نگتون،)پنی پردازندیمزندگی خود و شرایط خود با کاربران دیگر در سراسر دنیا   یسهیمقاکه به دنبال آن به  
  جهیدرنتمنجر شود بلکه افراد   یتیبه نارضا  ماًیمستقکه    ستین یندیخود فرا  سهیکه مقا  کندیم  انیب  یاجتماع  سهیمقا  هیکه نظر

 تیکنند و دچار محروم  یابیارز  جهینت  زانیم  برحسبو چنانچه سهم خود را    پردازندیم  جهینت  یابیبه ارز  گرانیخود با د  یسهیمقا

نارضا   کندیم نییتع  یتینارضا یبرا  یاساس  منشأ( برگ سه  2007)  زیکر سیلو، کنندیم یدرون یاراحتو ن  یتیباشند احساس 
فوم یعنی همان احساسی که افراد در سندرم   دانندیم یاجتماع یهایابیارزو    هاینابرابرز  ا یرا ناش  یتینارضا هاآنکه هر سه 

با آن قرار   یسهیمقااجتماعی و   یهاشبکهیعنی وقتی جوانان در معرض مکرر  شوندیم با آن مواجه و   با  ژهیوبه  رندیگیمخود 

  ارزیابی مثبتی از شرایط زندگی خود ندارند و احساس رضایتمندی کمتری دارند که  کرونایی ینهیقرنط  یهاتیمحدود  وجود

که فرد    یهمان حاالت  یعنی(.  2021  نگتونی)پن گرددیم  یکامناو احساس   گرانید  بخشلذت  یهایابیارزمنجر به مواجه آنان با  
پ  یدر ابتدا لند چون فرد م یهینظرمطابق    ازآنپسو    کندیم دایسندرم فومو  به هدف را که همان   یابیدست  زانیاستوت 

ناراحت و استرس  و اضطراب یدیاحساس ناام  داندیماست را کم  گرانید  بخشلذت یهاتجربه منجر به خطر   تیدرنها که یو 

 (.2020وک،یو ها یفرار  کوالوز،  ما،یل، سته) گرددیم وفومسندرم  یپزشکروانابتال به اختالل 
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