ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،ﻓﻨﺎوری از
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺣﻮاس اﻧﺴﺎن ﮐﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۷ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴
ﺗﺼﻮرﺗﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در زﻧﺪﮔﯽ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت روی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮاﯾﺘﺎن دﺷﻮار ﮐﺮده؟ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﺧﯿﺮا ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ را اﻧﺠﺎم داده ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻓﺮﺿﯿﺎت ﺷﻤﺎ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﮋوﻫﺸﯽ را ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر رﺳﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ از آﻏﺎز ﻗﺮن
ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﺟﻪ اﻓﺮاد ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
در ﺳﺎل  ،2000اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای  12ﺛﺎﻧﯿﻪ روی ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ رﻗﻢ ﯾﺎد ﺷﺪه در ﺳﺎل  2013ﺑﻪ  8ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﯾﮏ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎی
ﻃﻼﯾﯽ اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی
اﻧﺒﻮه ﻣﺤﺘﻮی آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺟﻮان ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻇﻬﺎر
ﻧﺎﭼﺎر ﻣﺮﺗﺒﺎ در ﺣﺎل ﭼﮏ ﮐﺮدن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
ﻓﻀﺎی وب اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ )ﻣﺜﻼ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮان از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( ﺑﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮ ﻫﻢ ﺧﻮردن ﺣﻮاﺳﺸﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺣﺠﻢ
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در
راﺣﺘﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺻﺮﻓﺎ ﺣﺎوی ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮاﺳﺎس آن ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻨﺎوری ﺑﺎﻋﺚ
ﮐﻢ ﺷﺪن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺣﻮاس اﻓﺮاد ﺷﺪه ،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭼﻨﺪ وﻇﯿﻔﻪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﮐﺮدن در ﺑﺎزه ﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه را ﺑﺎﻻ ﺑﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ،درک ﺑﻬﺘﺮی از ﻣﻮارد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ ،ﻗﺎدرﯾﺪ
ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﻮدﻣﻨﺪﺗﺮی را ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارﻧﺪ )ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺣﻮاس اﻧﺴﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻣﻨﻔﯽ دارﻧﺪ( اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ دﻟﺨﻮش ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺗﺎن ﺑﻪ ﮔﺠﺖ ﻫﺎ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎ و اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺘﯽ ﻫﻢ دارد.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

