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ﺧﺴﺘﻪﮐﻨﻨﺪه

ﺑﻮدن

ﺗﻤﺎسﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۶ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﻨﻔﻮرد در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﺪرن »ﺧﺴﺘﮕﯽ زوﻣﯽ« ) (Zoom Fatigueﭘﺮداﺧﺘﻪ
اﺳﺖ» .ﺟﺮﻣﯽ ِﺑﯿﻠﻨﺴﻮن« ) ،(Jeremy Bailensonﻣﺘﺨﺼﺺ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭼﻬﺎر

ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ را ﺧﺴﺘﻪﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﺎ ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی ﺟﻬﺎﻧﯽ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺑﺮای اﻣﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ
روی آوردﻧﺪ و ﺧﯿﻠﯽ زود ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان در ﭘﺎﯾﺎن روزﻫﺎی ﮐﺎری ﺧﻮد دﭼﺎر ﻧﻮﻋﯽ ﺧﺴﺘﮕﯽ

ﺧﺎص ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﯿﻠﻨﺴﻮن ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪای را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﻣﺠﻠﻪ » «Technology, Mind, and Behaviorﻣﻨﺘﺸﺮ

ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ و راه ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .او ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
»ﺧﺴﺘﮕﯽ زوﻣﯽ« ﻣﺨﺘﺺ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ زوم ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮرد ﻫﻤﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ

ﺻﺪق ﮐﻨﺪ.

ﻫﻤﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﯿﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ

اوﻟﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺷﯽ از ارﺗﺒﺎط ﭼﺸﻤﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻃﺮفﻫﺎی ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻼف
ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﺣﻀﻮری ﮐﻪ اﻓﺮاد در آن ﻧﮕﺎهﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﺸﻐﻮل
ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻫﻤﻪ داﺋﻤﺎ در ﺣﺎل ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﻧﺪازه ﭼﻬﺮه اﻓﺮاد روی ﺻﻔﺤﻪ ﻫﻢ در ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺮس ﺷﻤﺎ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﭼﻬﺮهﻫﺎی
ﻏﺮﯾﺒﻪای را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ وارد ﻣﺤﯿﻂ اﻣﻦﺗﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ و از ﻓﺎﺻﻠﻪای ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻓﺸﺎر
ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ.
راه ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﮐﺮدن اﻧﺪازه ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻓﺮاد و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ و دورﺑﯿﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻓﻀﺎی اﻣﻦ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ.

ارﺗﺒﺎط وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ذﻫﻦ را درﮔﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺑﯿﻠﻨﺴﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ رﮔﺒﺎر ﻣﺪاوم اﺷﺎرات ﭘﯿﭽﯿﺪهی ﻏﯿﺮﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد درﯾﺎﻓﺖ و ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺴﺘﮕﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻣﯽروﯾﺪ ﺑﺪن ﺧﻮد را از ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی
ﺧﺎرج ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و داﺋﻤﺎ در ﺣﺎل ﺗﻤﺎﺷﺎی اﻓﺮاد ﻫﺴﺘﯿﺪ.

او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻠﺴﺎت را ﺻﻮﺗﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد.

ﺗﻤﺎﺷﺎی داﺋﻤﯽ ﭼﻬﺮه ﺧﻮدﺗﺎن ﺷﻤﺎ را ﺳﺨﺘﮕﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ

وﻗﺘﯽ ﻫﺮ روز ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ ﭼﻬﺮه ﺧﻮدﺗﺎن را در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻇﺎﻫﺮ
و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺨﺼﯽﺗﺎن ﻣﯽﭘﺮدازﯾﺪ .در واﻗﻊ ،ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺷﻤﺎره ﯾﮏ ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺮ روﺣﯿﻪ ﺷﻤﺎ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽﮔﺬارد.
ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮدﺗﺎن را در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻤﺎسﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ .ﺑﯿﻠﻨﺴﻮن
ﺣﺘﯽ ﺑﻪ زوم ﻫﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﺮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶﻓﺮض ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺪﻫﺪ.

ﺑﯽﺗﺤﺮﮐﯽ و ﺳﮑﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽﺷﻮد
ﺑﯿﻠﻨﺴﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻓﺮاد در ﺟﻠﺴﺎت ﺣﻀﻮری ﻣﻌﻤﻮﻻ در اﺗﺎق ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ﺟﺎﯾﺸﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،وﻟﯽ در
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﯽﺣﺮﮐﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ دورﺑﯿﻦ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ و
ﻫﯿﭻ ﮐﺎر دﯾﮕﺮی اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﻏﯿﺮﺿﺮوری ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺻﻮﺗﯽ ﺣﻞ ﺷﻮد .اﻓﺮاد در ﻫﻨﮕﺎم

ﺗﻤﺎسﻫﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮی اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ از ﺳﺮ ﺟﺎﯾﺸﺎن ﺗﮑﺎن
ﺑﺨﻮرﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری و ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺴﺘﮕﯽ آنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

