
AAbbssttrraacctt 
SSoocciiaall  hhuummaann  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ((SSHHCC))  iimmpprroovveess  tthhee  
eeffffeeccttiivveenneessss  ooff  ccoollllaabboorraattiioonn..  CCoorree  ttoo  ssoocciiaall  
ccoommmmuunniiccaattiioonn  iiss  hhuummaann  iinntteerraaccttiivvee  bbeehhaavviioouurr,,  wwhhiicchh  
ppllaayyss  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  rroollee  iinn  aalllloowwiinngg  hhuummaannss  ttoo  
ssttrruuccttuurree  tthheeiirr  iinntteerraaccttiioonnss  mmeeaanniinnggffuullllyy,,  tthhuuss  
ffaacciilliittaattiinngg  ccoommmmuunniiccaattiioonn  bbeettwweeeenn  iinnddiivviidduuaallss..  TThhiiss  
iinncclluuddeess  vveerrbbaall  aanndd  nnoonnvveerrbbaall  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  aass  
wweellll  aass  iinntteerraaccttiioonn  wwiitthh  aanndd  aarroouunndd  oobbjjeeccttss..  MMaannyy  rreeaall  
wwoorrlldd  ttaasskkss  rreeqquuiirree  tthhee  sshhaarreedd  mmaanniippuullaattiioonn  ooff  
oobbjjeeccttss..  SSuuppppoorrttiinngg  aallll  ooff  tthheessee  ffoorrmmss  iinn  ccoollllaabboorraattiivvee  
vviirrttuuaall  eennvviirroonnmmeennttss  ((CCVVEE))  iinnccrreeaasseess  tthhee  rraannggee  ooff  
ttaasskkss  tthhaatt  mmaayy  bbee  uunnddeerrttaakkeenn  bbyy  aa  ddiissttrriibbuutteedd  tteeaamm..  
TThhee  iinntteerrffaaccee  pprroovviiddeedd  bbyy  ddiiffffeerreenntt  ddiissppllaayy  ddeevviicceess  
mmaayy  aaffffeecctt  bbootthh  tthhee  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  bbeettwweeeenn  tthhee  
ggrroouupp  aanndd  iinntteerraaccttiioonn  wwiitthh  oobbjjeeccttss..   

EExxppeerriimmeennttaattiioonn  
--  ssttrruuccttuurreedd  ttaasskk  ooff  bbuuiillddiinngg  aa  ggaazzeebboo  wwiitthh  ddiissttiinncctt  

sscceennaarriiooss  ooff  sshhaarriinngg  tthhee  mmaanniippuullaattiioonn  ooff  aann  oobbjjeecctt  
--  VVeerrbbaall  aanndd  nnoonn--vveerrbbaall  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aarree  

rreeqquuiirreedd  ttoo  aarrcchhiivvee  tthhee  ttaasskk  aanndd  ttoo  aaggrreeee  oonn  tthhee  
wwoorrkk--sshhaarriinngg  

--  ffoorrmmss  ooff  ssoocciiaall  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ((TTaabbllee  22))  sshhoouulldd  
ccrreeaattee  tthhee  ffeeeelliinngg  ooff  pprreesseennccee  eennaabblliinngg  ccoo--wwoorrkkiinngg  
wwiitthh  ootthheerrss  

- uusseerr  bbeehhaavviioouurr  aanndd  mmaanniippuullaattiioonn  ooff  oobbjjeeccttss  mmaayy  
bbee  aaffffeecctteedd  bbyy  tthhee  ddiiffffeerreenntt  ddiissppllaayy  ddeevviicceess 

CCoollllaabboorraattiioonn  aanndd  CCoonnttrriibbuuttiioonn  
--  tthhee  eeffffeecctt  ooff  aassyymmmmeettrriicc  ddeevviicceess  iiss  ppeerrcceeiivveedd  ttoo  

ppllaayy  ccoonnssiiddeerraabbllyy  lleessss  ooff  aa  rroollee  iinn  tthhee  lleevveell  ooff  
ccoonnttrriibbuuttiioonn,,  iinn  ffiixxiinngg  aa  bbeeaamm  tthhaann  iinn  ccaarrrryyiinngg  iitt  

 

 
--  IImmmmeerrssiivvee  uusseerrss  aarree  ccoonnssiiddeerreedd  bbyy  aallll  ttoo  

ccoonnttrriibbuuttee  mmoorree  tthhaann  ddeesskkttoopp  uusseerrss  ((TTaabbllee  11))  
  

  
FFiigguurree  11  CCoommppaarriissoonn  ooff  ppeerrcceeiivveedd  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ffoorr  ccaarrrryyiinngg  aanndd  
ffiixxiinngg  

--  WWhheerree  aa  tteeaamm  ccoommpprriisseedd  ooff  ttwwoo  iimmmmeerrsseedd  aanndd  
oonnee  ddeesskkttoopp  uusseerr,,  tthhee  llaatttteerr  wwaass  lleefftt  oouutt  ooff  mmoosstt  ooff  
tthhee  aaccttiivviittyy  ((FFiigguurree  11  &&  22))  

  

  
FFiigguurree  22  CCoommppaarriissoonn  ooff  ppeerrcceeiivveedd  ccoollllaabboorraattiioonn  ffoorr  ccaarrrryyiinngg  aanndd  
ffiixxiinngg  

  
  

SSHHCC  iinn  aa  ccoo--ooppeerraattiivvee  ttaasskk  
TThhee  ccoommppaarriissoonn  ooff  ttwwoo  uusseerr  ttrriiaallss  sshhoowweedd  aa  
ssiiggnniiffiiccaanntt  ddiiffffeerreenncceess  iinn  SSHHCC  wwhheenn  ccoommmmuunniiccaattiioonn  
ddeevviicceess  aarree  nnoott  hhiiddddeenn  ((FFiigguurree  33  &&  44))..  
--  IInnccrreeaasseedd  vveerrbbaall  ccoommmmuunniiccaattiioonn    
--  HHiigghheerr  iinntteerraaccttiioonn  aanndd  mmoorree  ccoollllaabboorraattiioonn  
- MMoorree  uussee  ooff  ggeessttuurreess 
 

 
FFiigguurree  33  IInnfflluueennccee  ooff  SSHHCC,,  ttrriiaall  11  

  
FFiigguurree  44  IInnfflluueennccee  ooff  SSHHCC,,  ttrriiaall  22  

FFuurrtthheerr  qquueessttiioonnss  ttoo  tthhee  ppaarrttiicciippaannttss  ssttrreennggtthheenn  tthhee  
rreessuullttss  sshhoowwnn  aabboovvee..    
--  TThheeyy  hhaadd  aa  ffeeeelliinngg  ooff  pprreesseennccee  aanndd  ccoo--pprreesseennccee,,  

wwhhiicchh  iinnccrreeaasseess  wwhheenn  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  aannootthheerr  
iimmmmeerrsseedd  uusseerr  

--  TThhee  ssoocciiaall  ffeeeelliinngg  iinnccrreeaasseess  wwhheenn  uusseerrss  ggeett  mmoorree  
eennggaaggeedd  wwiitthh  ootthheerrss  aanndd  tthhee  ttaasskk  

  
  

CCoonncclluussiioonn  
TThhee  ccuurrrreenntt  ssttaattee  ooff  tteecchhnnoollooggyy  iiss  ssttiillll  ssoommee  wwaayy  ffrroomm  
pprroovviiddiinngg  nnaattuurraall  ssoocciiaall  hhuummaann  ccoommmmuunniiccaattiioonn  
bbeettwweeeenn  rreemmoottee  ppaarrttiicciippaannttss..  IImmpprroovveemmeennttss  mmuusstt  bbee  
mmaaddee  iinn  iinntteerrffaaccee,,  rreepprreesseennttaattiioonn  aanndd  uunnddeerrllyyiinngg  
ccoommmmuunniiccaattiioonn..  WWee  sshhoouulldd  nnoott,,  hhoowweevveerr,,  aaddddrreessss  
tthhiiss  iinn  aa  aaddhhoocc  mmaannnneerr..  UUnnddeerrssttaannddiinngg  rreeaall  wwoorrlldd  
ssoocciiaall  iinntteerraaccttiioonn  aanndd  ccoommmmuunniiccaattiioonn  iiss  kkeeyy  ttoo  
eemmuullaattiinngg  iitt..  TThhee  ccllaassssiicc  ttaaxxoonnoommyy  aaddoopptteedd  iinn  tthhiiss  
ppoosstteerr  iiss  wweellll  aacccceepptteedd  ffoorr  ccoo--llooccaatteedd  ggrroouuppss  aanndd  wwee  
pprrooppoossee  tthhaatt  iitt  iiss  uusseeffuull  ffoorr  rreeaassoonniinngg  aabboouutt  tthhee  
rreeqquuiirreemmeennttss  aanndd  eeffffeeccttiivveenneessss  ooff  CCVVEE  tteecchhnnoollooggyy..  

FFuuttuurree  WWoorrkk  
--  MMaappppiinngg  ffuunnddaammeennttaall  pprriinncciipplleess  ffrroomm  ppssyycchhoollooggyy  

iinnttoo  aavvaattaarr  ddeessiiggnn..  
--  FFuurrtthheerr  tteesstt  ttrriiaallss  wwiitthh  mmuullttiippllee  iimmmmeerrssiivvee  ddiissppllaayyss  

((CCAAVVEE’’ss,,  wwoorrkkbbeenncchheess))  

AAcckknnoowwlleeddggmmeenntt  
WWee  wwiisshh  ttoo  tthhaannkk  aallll  iinnvvoollvveedd  iinn  ffaacciilliittaattiinngg  
ccoollllaabboorraattiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  CCoolllleeggee  LLoonnddoonn,,  
tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  RReeaaddiinngg  aanndd  tthhee  JJoohhaannnneess  KKeepplleerr  
UUnniivveerrssiittäätt  LLiinnzz.. 
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TTaabbllee  22  SSuuppppoorrttiinngg  SSHHCC  aaccrroossss  ddiissttaannccee  

  

    
Forms of SHC, including … Telephone Video conference Typical CVE Immersive CVE 

Verbal Natural speech natural natural natural natural 

Non-verbal Gesture, posture and  
facial expression  natural unnatural natural 

Objects Artefacts of interest, person  
and non-person related  Not shared / natural Shared / unnatural Shared / natural 

Environment 
set the scene for natural 
collaboration and 
communication 

 Look into  
others 

Look into  
Shared 

Physically situated  
in shared 

      

  
FFooccuuss::  
sshhaarreedd  oobbjjeecctt  mmaanniippuullaattiioonn  wwiitthh    
aa  ddiissttrriibbuutteedd  tteeaamm  iinn  aa  ttaasskk  rreeqquuiirriinngg  cclloossee  
ccoollllaabboorraattiioonn  

 

 
 
IInnvveessttiiggaattiioonn::  
EEffffeecctt  ooff  ddiissppllaayy  ttyyppee  oonn  
ccoollllaabboorraattiioonn  aanndd  tthhee  
iinnfflluueennccee  ooff  ddiiffffeerreenntt  ffoorrmmss  
ooff  SSHHCC  oonn  ssuucchh  aa  
ccoollllaabboorraattiivvee  ttaasskk 

 
 

 
AApppplliiccaattiioonn::  
BBuuiillddiinngg  aa  vviirrttuuaall  ggaazzeebboo,,  
rreeqquuiirriinngg  ccoollllaabboorraattiioonn  
aanndd  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ttoo  
ffiinniisshh  tthhee  ttaasskk 

 

   

 

 

  
 AAfftteerr  aa  ssuucccceessssffuull  ddaayy  

uusseerrss  mmaayy  sshhaakkee  hhaannddss..  
 

 

TTaabbllee  11  AANNOOVVAA  rreessuullttss  ffoorr  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ttoo  ccaarrrryy  aa  bbeeaamm  
Conditi
on 

ANOVA results 
(α=0.05) 

Significant 
difference* 

Mean & SD results 

C1 F(2,48)= 5.12, 
MSW=2.79, 
p=0.010 

IPT1 & DT2 IPT1 (M=81.0, SD=17.7) 
DT1 (M=67.5, SD=23.9) 
DT2 (M=54.3, SD=29.7) 

C2 F(2,34)= 4.67, 
MSW=3.21, 
p=0.016 

IPT1 & DT2 DT1 (M=65.5, SD=28.2) 
IPT1 (M=83.5, SD=20.9) 
DT2 (M=52.4, SD=27.5) 

C3 F(2,30)= 2.65, 
MSW=3.40, 
p=0.087 

IPT1 & DT2 DT2 (M=51.4, SD=31.0) 
IPT1 (M=77.9, SD=25.0) 
DT1 (M=65.5, SD=23.2) 

C4 F(2,19)= 8.29, 
MSW=2.44, 
p=0.003 

(IPT1, IPT2) & 
DT2 

IPT1 (M=67.9, SD=29.3) 
IPT2 (M=78.6, SD=20.2) 
DT1 (M=31.0, SD=10.8) 

C1-C3 F(2,118)= 12.96, 
MSW=2.94, 
p=0.000 

IPT1 & (DT1,  
DT2) 

IPT1 (M=81.0, SD=20.4) 
DT1 (M=66.3, SD=24.4) 
DT2 (M=52.9, SD=28.5) 

Where: α is the limit of significant deviance;  MSW is the mean square 
within groups;  F(a,b) is the variance between groups /  MSW;  p is the 
actual deviance, with four decimal places;  M is mean;  SD is standard 
deviation;  *significant differences: as found by the posthoc test (Tukey) 

 SSoocciiaall  hhuummaann  ccoommmmuunniiccaattiioonn  dduurriinngg  sshhaarreedd  oobbjjeecctt  mmaanniippuullaattiioonn  
 
 

OOlliivveerr  OOttttoo,,  IInnhhaabbiitteedd  IInnffoorrmmaattiioonn  SSyysstteemmss  GGrroouupp  
  

KKeeyywwoorrddss::  vviirrttuuaall  rreeaalliittyy,,  CCAAVVEE,,  iinntteerraaccttiioonn,,  hhuummaann  ppssyycchhoollooggyy 
 

UUnniivveerrssiittyy  ooff  SSaallffoorrdd,,  AApprriill  22000044  

 

 
 

 


