اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﺑﯽرﺣﻢ!

ﺳﺎل  2015ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﺣﺘﻢ ،ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺮای ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﺎ ﻣﻤﻠﻮ از ﺧﺎﻃﺮات ﺗﻠﺦ و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﯾﻢ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﯾﺎد ﺑﺴﯿﺎری از آنﻫﺎ را ﺗﺎ اﺑﺪ در ذﻫﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ را ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻟﺤﻈﻪای
ﺑﻪﯾﺎد ﻧﯿﺎورﯾﻢ .اﻣﺎ دﻧﯿﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﺪه اﺳﺖ .دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﭘﺮ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رد و ﺧﺎﻃﺮه ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ
ﻟﺤﻈﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ از ﯾﺎدﻣﺎن ﺑﺮود؛ ﭼﻪ ﺧﻮب ﭼﻪ ﺑﺪ.
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ دوﺳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ
اﺑﺰار و ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺣﺴﺎس ﻧﺰدﯾﮑﯽ و ﻗﺮاﺑﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﯾﻦ اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﭼﺮخ
ﺑﺰرگ ﺑﭽﺮﺧﺪ و ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻮد .ﻣﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽﺗﺮﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪاﺷﺘﺮاک
ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ ،زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ و زﺷﺖﺗﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت ﺧﻮد را ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ در آﯾﻨﺪه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺒﺮت ﻣﺎ ﺷﻮد
و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و ﻟﺒﺨﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ،ﺗﻤﺎم ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ ﺗﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ و
ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎﯾﯽ را در ﺳﺎز و ﮐﺎر ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺬب ﻣﺨﺎﻃﺐ و ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.
روﯾﮑﺮدی ﮐﻪ ﮔﺎه ﺑﺮﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎر ﺟﻮاب ﻣﯽدﻫﺪ.
اﻣﺴﺎل ﻓﯿﺲﺑﻮک در روزﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل  2014ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺎ ﻧﺎم  Year in Reviewراهاﻧﺪازی ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻼش داﺷﺖ ﺗﺎ
ﺑﺎ اﻧﺒﻮﻫﯽ از آدمﻫﺎی ﮐﺎرﺗﻮﻧﯽ ﺷﺎد و در ﺣﺎل رﻗﺼﯿﺪن و ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﺗﺼﻮﯾﺮی در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﺎرت ﭘﺴﺘﺎل ،ﻧﻤﺎﯾﯽ از
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﮑﺸﺪ .در ﻧﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ و ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﺴﺒﯽ اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﻓﻬﻤﯿﺪ ﻓﯿﺲﺑﻮک
ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻻﯾﮏ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ رﺧﺪادﻫﺎ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ
ﺣﺪ زﯾﺎدی ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻖ درﺑﺎره ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻻن وب و وﺑﻼگﻧﻮﯾﺴﺎن دﻧﯿﺎ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻟﺤﻈﻪای ﺗﻠﺦ
و ﺑﯽاﻧﺪازه ﻧﺎراﺣﺖﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ارﯾﮏ ﻣﯿﺮ ﺻﺎﺣﺐ وﺑﻼگ  meyerweb.comاﺳﺖ و ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از
ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻧﺎﻣﯽ آﺷﻨﺎ ﺑﻮده و ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی وی را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ارﯾﮏ در وﺑﻼﮔﺶ ﻣﺎﺟﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در
ﻓﯿﺪ اﺧﺒﺎر ﺧﻮد را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻋﻼﻗﻪای ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ روزی اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
ﻓﯿﺲﺑﻮک ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ارﯾﮏ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪاش ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﺎﮔﻬﺎن ﮐﺎرت ﭘﺴﺘﺎﻟﯽ ﺷﺎد و ﻣﻤﻠﻮ
از آدمﻫﺎی ﺧﻮﺷﺤﺎل را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ دﺧﺘﺮ ﺧﺮدﺳﺎل ارﯾﮏ در ﻣﯿﺎﻧﻪ آن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ؛ دﺧﺘﺮی
ﮐﻪ ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ در ﺧﺎﻧﻮاده ارﯾﮏ ﻧﯿﺴﺖ و ﺳﺎل  2014ﻓﻮت ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺧﺎص ،ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﻓﯿﺲﺑﻮک ،ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻗﺮار دادن راﻫﯽ ﺑﺮای اﻧﺼﺮاف ﮐﺎرﺑﺮان از دﯾﺪن اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ درﺑﺎره اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﻮ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎزﺷﻮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ روی آن ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﻣﺎﯾﻞ
ﺑﻪ دﯾﺪن اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ .اﻣﺎ ﺑﯿﺶ از آنﭼﻪ ﻓﮑﺮش را ﺑﮑﻨﯿﺪ ﮐﺎرﺑﺮان از اﯾﻦ ﻣﻨﻮﻫﺎ و آﯾﺘﻢﻫﺎ ﺑﯽاﻃﻼع ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ در

ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺖ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮده و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﮑﺴﺖ در ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ؛ ﺷﺎد ﮐﺮدن ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ آنﻫﺎ.
آﺷﮑﺎر اﺳﺖ؛ ﺑﺮای ﭘﺪری ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﻏﻢ ﻋﻤﯿﻖ ﻧﺎﺷﯽ از دﺳﺖ دادن دﺧﺘﺮش در وﺟﻮد ﺧﻮد ﺳﺮ ﮐﻨﺪ،
اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺎراﺣﺖﮐﻨﻨﺪه و ﺗﺄﺳﻒآور ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ارﯾﮏ ﺑﻪ آن اﺷﺎره دارد ،ﺑﺴﯿﺎر
ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ و ﺑﻨﯿﺎدیﺗﺮ اﺳﺖ .او ﺑﺮ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی در ﺣﻮزه ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ اﺷﺎره دارد و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ» :اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ!« ﺣﺮف ارﯾﮏ ﮐﺎﻣﻼ ً درﺳﺖ اﺳﺖ.
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺪلﺳﺎزی از ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ رﺧﺪاد ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
اﺟﺮا ﺷﺪ ،ﻫﯿﭻ ﻓﮑﺮی در آن ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺪارد و ﺻﺮﻓﺎ ً ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از دﺳﺘﻮرات ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﺮطﻫﺎی دﯾﺪه ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
ﻃﺮاﺣﺎن ﺑﻪاﺟﺮا درﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ ﺑﺎرﻫﺎ در روز اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﺑﯽﻓﮑﺮی در ﻃﺮاﺣﯽ آنﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ رﺧﺪادﻫﺎی ﺑﺪی ﺑﺮای آدمﻫﺎ ﺑﺮوز ﮐﻨﺪ.
در واﻗﻊ ،ﻣﺸﮑﻞ از آنﺟﺎ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ،ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﺧﺎص و اوﺿﺎع ﺑﺤﺮاﻧﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ .ﺣﺎﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ارﯾﮏ ﯾﺎ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺳﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪی را ﻃﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ آن را ﻓﺮاﻣﻮش
ﮐﻨﻨﺪ ،ﻟﺤﺎظ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻧﺮماﻓﺰار از آن ﺑﺎ ﻧﺎم ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺮان ) (Design for Crisisﯾﺎد
ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع درﺑﺎره ﻫﻤﯿﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ در ذﻫﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺴﯿﺎر درﺳﺖ ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﺪ و ﭘﯿﺶ از آنﮐﻪ ﺧﻮدش ﺗﺼﻮﯾﺮی را داﺧﻞ ﮐﺎرت ﻗﺮار دﻫﺪ ،از ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﭙﺮﺳﺪ» :آﯾﺎ دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﺳﺎل ﺷﻤﺎ را اﯾﻦ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ؟« ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﻪﺟﺎی آنﮐﻪ ﺑﻪ اﺟﺒﺎر اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ ،از وی ﺑﭙﺮﺳﺪ» :آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﺪ؟«
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻓﯿﺲﺑﻮک ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد اﺷﺘﺒﺎه و ﺑﻪﺟﺎی ﮐﺎرﺑﺮان
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ و ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﻣﺤﺪود روش اﺟﺮای اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .در واﻗﻊ ،اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﻪ
ﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ را درﺑﺎره اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺑﺤﺮان و ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎ در آنﻫﺎ اﺳﺖ .ﻫﻤﺎن ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در درسﻫﺎی آﮐﺎدﻣﯿﮏ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎد ﻣﯽدﻫﻨﺪ و
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ آنﻫﺎ را ﺑﯽﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﭘﻨﺪارﯾﻢ!
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