
پیشنهادهاییبرایهمزیستیبهترباشبکههای
اجتماعی

آیا شما هم عضو چندین شبکٔه اجتماعی هستید )فیس بوک، اینستاگرام، توییتر، …( ولی فکر می کنید یک چیزی
دربارٔه این شبکه ها درست نیست؟

 به این پرداختم که شبکه های اجتماعی ای که »فید هوشمند« دارند نه تنها ما را معتاد خودقبلی ام نوشتٔهدر دو 
می کنند و وقت ما را می گیرند، بلکه به طور سیستماتیکی تصور ما را هم از واقعیت دنیای خارج مخدوش

می کنند. وقتی یک شبکٔه اجتماعی با الگوریتم هایی که کنترل شان دست ما نیست، به جای ما تصمیم می گیرد
که چه چیزی را از میان صدها نوشتٔه دوستانمان و صفحه های گوناگونش به ما نشان بدهد یا ندهد، می تواند با
این انتخاب ها )که معموالً به خاطر درآمد تبلیغاتی بیشتر هستند( رابطٔه ما را با مردم جامعه قطع کند؛ با همٔه

مردم جامعه، به جز آن هایی که شبیه ما فکر می کنند. برای توضیح بیشتر، ادامٔه این پست و همچنین دو نوشتٔه
قبلی ام را بخوانید.

پرسش این جاست که چه جایگزین های دیگری برای برآوردن این نیازها هست، طوری که از آسیب های پنهان و
 در امان بمانیم؟ من برای حل بعضی از مشکل هایی که برشمردم پیشنهادهایی دارم.فیدهای هوشمنددرازمدت 

این پیشنهادها را خودم به کار می برم و به نظرم باعث شده اند که تجربه ام از اینترنت بهبود زیادی پیدا کند. برای
همین است که می خواهم آن ها را با شما هم به اشتراک بگذارم.

فهرستپیشنهادها
برای خواندن نوشته های دیگران:

اگر عضو فیس بوک، اینستاگرام، توییتر، و سایر شبکه هایی که فید هوشمند دارند هستید، کاربرد آن ها به•
خانواده و دوستان خیلی نزدیک محدود کنید. از همه مهم تر، صفحه های خبری را در این شبکه ها دنبال

 این شبکه ها هر کاربر را با تعداد خیلی محدودی کلیدواژه طبقه بندی می کنند: مثالً شاید شما رادلیل:نکنید! 
 ساله«، و »مخالف اصالح طلبان«۳۰ تا ۲۰با چهار کلیدواژٔه »ایرانی«، »عالقه مند به بازی های ویدیویی«، »بین 

طبقه بندی کنند. در این صورت، بی هیچ هشداری، خبرهایی که مربوط به این دسته ها نیستند برای شما
ناپدید می شوند. شما گمان می کنید که همٔه خبرهای فالن خبرگزاری را می خوانید، در حالی که فقط گزیدٔه

بسیار جانبدارانه ای از خبرها برای شما نمایش می یابد. )باور نمی کنید؟ خودتان امتحان کنید!( 
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اگر اهل خواندن خبر هستید، خبرها را »فیلتر نشده« از خود خبرگزاری ها بگیرید: می توانید مستقیم به سایت•
آن ها سر بزنید، یا از آن هم بهتر، یک فیدخوان برای خودتان دست وپا کنید و مشترک فید خبرگزاری ها شوید.

)البته خودتان باید حواستان باشد که دست کم چندین خبرگزاری مختلف )و ترجیحاً مخالف یکدیگر( را بخوانید
گودرتا شانس این را داشته باشید که تصویر درستی از واقعیت دستتان بیاید.( ]اگر دنبال فیدخوان می گردید، 

 هم این جاست.[ فهرست خوب از فیدخوان های دیگریک فیدخوان خوب ایرانی است. یک 
حاال که یک فیدخوان راه انداخته اید، از این موهبت استفاده کنید و مشترک چند وبالگ جالب شوید! هنوز•

 را ببینید(. سعی کنیدویرگولهم آدم های زیادی هستند که نوشته های وبالگی عالی می نویسند )برای نمونه 
ذائقٔه خواندن خود را به سمت نوشته هایی ببرید که کمی طوالنی تر هستند، ولی در عوض برای نوشتن شان

 ثانیه ای شبکه های اجتماعی به۵فکر و حوصلٔه بیشتری صرف شده است. تغیر ذائقٔه خواندن از پست های 
 دقیقه ای وبالگ ها اولش کمی تمرین و صبر می خواهد، ولی تجربٔه من ثابت کرده که این۱۰-۵نوشته های 

تغییر واقعاً ارزشش را دارد. 
برای یافتن و خواندن مطالب جالب از اینترنت فعال تر شوید: برای خودتان یک برنامٔه »ذخیره کنندٔه•

( دست وپا کنید و هر وقت مطلب جالبی در اینترنت می بینید که در آنread-it-laterپیوندهای جالب« )
لحظه وقت یا حوصلٔه خواندنش را ندارید، آن را برای بعدتر ذخیره کنید. بعضی از این برنامه ها ویژگی

آفالین هم دارند، بنابراین می توانید صفحه های ذخیره شده را وقتی که اینترنت ندارید هم بخوانید.
داشتن چنین فهرستی از صفحه های جالب باعث می شود که وقتی مثالً در اتوبوس یا مترو منتظر

نشسته اید، به جای پرسه زدن های بی هدف در فیس بوک و… به سراغ فهرستی بروید که همٔه مطالبش را
 است. نمونه های بهتریPocketخودتان با دقت جمع کرده اید. ]یک نمونٔه معروف از چنین برنامه هایی 

 فهرست شده اند.[ این جاهم 
به عنوان هدف تکلمیلی: به طور کلی از شبکه های اجتماعی ای که فید هوشمند دارند بیرون بیایید )برای•

در طراحی خود نمونه اینستاگرام، فیس بوک، توییتر، و گوگل پالس(. در عوض، عضو شبکه هایی شوید که
ماستدون این است که عضو شبکٔه غیرمتمرکز پیشنهاد من را در نظر می گیرند. انتخاب های اخالقی

شوید. ماستدون نه تنها هیچ نوشته ای را با الگوریتم های عجیب و غریب از شما پنهان نمی کند، بلکه
 الیک ها و اشتراک گذاری ها،تعدادطراحی اش کاربران را تشویق می کند که به جای تعقیب کردن پی درپی 

با یکدیگر بیشتر گفتگو کنند. 

برای انتشار نوشته های خودتان:

اگر شما اغلب روی شبکه های اجتماعی عکس و نوشته های خود را می گذارید، نخست نوشته های خود را•
جایی منتشر کنید که کنترلش دست خودتان است، و بعداً پیوند به آن عکس یا نوشته را به شبکه های
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. مثالً اگر شما وبالگی دارید و می خواهید چیزی را در فیس بوک و اینستاگرام و توییتربفرستیداجتماعی 
بگذارید، نخست آن را در وبالگتان منتشر کنید و تنها آن گاه نشانی مطلب در وبالگتان را به همٔه این

 با این کار دوستان شما از هر جایی که هستند می توانند مطالب شما رادلیل:شبکه ها بفرستید. 
بخوانند، حتی آن هایی که عضو این شبکه ها نیستند و مستقیماً )یا در آینده( وبالگ شما را می خوانند. در

واقع با این کار نوشتٔه شما مستقل از کارکرد این شبکه ها باقی خواهد ماند. از این گذشته، وقتی شما
چیزی را نخستین بار به شبکه های اجتماعی می فرستید، آن شبکه مالکیت معنوی کاملی روی نوشتٔه

شما پیدا می کند و می تواند با اثر شما هر کاری که می خواهد بکند، ولی وقتی پیوند صفحٔه وبالگتان را
[ چگونه از گوشی های هوشمند وبالگ بنویسیم؟می فرستید، تنها شما مالک اثرتان باقی خواهید ماند. ]

اگر هنوز این کار را نکرده اید، برای خودتان یک وبالگ بسازید! وقتی حرفی دارید که می خواهید درباره اش•
بنویسید، برایش کمی بیشتر وقت بگذارید و آن را به شکل یک نوشتٔه وبالگی بنویسید. نوشتن حرف ها

به این شکل نه تنها برای خوانندگانتان جذاب تر است، بلکه به خودتان هم کمک می کند تا دقیق تر و
[ چگونه وبالگ بسازیم؟منظم تر فکر کنید. ]

پس به طور خالصه: برای خودتان یک فیدخوان و یک ذخیره کنندٔه صفحه های جالب دست وپا کنید. اگر از
اینترنت خبر می خوانید، عضو فید خبرگزاری ها شوید. اگر به نوشتٔه آدم های معمولی عالقه مندید، مشترک

وبالگ ها شوید. برنامٔه ذخیره کنندٔه صفحه های جالب را هم هنگام گشت وگذارهای تصادفی در اینترنت به کار
ببرید تا همیشه فهرستی از مطالب جالبی داشته باشید که در اوقات بیکاری بشود آن ها را خواند.

واقعاً این نوشته را تا تهش خواندید؟ پس هم از شما ممنونم و هم به شما تبریک می گویم! امیدوارم بتوانیم با
هم اینترنت بهتری و بلکه جامعٔه بهتری بسازیم. مشتاقم که نظرها و بازخوردهای شما را دربارٔه این نوشته ببینم.

منبع
https://masoud.abkenar.net/blog/fa/2018/06/social-network-suggestions

این یک نوشتٔه نمونه است برای نشان دادن ویژگی های الگوهای فارسی برای لیبره آفیس.
 را ببینید.https://persian-templates.netبرای اطالعات بیشتر  وبگاه این الگوها در نشانی 
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