ﻓﯿﺲﺑﻮک ﮐﺎر دﺳﺖ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺮدم داد

ﻫﺎروارد درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺬﯾﺮش ده داﻧﺸﺠﻮ را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ در
ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻟﻐﻮ ﮐﺮد

داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎروارد درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺬﯾﺮش ده داﻧﺸﺠﻮ را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی زﺷﺖ و ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﻣﺤﺘﻮا و اﻟﮕﻮﻫﺎی
رﻓﺘﺎری ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ در ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﯿﺲﺑﻮک ﺑﺎﻃﻞ ﮐﺮد.
در ﺟﻬﺎن ﻣﺘﺼﻞ اﻣﺮوز ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮده و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﯽ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺎ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺎ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ را ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ
ﺣﺘﺎ آﯾﻨﺪه ﻣﺎ ﺑﺮ ﺟﺎی ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﻌﺪادی از اﻓﺮاد ﻣﺘﻘﻀﯽ ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎروارد اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﻪ
ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

رازﻫﺎی ﭘﻬﻨﺎن
ده ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﺎﻟﺐ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎره ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺪاﻧﯿﺪ!
در ﻣﺎه آورﯾﻞ ،ﭘﺬﯾﺮش ده داﻧﺸﺠﻮی داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎروارد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﻓﺘﺎر زﺷﺖ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ آنﻫﺎ در ﻓﻀﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻓﺴﺦ ﺷﺪ.
اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﯾﮑﯽ از ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻓﯿﺲﺑﻮک ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای زﺷﺘﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﮔﺮوه ﯾﺎد
ﺷﺪه ﺑﻪﻃﻮر ﺗﻠﻮﯾﺤﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎروارد ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﯾﺎدآور ﻗﺮون وﺳﻄﺎ اﺳﺖ .در اداﻣﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد
ﻣﺤﺘﻮای ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪهای را در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﻮﺧﯽﻫﺎی ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺟﺬاب ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ از ﺳﻮی  The Crimsonﮐﻪ ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه
ﻫﺎروارد اﺳﺖ ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.

در ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﮕﻮﻫﺎی رﻓﺘﺎری و ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﺴﺮی از
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺪی ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﺳﺨﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﭼﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺣﺴﺎس اﺳﺖ را ﺑﻪ ﻣﺴﺨﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺗﻌﺪادی از ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﮔﺮوه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﯾﮑﺴﺮی ﺷﻮﺧﯽﻫﺎی ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد دﯾﮕﺮی از ﭘﯿﺎمﻫﺎی آنﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ ﯾﮑﺴﺮی از ﮔﺮوهﻫﺎ و ﻗﻮﻣﯿﺖﻫﺎی ﺧﺎص اﺳﺖ .در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎروارد اﮐﻨﻮن  5.6درﺻﺪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه در ﻣﻮرد ﯾﮑﺴﺮی از ﻣﻮارد ﺣﺴﺎس
اﺳﺖ .ﮐﺎﺳﺎﻧﺪرا ﻟﻮﮐﺎ ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎروارد وارد
ﺷﺪهاﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﯾﮑﺴﺮی از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺪی و ﻣﺤﺘﺎط ﻫﺴﺘﯿﻢ «.اﯾﻦ
ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮏ ﻓﯿﺲﺑﻮﮐﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻓﻮق ﻋﻀﻮ آن ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮای آنﮐﻪ اﻋﻀﺎ ﺟﺪﯾﺪی را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ از اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﺷﺮط اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ اﻟﮕﻮی رﻓﺘﺎری ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ را در ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ ﻓﯿﺲﺑﻮک ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﭘﺬﯾﺮش ﻫﺎروارد از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد اﻃﻼع داد ﮐﻪ از ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﮐﻪ آنﻫﺎ در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک
ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ،ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ و در اداﻣﻪ ﻟﻐﻮ ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ اﻓﺮاد را ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺣﺮف را ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎ
اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ  The Crimsonﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻠﺦ ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺎروارد در ﺧﺼﻮص ﭘﺬﯾﺮش اﻓﺮاد
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻘﺮارت ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﻤﭽﻮن رﻓﺘﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ،
ﻋﺪم ﺻﺪاﻗﺖ ،ﻋﺪم وﺟﻮد ﺷﺮط ﺳﻨﯽ ﻻزم ﯾﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺬﯾﺮش اﻓﺮاد را ﻟﻐﻮ ﮐﻨﺪ.
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