ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﮑﺴﺖ اﻣﺎ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه

ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮان ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺨﻮرد

ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﻃﻼع دارﯾﺪ ،ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﺑﺰرﮔﯽ روﺑﺮو ﺷﺪه اﺳﺖ .وﻗﺎﻣﺖ اوﺿﺎع ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ رﻓﺘﻪ و ﺿﻤﻦ آنﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﺮدم در ﺧﺼﻮص ﺑﺤﺮان
ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮده وﻋﺪه داده اﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ رخ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد .اﻣﺎ دورﻧﻤﺎی ﻓﯿﺴﺒﻮک در
آﯾﻨﺪه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟
در ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻓﯿﺴﺒﻮک ،ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺘﯿﮑﺎ و دادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ از ﮐﺎرﺑﺮان اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮده و ﻣﻮرد ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻗﺮار داده ﺑﻮد در ﺻﺪر اﺧﺒﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .دادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از  50ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ
ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ آنﻫﺎ ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ و در زﻣﺎن زﻣﺎن ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﮏ ﺿﺮر  60ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری را ﺑﺮای ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورده اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎرک زاﮐﺮﺑﺮگ ﺧﻮد را ﺑﺮای
اراﺋﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻨﮕﺮه آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻬﻢ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از
ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺪی ﺷﺪه و ﺳﻘﻮط ﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻃﻮﻓﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ؟
ﺑﺰرﮔﯽ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﯾﺎ ﻓﯿﺴﺒﻮک درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟

آﯾﺎ ﺷﯿﺮازه ﻓﯿﺴﺒﻮک از ﻫﻢ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﯿﺲﺑﻮک ﺑﻪ اﻧﺪازهای در ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن وﻟﯽ ﺑﺰرگ ﺷﺪه و رﺷﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ
ﺻﺪﻣﻪای ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺑﻪ دﻫﻪ  90ﻣﯿﻼدی ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﻗﺎﻧﻮن
ﺿﺪاﻧﺤﺼﺎری در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه از اﻧﺤﺼﺎر ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ وﯾﻨﺪوز ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح آﻣﺪﻧﺪ و ﻣﺼﻤﻢ ﺷﺪﻧﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺟﺪی اﺗﺤﺎذ ﮐﻨﻨﺪ .آنﻫﺎ ﺑﻪ دﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ
ﻏﻮل ﻧﺮماﻓﺰاری را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ درﻫﻢ ﺑﮑﻮﺑﻨﺪ .ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد.
درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در آن زﻣﺎن ﺗﺎ ﯾﮏ ﻗﺪﻣﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ
اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رخ ﻧﺪاد ،اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﯾﮑﺴﺮی ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ روﺑﺮو ﺷﺪ و ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ
روﯾﮑﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻨﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮﺻﺖ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻗﺮار داد ﺗﺎ رﺷﺪ ﮐﺮده ،ﺑﺮﺧﯽ
از آنﻫﺎ رﻗﯿﺐ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺷﺪه و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از آن ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در آن زﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮد.

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در آن زﻣﺎن ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﺮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﯿﺴﺒﻮک اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه و ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺠﺮﯾﺎن و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ذﯾﺮﺑﻂ ﮐﻨﺘﺮل اﻣﻮر را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در آن زﻣﺎن دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﯾﮏ روﯾﺪاد
ﻣﻬﻢ آن ﻫﻢ در ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻠﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .روﯾﮑﺮﻫﺎی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺗﻨﻬﺎ روی ﺑﺮﺧﯽ از
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮد ،اﻣﺎ روﯾﮑﺮد ﻓﯿﺴﺒﻮک در ﻗﺒﺎل ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﻨﺘﺮل
و ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺘﻮان از آن ﻋﺒﻮر ﮐﺮد .در ﻣﺎه ﻓﻮرﯾﻪ ﺑﯿﻞ
ﮔﯿﺘﺲ ﺑﻪ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن وﻟﯽ ﻫﺸﺪار داد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ زﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪون ﻧﻈﺎرت دوﻟﺘﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺑﻪ ﺳﺮ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ .او ﮔﻔﺖ» :ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .....آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻊ از
آن ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻈﺎرتﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﮐﺎر ﮐﺮده و ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﯾﮑﺴﺮی ﮐﺎرﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .روﯾﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﯿﻢ«.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ رﺳﻮاﯾﯽ اﺧﯿﺮ ﻓﯿﺴﺒﻮک
ﺑﺤﺮان ﺑﺰرگ ،ﻓﯿﺴﺒﻮک را ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد
در آن زﻣﺎن ﺧﺒﺮﻧﮕﺎری از او ﺳﻮال ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻗﺎی ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ اﯾﻦ اﺗﻘﺎل در ﺣﺎل رخ دادن اﺳﺖ؟ او ﮔﻔﺖ» :ﺑﺪون
ﺷﮏ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ «.درسﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺧﺮاب ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ
ﻗﺮار دادن ﺷﺮﮐﺖ در وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺎﺷﻨﻪ آﺷﯿﻞ در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارﯾﺪ ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪه ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺧﻄﺮﻧﺎک را آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک را ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ ،اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از ﺳﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ
ﺑﺘﺮﺳﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻏﺎﻟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪای آنرا ﻣﺠﺒﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﮑﻨﺪ.

آﯾﺎ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد؟
ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ از ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺟﺪا ﺷﺪه
ﯾﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد را در ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺪون ﺷﮏ اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﻣﺮدم ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای را ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدی ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک روﯾﮑﺮدی ﺗﺪرﯾﺠﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺗﺎزه ﺷﺮوع داﺳﺘﺎن
اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺎﮐﻦ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﮐﺎﻧﺎدا ﺳﻮدآورﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزار اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ
ﺷﺪت روﺑﻪ ﺗﻨﺰل اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن از ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺰرﮔﯽ ﻓﯿﺴﺒﻮک را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻋﺘﺮاض اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﺎدل  0.05درﺻﺪ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺗﺮک ﮐﺮدن ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺳﺨﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن
اﺻﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﺎﻃﺮات ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم ،دوﺳﺘﯿﺎﺑﯽ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺳﺎده ﺑﺮای
ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﮐﻨﺎر آنﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم ﮔﺬر
از ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮده و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮏ اﻣﺘﯿﺎز اﺳﺖ ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮر
داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺧﺼﻮص ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺧﻮد در ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﺮدم در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻣﻬﻢ ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدی ﻣﺮدم ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺗﺪرﯾﺠﯽ
ﻓﯿﺴﺒﻮک و از دﺳﺖ دادن ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺖ .آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ از آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﮐﻪ در ﺑﺎزه ﺳﻨﯽ  12ﺗﺎ
 17ﺳﺎل ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﯾﺮﺑﻨﺎی اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﻓﺮادی ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺳﻦ ﺑﺎﻻﯾﯽ
دارﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺟﻮاﻧﺎن ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻋﺎﺷﻖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺘﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﻫﺸﺘﮏ ﺣﺬف ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺷﺪهاﻧﺪ
ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬار ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  1.5ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ از
واﺗﺲآپ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ آن واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ
اﻓﺮاد آنرا ﺗﺮک ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

آﯾﺎ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد؟
ﮐﺎری ﮐﻪ از ﺳﻮی ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺘﯿﮑﺎ و ﻓﯿﺴﺒﻮک اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ وﺿﻮح ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﯿﺴﺒﻮک
اﻓﺮاد ﻋﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اراﺋﻪدﻫﻨﺪه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﯿﺰ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ ﻓﯿﺴﺒﻮک را ﺗﺮک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎزارﯾﺎبﻫﺎی ﺑﺰرگ ﭘﯿﺶ از آنﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ
ﮐﺮده و ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮﯾﺎن ورﯾﺰ
ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮ  Pivotalﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﯾﮏ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﻨﺪ درﺻﺪی در ﻣﯿﺎن اﻓﺮادی ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ در ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺗﺒﻠﯿﻎ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮدهای ﻓﯿﺴﺒﻮک را ﺗﺮک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد«.
ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﮑﺒﺎر ﮔﺰارﺷﯽ از وﺿﻌﯿﺖ درآﻣﺪﻫﺎی ﺧﻮد اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ در اﻧﺘﻈﺎر ﮔﺰارش ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻌﺪی ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺤﺮان اﺧﯿﺮ را ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﺮوج ﮐﺎرﺑﺮان ﯾﺎ ﮐﻢ ﺷﺪن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ روی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﯿﺴﺒﻮک داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮان ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻧﯿﺰ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ  MySpaceدﭼﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم از اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.
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