ﻟﻄﻔﺎ اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮﻧﺪ!

ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ،ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدم ﮐﻪ در آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺎ ،روی ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮی ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺘﯽ وارد ﺷﻮم ،ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در آﻣﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ از
ﯾﮏ ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺎﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﻐﺎمﻫﺎﯾﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﭘﯿﻐﺎمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ً ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﮐﺎرﺑﺮ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ روی ﻫﯿﭻ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﮐﻠﯿﮏ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺎﻧﻊ از ﻧﻤﺎﯾﺶ آن ﻧﺸﻮد .ﺑﺤﺚ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دﻧﯿﺎی ﺗﺠﺎرت ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
اﮔﺮ ﺑﻪ دو دﻫﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﺎز ﮔﺮدﯾﻢ ،ﻫﺰاران ﭘﻮﺳﺘﺮی را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ روی دﯾﻮارﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺧﺎص ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ .در ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورم ،ﭘﺸﺖ ﭼﺮاغ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻮدم ﮐﻪ دﯾﺪم ،ﺷﺨﺼﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ را روی دﯾﻮاری ﭼﺴﺒﺎﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺧﻮد را روی ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻗﺒﻠﯽ ﻗﺮار داد! اﻣﺎ اﮐﻨﻮن در ﻋﺼﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎل
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻋﺼﺮی ﮐﻪ در آن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت رﻧﮓوﺑﻮی دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ در ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎی دور ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺗﻮﺟﻬﺶ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت آﻧﻼﯾﻦ ﺟﻠﺐ ﻣﯽﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ رﺷﺪوﺗﻮﺳﻌﻪ وب ،ﻓﺮاﮔﯿﺮﺷﺪن
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ دردﺳﺘﺮسﺑﻮدن اﺳﻤﺎرتﻓﻮنﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺴﯿﺎری از
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را ﺑﺎ ﺷﮑﻞ و ﺷﻤﺎﯾﻞ ﺟﺬابﺗﺮی ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در
ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ،ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﺎﻏﺬی ﻣﺰاﯾﺎ ﯾﺎ ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺧﺎص ﺧﻮد را داﺷﺘﻨﺪ؛ اﻣﺎ در ﺑﻌﺪ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ،دردﺳﺮﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ.
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ،ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد
را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﺮای آنﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﮐﺮده ﯾﺎ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده ﯾﺎ ﮔﺎﻫﯽ روی ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﻣﺪاوﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺎﻋﺪه
ﺑﺎزی را ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﯽزﻧﺪ؛ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﻮاره آﻣﺎده ﮐﻠﯿﮏﮐﺮدن روی دﮐﻤﻪ  Closeﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻧﺠﺎﺗﯽ ﺑﻪﮐﻤﮏ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ از ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﯾﺎ اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﻠﻮﮐﻪﮐﺮدن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را داده و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮔﺸﺖوﮔﺬاری راﺣﺖ و
اﯾﻤﻦ را ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ از وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﺪل ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ دﭼﺎر ﺿﺮرﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار ﻓﯿﺲﺑﻮک اﻋﻼم ﮐﺮد ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻪ ﻣﺮز ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪهای
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺳﻄﺢ درآﻣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﺑﺮﻫﻤﯿﻦاﺳﺎس
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻟﺒﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ زدهاﻧﺪ .در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،در
ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد از ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺮای دور زدن اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ،در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﯾﮏ
روﯾﺎروﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﻫﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ و ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﻮرد آﺧﺮ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﺑﻮده و ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮﺑﯽ را ﻧﺼﯿﺐ ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ در
اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺳﻬﻢ ﮐﺎرﺑﺮان ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻤﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﺟﺰء آن ﮔﺮوه از ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ اﺧﺒﺎر دﻧﯿﺎی
اﻣﻨﯿﺖ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻃﻼع دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﯾﺎﻫﻮ ﯾﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺟﺴﺖوﺟﻮﻫﺎی
ﮔﻮﮔﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺨﺮب ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﮑﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ از ﺿﻌﻒﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده
و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻫﺰاران ﮐﺎرﺑﺮ را ﺑﻪ دام اﻓﮑﻨﻨﺪ .داﻣﻨﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت و ﺷﮑﺎﯾﺎت ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ اﭘﻞ در
ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ  iOS9ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺟﺎزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﻫﺪ .ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﻣﺮورﮔﺮ
 Internetﺧﻮد از ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮد .ﻣﺮورﮔﺮ ﺑﺮاوو اﻋﻼم ﮐﺮد از ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻫﺮﭼﻪﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻣﯿﺪان ﺑﺎزی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﺑﺮگﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪهای را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ دﯾﮕﺮی اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻃﺮف ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪﺻﺮاﺣﺖ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻋﻼﻗﻪای ﺑﻪ اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎ ﯾﺎ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی
ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه ﻧﺪارد ،در ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد اﺣﺘﺮام
ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ .اﮔﺮ آنﻫﺎ از ﻣﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﯿﻢ ،ﺑﺪون ﺷﮏ اﯾﻦﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد .اﻣﺎ ﺑﻪراﺳﺘﯽ
در ﺑﺎزی ﻏﻮلﻫﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﭘﯿﺮوز ﻣﯿﺪان اﺳﺖ؟ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻎ دﻫﻨﺪه؟ ﻧﺎﺷﺮان ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی
ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﯾﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ،ﮐﺪاﻣﯿﮏ؟
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