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 فيسبوك: القيام باألعمال من خالل الصداقات 

 

المدير التنفيذي لها اسم "  ت مجلة التايم على مؤسس موقع فيس بوك وأطلق 2010في العام 

من نصف مليار  أكثرتم اختياره " ألنه قام بربط  قد صرحت المجلة بأن مارك زكربرغ شخصية العام". و

ألنه  و ،نظام جديد لتبادل المعلومات هإلنشاء و ،رسم خريطة للعالقات االجتماعية بينهم شخص و

 . 2010قام بتغيير الطريقة التي نعيش بها" مجلة التايم 

 

 الفرصة 

ت موقعها في عام أطلق ،اإلطالقعلى  األشهرتعتبر الشبكة االجتماعية  (Facebook.com)فيسبوك 

يقوم سس الموقع من قبل زكربرغ كمنصة أ   حيث ،"thefacebook" ساسكانت تسمى باأل . و2004

موقع للتواصل الفوري في غضون  أصبح ثم ،من خاللها طالب جامعة هارفرد بالتواصل فيما بينهم

 إلىسرعان ما انظم  ستانفورد. وو  ،يالو  ،واليات كولومبيا إلىتوسع في وقت الحق ليصل  و ،شهر

 أعادوا تطوير الموقع. و أجلكريس هيوز من  سكوفيتز وفي جامعة هارفرد مو زكربرغ زميليه

 (facebook.com)شراء النطاق ب قاموا و ،2005في اغسطس  "Facebook"تسمية الموقع ليصبح 

 الف دوالر.  200بمبلغ 

 الحلول 

التمويل.  إلىت فيسبوك تحتاج أصبح ،نتشار للموقع بين الكليات على الصعيد الوطنيا لزيادة االنظر  

د قرر ثيل ق و ،فيسبوك إمكانياتاالطالع على  أجلقام زكربرغ بمقابلة بيتر ثيل من  2004في العام 

قامت  ،بعد فترة وجيزة و ،الشركة أسهم% من 10ف دوالر للحصول على آال 500االستثمار بمبلغ 

للموقع مليون  أصبحفي نهاية السنة  و ،كاليفورنيا و ،لتوبافتتاح مكاتب لها في بالو افيسبوك 

 أسهمنيل حصة في  أجلمليار دوالر من  12.7كان فقد االستثمار الثاني في فيسبوك أما مستخدم. 

هي الشركة الرائدة في االستثمار في  من اكسل بارتنر و 2005في العام  جاء % و13الشركة تبلغ 

 2006بحلول منتصف العام  استمرت فيس بوك في النمو بشكل سريع و لسيليكون. ومجال صناعة ا

 . (Vogesltein، 2007)ماليين حساب  7استضافت ما يقارب 

https://d.docs.live.net/32c5803f2683d6fc/Documents/مشروع%202/المقالات%20صيغة%20DCEX/Arbcs.com
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من خالل التمويل المشترك من قبل جرايلوك  2006مليون دوالر في ابريل  27.5حصل الموقع على  و

في   و كالريوم كابيتال. وصال  الموجودة أ كذلك شركة اكسل بارتنر و ،ميريتك كابيتال بارتنرز و

افتتح التسجيل  ،2006في سبتمبر  و ،وسعت فيسبوك نطاقها خارج البالد للطالب ،نفس الشهر

 العالم.  أنحاءللجميع في 

داة تسمى آ األصدقاءتستفيد فيسبوك من قدرتها على ربط كل مستخدم للموقع مع شبكة من 

تحميل  و ،األصدقاءمتابعة  أجل. " يستخدم الناس فيسبوك من (Social Graph)جيل االجتماعية التس

الذين  األشخاصمعرفة المزيد عن  و ،الفيديو تبادل الروابط وو  ،مشاركة عدد ال محدود من الصور و

 .(Banner) اتاإلعالن الرعاية ومن  األولتأتي عائدات فيسبوك في المقام  يقابلونهم". و

ا فيسبوك حتسمكما   يراداتهم التي الحفاظ على إ و موقعها لآلخرين ببناء التطبيقات داخل أيض 

التطبيقات ال تعتبر من  فإن امتالك جميع المحتويات و ،حسب زكربرغ .  واإلعالنيكسبونها من 

المتعلقة  األدواتتوفير جميع  إلىقد قاد ذلك  . و(Needle 2007)جية فيسبوك يضمن استرات

 دمت عليها فيسبوك وترنت بأن تلك الخطوة خطوة ذكية أقنة اإلتؤمن صناع بالتطبيقات. و

تقليد مثل هذه الخطوة. الخطوة القوية  إلىالتي سعت  و ،خرين مثل شركة جوجلميزتها عن اآل

 (New Feed)خبار الجديدة مثل خاصية األ ،انطوت على العديد من الميزات في الموقعالثانية لفيسبوك 

التي تبقي المستخدمين على دراية  و ،تكون على صفحة المستخدمخبار التي مثال عليها األ و

ة تعتبر هذه الميز و ،(Widgetsدوات ضافة أإ و ،الصور )مثل تحديث األصدقاءخبار أ مستمرة بآخر

 دمان. بالنسبة للعديد من المستخدمين إ

 

 النتائج 

كان معظمها من بيع مساحات  و ،مليون دوالر 100بـ  2007قدرت عائدات فيسبوك في العام 

نما إ و ،ظهور 1000و الكلفة لكل أ CPM أساسعلى  اتاإلعالنر سعت  لم  و ،بأرباح قليلة عالناتلإل

ا  "Engagement"ا على نجاح المشاركة اعتماد   أيض 

 Oreskovic)مليون دوالر  800 ىإليرادات صلت اإل و ،ا لنموها الهائلنظر   و 2009بحلول العام  و ،

 للمسوقين الذين يضعون ميزانيات ضخمة. و لإلعالن تكامال   أكثرا تقدم فيسبوك فرص  . كما (2010

يستطيع المسوقون استهداف المستخدمين من خالل الهدايا االفتراضية التي يتم شراؤها من فيس 

 بوك. 

ية المكرسة لخدمة اإلعالنتخدام العديد من الشبكات يستطيع المسوقون اس ،وعالوة على ذلك

 ،CPMهذا المخزون يباع من خالل  المخزون الكبير من التطبيقات التي قامت فيسبوك بأنشائها. و

ا و  ،في الوقت الحالي . وCPMو التكلفة حسب الظهور (. أCost Per Click)تكلفة النقرة  CPA أيض 
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و شراء حصة فيها بسعر يجعل جوجل شراء فيسبوك أ و ،ميكروسوفت و ،نترنت ياهوعرض عمالق اإل

من ثلثي مستخدمي فيسبوك من خارج  أكثركان  ،2010بحلول العام و قيمة الشركة بالمليارات. 

يوجد  و ،كبرأ و الثالثين ا هم من في عمر الخامسة ونمو   كثرالشريحة الديموغرافية األ و ،الكلية

الموقع  إلىمليون مستخدم يدخلون  100من  أكثرمنهم  ،مليون مستخدم فعال 200 أكثرلديها 

ديو ماليين في 10من  أكثر و ،مليون صورة ت حمل 850 من أكثرهناك  ا. وقل يومي  مرة واحدة على األ

أن ما تقبلها. بمعنى أللموقع كل شهر. تقف فيسبوك على مفترق طرق فيما يتعلق بمس ي حمل

بناء شيء معين لتبقي نفسها تقوم بو أ ،يوتيوب و MySpaceتبيع نفسها كما فعل موقع 

 750عروض امتدت من  علىفيسبوك  و قد حصلتشركة كبيرة. عن حصتها ل خلىو تتأ ،مستقلة

 ا. يك  ش ي بات واألولن الطرح العام تعتقد بعض المصادر أ مليار دوالر لبناء "شيء خاص". و إلىمليون 

الخبراء في الصناعة  و ،خاصتها اإلعالنن على تطوير منصة ولويات فيسبوك اآلأ نصب أولىت

على ما  و. القادمة قليلةالسنوات ال لخدمات الويب في ن تصبح مشغال  ن فيسبوك تريد أقدون أيعت

مليار دوالر.  15هو مبلغ  مما تسعى شركة ميكروسوفت لدفعه و أكثرن الشركة ترغب بيبدو أ

بصورة  اره الخاصيسمحون لمارك زكربرغ برسم مسالمستثمرين في فيسبوك س نن يبدو أحتى اآل

آخرون بينما  ؛قرار فيسبوك بأنها تريد البقاء مستقلةبعض المراقبين في الصناعة  ربر قد و ،مستقلة

ال و فيسبوك تستمر ن من المعتقد أ ،مع ذلك و ،بعض المشاكلأن يثير هذا مثل فريندستر يخشون 

عمالها بل تعتمد على طرحها  ألن أ ،جوجل لمقدمة من ميكروسوفت واالستثمارات ا إلىتنظر 

 يد.مؤسسة بشكل ج

فإن عليه اتخاذ قرار  ،عظيمالحرية لبناء شيء الحصول على ي لزكربرغ هو ساسذا كان الهدف األإ 

شأن فمن  ،ياألولالطرح العام  إلى و االتجاهموال أمال من رؤوس األرأس الحصول على  باالستثمار و

سواق مسمع من أ تجربة خارجية على مرأى و ، و يتيح لهان يحرر فيسبوكمالي أاالستثمار الرأس

جراء بعض بناء البنية التحتية و إيساعدها على  و ،في الوقت ذاته االستقالليةا ، و  يحفظ لهسهماأل

 عند الضرورة. التعيينات ذات الجودة العالية

ن مواقع التواصل تبيع بحجة أ سبوك أنن على فينصار الذين يعتقدون أهناك العديد من األ 

حد يعلم ما ت الدوالرات من تلقاء نفسها. ال أن تصبح آالت تقدر قيمتها بمليارامكنها أاالجتماعي ي

 المراقبون يتكهنون فقط. ،الراهن ينوي زكربرغ فعله في الوقت
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 الدروس المستفادة من الحالة الدراسية 

وقع كامل م إلىمريكية طورت بوابة الطالب في الكليات األتوضح حالة شركة فيسبوك كيف ت

. في عالم االقتصاد (Sethuraman and Rathore 2008)قل من ثالث سنوات لألعمال االجتماعية في أ

 كبر من التقنيات المبتكرة.فكار تصبح ذات قيمة عالية بشكل أفإن األ ،الرقمي

فاجئ في التكنولوجيا بقدر تقدم م حدثأ شعبية ليس بسبب كونه كثروقع األعتبر فيسبوك المي و

 Forbes)وسيلة للتعاون ومشاركة المعلومات  لكونه عطاء الناس ما يريدون وعلى إ قادر ما أنه

ا للحصول م نموذج  تقد حيث ،ةلكترونعمال اإل على النجاح في األفيسبوك مثاال  شركة . تعتبر  (2007

اتقدم هذه الحالة ة التمايز المركز؛ و استراتيجي إتباع و Value Propositionيرادات على اإل المعضالت  أيض 

 Sethuraman)نترنت عمال عبر اإلفي رحلتها نحو النمو في عالم األ التي تواجهها الشركات الناشئة

and Rathore 2008)   . 

 

Sources: Compiled from Time (2010)، Oreskovic (2010)، Needle (2007)، Vogelstein (2007)، and 

facebook.com 

 


