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دو اصل محتواهای رکوردشکن
نویسنده: ِدِرک تامِسن - ترجمه: بنفشه عطرسائی

اگر  انسان ها محبوب می شوند.  بی شمار  تعامالت  طریق  از  ایده ها  کنید  فکر  شاید 

چنین تصوری دارید در دام »افسانه ویروسی شدن« گرفتارشده اید.

درک تامسن، سردبیر مجله آتالنتیک در کتاب معروفش »رکوردشکنان« و در سخنرانی 

مفید و هوشمندانه ای با همین نام نشان می دهد که چرا مردم گستردگی یک ایده را 

دلیل صحت و صداقت آن می دانند و تبلیغ گران چطور وانمود می کنند که یک ایده 

در کل جامعه رواج یافته است. برای خلق محصوالت محبوب یا شناخت آن ها ادامه 

مطلب را مطالعه کنید.

اولین اصل: آشنا یا جدید؟
و  خاطرات  فیلم ها،  به  مثال  دارند؛  »محبوب ها«  به  رویایی  و  فانتزی  نگرشی  مردم 
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آهنگ هایی که بیشترین لذت را از آن برده اند. اگرچه فرهنگ مدرن مدهای جدید 

را به جامعه تحمیل می کند؛ اما ذهن بشر همیشه دنبال موارد آشنا است و چیزهای 

جدید و پرزرق وبرق را مسخره می کند.

لذتی که مردم از یک محصول جدید می برند معموال ناشی از حس نوستالژی پنهان 

در وجودشان است؛ بنابراین آشنا بودن به جدید بودن ارجحیت دارد و اولین اصل 

محبوبیت است.

دومین اصل: نوع توزیع
دومین اصل این است که نوع توزیع از محتوا مهم تر است. »ویروسی« واژه  مناسبی 

برای توصیف محتوای محبوب نیست. ویروس ها بین افراد منتقل می شوند و با 

اپیدمی و تعامالت نفر به نفر ناگهان یک میلیون نفر را درگیر می کنند.

»افسانه ویروسی شدن« می گوید ایده ها هم با همین روش محبوب می شوند؛ اما 

در حقیقت ایده  ها از طریق رسانه ها معروف می شوند؛ زیرا فقط با یک بار پخش 

که  آمریکا  فوتبال  جام  تبلیغ های  برخالف  ببینند.  را  آن  می توانند  نفر  میلیون ها 

را می بینند، محتوای ویروسی حالتی  زیاد دیگری هم آن  افراد  مخاطب می داند 

شخصی برای مصرف کننده دارد. افراد به اشتباه فکر می کنند یک ایده ویروسی در 

کل جامعه رواج می یابد.

ببرند.  بهره  رویکردها  این  از  می توانند  اطالعات  مصرف کنندگان  و  تولید کنندگان 

تولیدکنندگان باید این تفکر را کنار بگذارند که بعضی محتواها با هر روش توزیع به 

موفقیت ویروسی می رسند. اگرچه محتوای احساسی و آشنا بیشتر رواج می یابد؛ 

اما محتوا ذاتا ویروسی نیست.

مصرف کنندگان اطالعات باید مراقب باشند که در »دام محبوبیت« گرفتار نشوند و 
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رواج یک ایده در جامعه را دلیل درستی آن ندانند؛ مثال به فهرست 100 آهنگ برتر 

جدول بیلبورد توجه کنید. قبل از سال 1991، نظرسنجی از صاحبان فروشگاه های 

محصوالت موسیقی و پخش کنندگان موسیقی در رادیو )دی.ِجی ها( باعث ایجاد 

جدولی برای امتیازدهی به آهنگ ها شد. اول دی.جی ها درباره یک آهنگ صحبت 

می کردند و سپس صاحبان فروشگاه ها بر آن آهنگ  جدید سودآور تمرکز می کردند. 

ناگهان سقوط  قرار می گرفتند و  به همین دلیل، بعضی آهنگ ها در صدر جدول 

می کردند.

سایر  و  رادیو  از  آهنگ  ها  پخش  دفعات  بیلبورد  جدول  وقتی که   ،1991 سال  در 

مردم  موسیقیایی  سلیقه  که  رسید  نتیجه  این  به  کرد،  بررسی  هم  را  ماتریس ها 

تکراری است. بعضی آهنگ ها همیشه باالی جدول ها می ماندند، آهنگ های راک 

از جدول حذف می شدند و موسیقی هیپ هاپ و کانتری که محبوب کالس های 

پایین تر اجتماع بود، به صدر جدول صعود می کردند. در حال حاضر این سلیقه 

موسیقیایی مردم فرایندی از پایین به باال دارد، نه از باال به  پایین. سلیقه های مردم 

در خیلی از بازارها بر اساس این روند پایین  به  باال است و تغییرات عجیبی داشته  

است.

نکات کلیدی
مردم محتوای آشنا را به محتوای جدید ترجیح می دهند و به تکرار و تنوع عالقه 

دارند؛ اما این استراتژی ها برای ویروسی کردن محتوا کافی نیستند.

روش و محل توزیع محتوا اثر بیشتری بر موفقیت آن دارد.

افراد فکر می کنند یک ایده محبوب با تبلیغات دهان به دهان در کل جامعه رواج 

می یابد، اما این افسانه است. برعکس، فقط یک بار تبلیغ تلویزیونی باعث می شود 

حجم انبوهی از مخاطبان با یک ایده آشنا شوند.
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مصرف کنندگان اطالعات باید مراقب »دام محبوبیت« باشند و از آن اجتناب کنند. 

که  نیست  معنی  این  به  یافته،  رواج  جامعه  در  اطالعاتی  که  دلیل  این  به  فقط 

واقعیت دارد. مراقب فریبکاری تولید کنندگان محتوا باشید.

تولیدکنندگان محتوا عالوه بر توزیع باید به تکرار و تنوع هم توجه کنند:  با آشنا 

کردن مخاطب با ایده های جدید )تنوع( و با به روز و متنوع کردن ایده های آشنا 

)تکرار( آن ها را بفروشید.

تکرار و تنوع
آهنگ های محبوب تکرار و تنوع را به بهترین شکل باهم ترکیب می کنند )بیت، 

بیت، ترجیع بند، بیت، ترجیع بند، سکوت( . سخنرانان هم برای خاطره انگیزتر کردن 

سخنرانی شان از تکرار و تنوع استفاده می کنند.

استفاده متناوب از تکرار و تنوع مصداق این قانون است که »برای فروش چیزی 

جدید و غافلگیرکننده، مردم را با آن آشنا کنید )تنوع( و برای فروش چیزی آشنا، آن 

را عجیب و غافلگیرکننده کنید )تکرار(«. همان طور که تولیدکنندگان محتوا می توانند 

از این قانون برای محبوب کردن ایده هایشان استفاده کنند، مصرف کنندگان هم 

می توانند با کمک آن در مقابل فریبکاری ها مقاومت کنند.
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