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 چکیده
مانند سینما و  تر یمیقدی ها رسانهرقیبی قدرتمند برای  ظاهر به، گرچه اند شدهی نوینی که امروزه فراگیر ها رسانه

ی دقیق از مخاطب شوند، ریبازخورد گتبدیل به ابزاری هوشمند برای  توانند یمدرست  استفاده، اما با اند ونیزیتلو

ی بعدی یک سریال را نیز بر اساس ذائقه مخاطب به ها قسمتسناریوی  توان یمای که با استفاده از آن پدیده

کاربر، که در  2800حدود  نظراتدر  کاررفته بهاز تحلیل کلمات  با استفادهدر این مقاله  سازندگان آن پیشنهاد داد.

 شده درجپایین مطالب مربوط به فصل دوم سریال شهرزاد در صفحه رسمی آن در شبکه اجتماعی اینستاگرام 

. بدین آوریم به دستاعمال در سناریوی فصل سوم  منظور بهفصل دوم را  دربارهبودند، تالش گردید نظر کاربران 

ی فنی استخراج و با حذف حروف ربط و اضافه، ارتباط ها روشبا استفاده از  نظراتمنظور کلمات موجود در این 

ی قباد بیش از  واژهکاراکترهای این فصل در گرافی ترسیم گردید. این گراف مشخص کرد که  بانامسایر کلمات 

 واژ که یدرصورت، اند شدهبران بیشتر درگیر شخصیت او و کار کاررفته بهها ی این سریال درکامنتها تیشخصدیگر 

مخاطب را درگیر  چنان آنی این سریال، ها تیشخصبود. همچنین دیگر  شده استفادهفرهاد بسیار کم در نظرات 

ی تعیین کرد، یعنی تا حدودسناریوی فصل سوم را  توان یمخود نکرده بودند. بنابراین با استفاده از این تحلیل، 

زندگی با شهرزاد است و همچنین دور شدن فرهاد از شهرزاد. تغییراتی که  احتماالًقباد به مرکز توجه که  بازگشت

باعث بازگشت رونق این سریال در بین مخاطب گردید، اتفاقی که  جهیدرنتتا حدودی در فصل سوم اتفاق افتاد و 

 های سنتی و نوین است.تعاملی جدید بین رسانه دهنده نشان

  های اجتماعی، قبادسوم، شبکه، سناریوی فصلنظرات لیتحل، شهرزاد الیسر کلیدی: های واژه
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 مقدمه

تنها  ها آنی  طرفه کای شدند اما ویژگی ی ی سنتی اگرچه باعث ایجاد ارتباطات تودهها رسانه

 ها آنی نوین و ویژگی ها رسانهخاصیت بلندگوی بزرگ را نصیبشان کرد. خاصیتی که با ظهور 

 (Kellerhals, Merle David, 2009)ی بزرگ گردید.  مکالمه، تبدیل به دوطرفهمانند ارتباطات 

ی در جهت دریافت نظرات از رینظ یبی بزرگ با ایجاد امکان ارتباط دوطرفه، فرصت  این مکالمه

ها کارگشاست، اینکه مردم  مینهافکار عمومی را فراهم نمود. دانستن نظر افکار عمومی در تمام ز

اگر هدف  مخصوصاًکنند و یا چه چیزی را دوست دارند برای همه جذاب است؛  به چه فکر می

ی اصلی مردم  دغدغهاز  قاًیدقسازی  مثال اگر فیلم طور بهتولید محصول برای همان مردم باشد. 

تواند  خواهد بود و یا خیر، می ها آن موردپسندمطلع شود یا بداند موضوع و سناریوی فیلم 

نسبت به اعمال نظرات مخاطب در مسیر فیلم اقدام کرده تا از استقبال بیشتری برای فیلم خود 

 مند شود. و همچنین پشت سر گذاشتن رقبا، بهره

هنای   های سننتی بحنث   ها با رسانه رقابت این رسانه دربارههای نوین  از طرفی با ظهور رسانه

باعنث   تناً ینهاکه یک تقابل بین این دو در جریان است که  باردارندی ا عده. مختلفی مطرح است

. بننابراین  (94)نازیال شفیعیان, های سنتی مانند سینما و تلویزیون خواهد شد  پایان تاریخ رسانه

هنای ننوین ظهنور     هنایی کنه در رسنانه    که تغییرات و ننوآوری  اعتقاددارندطرفداران این نظریه 

های سنتی را گرفته و مخاطب را همراه  جذاب است که بتواند جای رسانه قدر آناست،  داکردهیپ

ینی بنین   افزا هنم خود کند. اما دیدگاه دیگری نیز وجود دارد، طرفنداران اینن دیندگاه معتقدنند     

ها  ی رسانهنیآفر نقشاقتدار و  جهیدرنتشده و  ها آنهای سنتی و نوین باعث افزایش قدرت  رسانه

های سنتی مانند تلویزیون و سینما، بنا   را بیش از گذشته کرده است )همان منبع(. امروزه رسانه

کننند. بنرای مثنال     ی اجتماعی، اقدام به تبلیغ و معرفی محتوای خود منی ها شبکهگیری از  بهره

ی سنریال و   لینغ دربناره  های اجتماعی مانند اینستاگرام با ایجاد صفحه بنه تب  در شبکه ها سریال

تواند یک نمونة کوچک از همگراینی   پردازند، اتفاقی که می همچنین ارتباط با مخاطبان خود می

های نوین باشد؛ این پدیده و بسیاری از موارد دیگنر کنه امنروزه بنا آن      ها به لطف فناوری رسانه

هنای سننتی و ننوین     ی رسنانه  ی نوعی تعامل جدید در عرصه دهنده نشانروبرو هستیم، همگی 

است، تعامالتی که در راستای نابودی یک نوع رسانه گام بر نخواهد داشنت، بلکنه بنا همگراینی     

بیشتر، یک انقالب ارتباطی جدید یعنی سومین انقالب ساختاری ارتباطنات را بنه وجنود آورده    

 (1396)فرزانه نزاکتی, است. 
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واقنع گنردد.    منوردپژوهش هنا   در این مقاله سعی شده است، باب جدیدی در همگرایی رسنانه 

ی اجتمناعی اینسنتاگرام توسنط کناربران نوشنته       کنه در شنبکه   1بدین منظور به انبوهی از نظرات

گذاری عکس و فنیلم اسنت،    ای شد. این شبکه اجتماعی که کاربرد آن اشتراک شود، توجه ویژه می

در  رگنذار یتأثیر به محبوبیت رو به رشدی در جهنان و اینران رسنیده و بنه ابنزاری      های اخ در سال

حنوزه سنینما و تلویزینون بنه دلینل جنذابیت        مخصوصناً هنا تبندیل گردینده اسنت،      تمامی حوزه

. بننابراین  (1397نژاد، نوشین مجلسی, )علیرضا عبداللهیبرای کاربران  ها آنها و صفحات  سلبریتی

روزانه مقادیر زیادی نظرات کاربران در صفحات مختلف با موضوعات مختلف در پایین مطالب اینن  

 ها دغدغهگردد، نظراتی که حاوی اطالعات ارزشمندی از عالیق، عادات،  ی اجتماعی درج می شبکه

ی  در صنفحه  دهشن  درجو...کاربران یا بهتر بگوییم مخاطبان است. در این پژوهش با بررسی نظنرات  

کناوی، نظنرات و    هنای تحلینل و منتن    سریال شهرزاد در این شبکه اجتماعی و استفاده از تکنینک 

 های این سریال در فصل دوم استخراج گردید. ی شخصیت احساس کاربران درباره

 موضوع
،  «ینیشهاب حس»،  «یدوستیترانه عل» یو باز «یحسن فتح» یبه کارگردان« شهرزاد» الیسر

پخش  یو عاشقانه است که برا یخیدرام تار الیسر کی «یزمان یمصطف»و  «انیرینص یعل»

 افتد یمرداد به بعد اتفاق م 28 یشهرزاد از زمان کودتا الیشده است . داستان سر دیتول یخانگ

 نیا رایکرد ز فیتعر ییجنا یعشق یآن را ملودرام توان یدارد و م کیرمانت ینمضمو شتریو ب

سه  ییشهرزاد با هنرنما الیسر” . است یقربان نیدر تندباد حادثه ، عشق اول“اثر معتقد است 

 یا است که داستان عاشقانه یخانگ شیشبکه نما الیسر نیتر نهی، پرهز یرانینسل از هنرمندان ا

 گستر پاسارگاد ریمحصول شرکت تصو نیسوم« شهرزاد. » کند یم تیروا میرا در تهران قد

انجام  زیآن را ن یسندگی، نو« شهرزاد» الیسر یکه افزون بر کارگردان ید . حسن فتحباش می

ممنوعه و مدار صفر درجه و شب  وهی، م رندیم یپهلوانان نم یها مجموعه نیاز ا شیداده ، پ

ساخت و پرداخت تک  یاست که براهایی  الیشهرزاد از معدود سر الیسر . دهم را ساخته است

 دیآن طور که باها  تیشخص یشده . درست است که گهگاه برخ یادیفکر ز شیتک کاراکترها

 لیدل یکدامشان ب چیکه حضور ه نجاستیدرست و قابل درک ندارند ، اما مسئله اای  شناسنامه

مهم  یاتفاق شبردیدر پ یهمگها  نقش گری، د میکه بگذر ه. از مادران و خواهران خانواد ستین

تا به امروز در سه فصل تولید شده که شخصیتهای زیادی را به مخاطبان . این سریال دارند ریتاث

)سایت رسمی سریال هستند ها  خود معرفی کرده است که اصلی ترین آنها این شخصیت

 :(1397شهرزاد, 

                                                           
1 comment 
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 ی(دوستیترانه عل) شهرزاد -1

کرده درس بخواند و  دایبسته آن روزها ، اجازه پ طیبزرگ آقا که در شراهای  از نوچه یکی دختر

دوست پدرش است و حاضر است  نیتر کیدکتر شود . او سال هاست عاشق فرهاد پسر نزد

 1332مرداد  28 یبکند . قصه عشق شهرزاد به فرهاد از روز کودتا یبه او هر کار دنیرس یبرا

شود و او شهرزاد  می بزرگ آقا ونیمد، جانش را  یلیشود . فرهاد به دال می یدیجدوارد مرحله 

مجبور است با دامادش ازدواج  ایفرستد  می ربارانیت دانیفرهاد را به م ایکند که  می دیرا تهد

 .دهد می ازدواج ناخواسته نیگذرد و تن به ا می زنده ماندن فرهاد ، از او یکند . شهرزاد برا

 فرهاد )مصطفی زمانی( -2

زمان دکتر  یاسیسهای  تیاست که به خاطر فعال یو روزنامه نگار ادب یواقع شهیعاشق پ کی

 از آشوبگران را یکیمرداد ناخواسته  28 یمصدق ، از دانشگاه اخراج شده . در روز کودتا

 برند. اما به واسطه بزرگ آقا ، جان سالم به در می ریحکم ت شیبرا .افتد می کشد و به زندان می

و از همه کتک بخورد،  ستدیهمه با یشهرزاد زبانزد است. حاضر است تو رواش به  . عشقبرد می

بزرگ آقا چه  دیشود که تهد یوقت متوجه نم چیاما او را داشته باشد . بعد از ازدواج شهرزاد ه

 اما به دلیل اتفاقاتی کهداند .  می او را مقصر شهیبوده و شهرزاد چرا با قباد ازدواج کرده و هم

 زاد از قباد جدا شده و فرهاد در فصل دوم این سریال به شهرزاد میرسد.افتد، شهر می

 قباد )شهاب حسینی( -3

و گذشته اش چه بوده است  ستیاصالتش چ ستیمعلوم ن یعنیدارد ، ای  دهیچیکامال پ تیشخص

را  نیری، دخترش ش ردیپر و بال خودش بگ ریاو را ز نکهیا یدر ظاهر پسر برادر بزرگ آقاست و برا

البته در ادامه مشخص میشود که او پسر واقعی برادر بزرگ آقا نبوده و آورد.  می به عقد او در

 یاش به شدت ناراض یقباد از زندگدرواقع پدر واقعی اش، نصرت با بازی پرویز فالحی پور است. 

 یو مست یکند به بدشدن . خودش را در مهمان می ، شروع ردو پس ندا شیاست و از آنجا که راه پ

اطراف شود . حاال با ورود شهرزاد به  عیکند تا کمتر متوجه اوضاع و وقا می غرق …و  یو باز

به  گریکند ، اما از طرف د می را تجربه یواقع یو زندگ ردیگ می اش ، تازه روحش جان یزندگ

ن . او پس از مرگ بزرگ آقا، در فصل دوم و سوم ایتخاطر دستورات بزرگ آقا دستش بسته اس

 گردد. سریال، در جایگاه او قرار گرفته و به عنوان جانشین و وارث اصلی بزرگ آقا معرفی می

 بزرگ آقا )علی نصیریان(  -4

کند . بزرگ آقا  می تیرا هدا 32سال  یاسیس عیاز وقا یاریکه از دور بس یپدرخوانده واقع کی

بکند تا  یاست . حاضر است هر کار انتیو خ یاهیدون کورلئونه با تمام س کینمونه بارز 
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نفر  کیتواند  می عالمت کیدر دربار دارد و با  یادیخودش و خانواده اش خوب بمانند . نفوذ ز

برگرداند . او فرهاد را از مرگ  رازیرا از وسط راه ش یدو فرار اینجات دهد  یرا از مرگ حتم

که به نفع  ردیگ می یمیتصم تایدهد . نها یدهد ، اما به شهرزاد اجازه ازدواج با او را نم می نجات

قدرتش را  تایصاحب نوه شود و نها گریطرف قباد را آزار دهد ، از طرف د کیخودش باشد . از 

 این شخصیت در قسمت آخر فصل اول در اتفاقی به قتل میرسد. حفظ کند.

 )پریناز ایزدیار(شیرین  -5

نبوده و جان سالم به  نیخانواده ، داخل ماش یاعضا گریتنها دختر بزرگ آقا که روز تصادف د

ندارد . بزرگ  شیبرا یتیاهم نیکمتر گرانیثروتمند و مغرور که احساسات د یدر برده . دختر

و مدام به  ردیمسئله را بپذ نیا ستیاست که نازاست ، اما حاضر ن نینقطه ضعفش ا نیتر

ازدواج  انیدر جر نیریکه او مسئول بچه دار نشدن آنهاست . ش ردیگ می شوهرش قباد خرده

شهرزاد را  یاست که از هر راه نیخورد و تمام تالشش ا می ضربه را نیشتریقباد با شهرزاد ب

. او در فصل دوم به دلیل اتفاقاتی که برایش افتاده، عقل خود را از دست داده و در بکوبد

 تیمارستان بستری شده است.

 محمد مهدی سلطانی(هاشم )  -6

 کیو پرنفوذ بزرگ آقا به  یاشراف یبزرگ آقاست. از قبل زندگ ردستیو ز دیجمش یمیقد قیرف

 دیاز جمش شتریب یلیاست و خ یاحساسات یتیدارد . شخص یو اوضاع خوب دهیرس یفرش فروش

هم هست که مدام درباره تمام اتفاقات دم و دستگاه بزرگ آقا با  لیدل نیدارد. به هم تیانسان

 مواجه است. دیردجور ت کی

شخصیتهای دیگر این سریال و همچنین کاراکترهایی کنه در فصنل دوم اضنافه شندند از     

 اند: قرار ذیل

با بازی پرویز فالحی پور که به عنوان دست راسنت بنزرگ آقنا بنه سنریال اضنافه        "نصرت"

با بازی گنالره   "اکرم"گردید و در فصل دوم پس از جانشینی قباد، نقش پررنگ تری پیدا نمود. 

بنا بنازی    "شناپور "عباسی که یک خدمه مرموز و با شخصیتی منفی است و در نهایت کناراکتر  

 ه عنوان رقیب خاندان بزرگ آقا.  رضا کیانیان که ب

توان نسبت به نقناط ضنعف سنریال و همچننین      با استفاده از نتایج تحلیل نظر کاربران، می

 به دسنت ِی این سریال در فصل بعد، اطالعات بسیار مفیدی  ی ادامهِ  عالیق مخاطبان برای نحوه

فصنل بعند اینن سنریال، باعنث      در تغییر سناریوی  ها آنآورد. توجه به این نظرات و استفاده از 

ی روند افت این سنریال در فصنل    افزایش میزان استقبال مخاطب و همچنین جلوگیری از ادامه
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و حرکت به سنمت تعامنل    ها رسانهتواند نوعی همگرایی جدید در  دوم خواهد شد، امری که می

   محتوا باشد. دکنندگانیتولبین مخاطب و 

که معدن کاران در  طور همانی است. در این شیوه ا رشته نیبدرواقع یک موضوع  1کاوی داده

کاوان به استخراج مفناهیم ارزشنمند از معنادن     کنند، داده را استخراج می بها گرانمعدن، فلزات 

 منظنور  بنه ی یک فرایند حیاتی کاو دادهپردازند. درواقع  های خام می و حجم انبوهی از داده 2داده

گنردد. همچننین    هنای هوشنمند تعرینف منی     روش لهیوسن  بهها  دهاستخراج الگوهای پنهان از دا

 هنا  دادهی مطرح است مانند فرایند استخراج دانش و تجزیه تحلیل کاو دادهتعاریف دیگری برای 

 .(Jiawei Han, 2012) 3ها داده و کشف الگوهای پنهان از کالن

 مرور پیشینة پژوهش

و باقی  دشدهیتول وفور بههای اجتماعی امروزه  هایی که از کاربران در شبکه اطالعات و داده

برای استفاده  باارزشکاوان است. این منبع  ماند، یک منبع ارزشمند برای تحلیلگران و داده می

 که یطور بهسینما و تلویزیون نیز بسیار مفید و راهگشاست،  ازجملهدر موضوعات مختلف 

ای دارند.  های بزرگ تولید و پخش فیلم، به این منبع ارزشمند توجه ویژه ی از شرکتبسیار

تصمیم گرفت عالوه بر پخش محتوای تصویری،  2012در سال  4برای مثال، شرکت نتفلیکس

ی گذار هیسرمانسبت به تولید سریال نیز اقدام کند. این شرکت برای انجام این امر، نیاز به یک 

کاوی از اطالعاتی که در چندین  کم داشت، بنابراین تصمیم گرفت با داده و با ریسک مطمئن

ی مطمئن برسد. پس از چندین  آورده )مانند نظرات و...(، به یک ایده به دستسال از کاربرانش 

کاوی از این اطالعات گردید، مشخص شد کاربران به سه عنصر کلیدی  ماه وقت که صرف داده

؛ بنابراین صاحبان این 6، اصالت یک سریال انگلیسی و کوین اسپیسی5رعالقه دارند، دیوید فینچ

رسانه با اطمینان تصمیم گرفتند تا محتوایی را به تولید برسانند که شامل تمامی عناصر 

بود که سود خوبی را  7ی پوشالی ی این تحقیقات، تولید سریال موفق خانه باشد. نتیجه ذکرشده

. این مقاله (Patricia Fernández, Neira, & Clares-Gavilán, 2016)نصیب این شرکت نمود 

های  کاوی و تحلیل نظرات مخاطبان سرویس بیشتر به جنبه درآمدزایی صرف از طریق داده

ویدئو درخواستی توجه نموده است. اما در مقاله پیش رو سعی داریم با شناخت مخاطب و 
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های آینده بر اساس سلیقه مخاطب تغییر دهیم.  سناریوی یک سریال را در فصل نظرات او،

تواند باعث افزایش مخاطب و درنتیجه افزایش سودآوری یک  اتفاقی که درصورت وقوع می

 پروژه، مانند سریال شهرزاد گردد.

 ینیب شیبه پ "؟یو چه زمان یچه کس لم،یف کی تیموفق ینیب شیپ"با عنوان  یدر پژوهش

پنژوهش   نین پرداخته شده است. ا یکاو داده یبا استفاده از روشها یینمایس لمیف کی یسودآور

 مییبگو ابهتریو  لمیف دیتول یکمک خواهد کرد؛ از ابتداها  نیبه انتخاب بهتر یداده کاو قیاز طر

 لمنامنه، یو ف ویسننار  نینی بنه منظنور تع   یاجتماعهای  شبکه یها با استفاده از داده د،یتول شیپ

شامل انتخاب پخنش کنننده،    دیتا مراحل پس تول گرانیمانند انتخاب عوامل و باز دیمراحل تول

اخنذ   یبنرا  یداده کناو  یروشنها  قین از طر یهمگن  گرید یارهایمع یاریو بس لمیزمان پخش ف

 لمیف دیدر تول یسه سوال اساس کریپژوهش با رو نیشد. درواقع ا خواهند نییسود، تع نیشتریب

در چه بناره اسنت؟ و چنه     لمیاست؟ ف لیدخ لمیدر ف یشامل چه کس یانجام شده است، سواالت

 یکناو  داده یروشها قیاز طر ستیبا می سواالت نیا یساخته و پخش گردد. تمام دیبا ؟یهنگام

 (Michael T. Lash) .پاسخ داده شوند

 ( ولمیاطالعنات فن   ی)بنرا  imdb معنروف هنای   گناه یاز پا ازین مورد نهای  داده قیتحق نیا در

BoxOfficeMojo استفاده شد لمهایاطالعات فروش ف افتیدر یبرا. 

 :بود که در ادامه به صورت خالصه آورده شده است یجالب جینتا یپژوهش حاو نیا

 با کنارگردان   یکه قبال تجربه همکار یگرانیبدست آمده نشان داده، اگر بازهای  داده یبررس

 شیافنزا  لمیکننند، احتمنال فنروش فن     یباز زیکارگردان ن دیجد لمیرا داشتند، در ف یخاص

 .خواهد داشت

 مربوطه به پرفروش شدن آن کمک خواهد کرد یو داستانهاها  کیکم یاز رو لمیساخت ف. 

 شیتابسنتان انتخناب گنردد بنه افنزا      امین و مخصوصا ا لیتعط یروزها لم،یپخش ف یاگر برا 

 .فروش کمک خواهد شد

 :به دست آمد یگریو سبک نکات جالب د گریباال مثال بازهای  یژگیو یبرخ بیادامه باترک در

 ژانرها مانده اند، به طور مثال آرنولد شوارتزنگر را همه بنا ژاننر    یبعض یبر رو گرانیباز یبرخ

ژانر ثابت  کی یکه بر رو یگرانیپژوهش نشان داد اگر باز نیا جیحال نتا م،یشناس می اکشن

مخاطب جذاب تنر خواهنند بنود،     یبرا ادیرا تجربه کنند، به احتمال ز یگریشده اند، ژانر د

دور  لمیمخاطبان آن فن  شیکند، احتمال افزا یباز یکمد یلمیاگر آرنولد ف دیفرض کن مثال

 .از انتظار نخواهد بود

 هنا   ییکنا یآمر 2000خواهند کنرد، منثال درسنال      ریین بر اساس سالها تغ زیعالقه مخاطبان ن

توجه به چنه   نی. بنابراکردندیمشاهده م نمایسهای  پرده یبر رو شتریترسناک را ب یلمهایف
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 یلمن یف نکنه یخواهند داشنت، ا   یادین ز تین اهم زین ن یآن با چه زمان بی)ژانر( و ترک یزیچ

هم باعث شکست  تواندیم د،یکن دیخاص تول یمورد پسند مخاطب در زمان انیمتفاوت با جر

 .کند بتانیرا نص یمتفاوت بودن، ناگهان فروش خوب لیآن شود و هم به دل

بنه منظنور اعمنال     لمیژانر، عوامل و زمان پخش ف یارهایمع یپژوهش به صورت کل نیا در

عوامل که تنهنا از   نیپرفروش در نظر گرفته شدند. ا لمیف کی یالگو افتیو در یفنون داده کاو

 قین گنر نظنرات دق   انین ب تواننند یبدسنت آمدنند قطنع نم    لمیفروش و اطالعات فهای  داده یرو

سننجش بهتنر اسنتقبال     ینظرات، بنرا  نیا یپژوهش بر رو یخال یجا نیرامخاطب باشند. بناب

 یلن یدل نمایدر س لمیف کی یگردد؛ پرواضح است که فروش باال می احساس لمیمخاطب از آن ف

 یخناص و متفناوت   قهیبروند که سل نمایبه س یاقشار دیباشد، شا یبر استقبال مخاطب از ان نم

 زانین بنر م  هین انبوه، قطعا راهگشناتر از تک  یمخاطبان یکل اتدانستن نظر نیداشته باشند، بنابرا

 کرد. میرو به آن توجه خواه شیکه در مقاله پ ی. امرلمهاستیفروش ف

 روش شناسی
که معدن کاران در  طور همانی است. در این شیوه ا رشته نیبدرواقع یک موضوع  1کاوی داده

کاوان به استخراج مفاهیم ارزشمند از معادن  کنند، داده را استخراج می بها گرانمعدن، فلزات 

 منظور بهی یک فرایند حیاتی کاو دادهپردازند. درواقع  های خام می و حجم انبوهی از داده 2داده

گردد. همچنین  های هوشمند تعریف می روش لهیوس بهها  استخراج الگوهای پنهان از داده

 ها دادهی مطرح است مانند فرایند استخراج دانش و تجزیه تحلیل کاو دادهتعاریف دیگری برای 

 .(Jiawei Han, 2012) 3ها داده و کشف الگوهای پنهان از کالن

های اجتماعی در ایران طی چنند سنال گذشنته و همچننین ایجناد       محبوبیت و رواج شبکه

ننت و غینره، همنه و همنه بنه       مختلف مانند فیلیمو، آینو، فنیلم   4ی ویدئو درخواستیها سیسرو

 جنه یدرنتهنا منجنر گردینده اسنت؛      تشکیل پایگاهی انبوه و جامع از نظرات کاربران این رسنانه 

برای درک عالقنه کناربران، افنزایش رضنایت و جلنب مخاطنب بیشنتر         که اشاره شد، طور همان

بایست تولیدکنندگان فیلم و سریال در داخنل نینز بنه فرصنت انباشنت اطالعنات و نظنرات         می

سنریال شنهرزاد کنه در سنه فصنل و در       منثالً ها توجه ویژه داشته باشند؛  کاربران در این رسانه

اینسنتاگرام، نفنوذ    مخصوصناً هنای اجتمناعی    هشبکه نمایش خانگی پخش شد، توانست در شبک

ی مختلفی را از کناربران خنود در غالنب نظنر دریافنت کنند،       ها واکنشآورده و  به دستباالیی 

                                                           
1 Data Mining 

2 Data 

3 BigData 
4 VOD 



  125 تعیین سناریوی فصل سوم سریال شهرداز با استفاده از تحلیل نظرات کاربران 

 

های ویدئو درخواستی نیز، امکان ثبت نظر و عادات  همچنین پخش این سریال از طریق سرویس

حسوس این سریال در فصل دوم و . از طرفی پس از افت مقراردادرفتاری کاربران را در دسترس 

شدیم تا بنا اسنتفاده    بران، (1396فیلم, )بانیهمچنین عدم استقبال مناسب از آن در این فصل 

و  هنا  آنکاوی نظرات کاربران در صفحه اینستاگرام این سریال، نسبت بنه تحلینل دقینق     از داده

مخاطنب بپنردازیم تنا نکنات      ازنظنر ی سنریال شنهرزاد   کاراکترهنا دربناره  استخراج نکات دقیق 

 .میبه کاربررا برای اصالح در فصل بعد و تعیین حدودی سناریوی فصل سوم  آمده دست به

کامنت که در پایین مطالب مربوط به فصنل دوم اینن    6700برای این منظور در ابتدا حدود 

ی گردیند. اینن تعنداد    آور جمعخودکار  طور بهی ا افزارهای رایانه بود، توسط نرم شده درجسریال 

هنای   ی اینن نظنرات، منتن   آور جمعپس از   کاربر متفاوت، نوشته بودند. 2800کامنت را حدود 

و همچنین کلمات اضافه، حروف ربط و افعال این متون حذف شدند. پس  جداشده ها آنفارسی 

هنای هنوش    کلیندواژ  اصنلی آن از طرینق تکنینک     5از حذف این کلمات، از متن هر کامننت،  

 مانند  یمن کلیدواژه بناقی   5از هرکامنت،  تیدرنهاشود.  مصنوعی و یادگیری ماشین استخراج می

ی ینک   لهیوسن  بنه  دو دوبنه باط خواهند بود. یعنی هرکندام  کلمه با یکدیگر دارای ارت پنجکه این 

شوند. حال اگر تعداد زیادی  خط، در گرافی با عنوان گراف ارتباطی کلمات به یکدیگر متصل می

مثنال اگنر    طور بهکامنت داشته باشیم، تعدادی کلمه خواهیم داشت که با یکدیگر ارتباط دارند. 

 واژهبنا   "قباد"رتباط داشته باشد و در یک کامنت دیگر ا "جذاب"با  "قباد" واژهدر یک کامنت 

هایی نمایش داده  دایره صورت بهعرضه  ی قباد، جذاب و بیها واژه، در گراف ارتباطی، "عرضه یب"

. همچنین اندازه دایره هر کلمه بنا تعنداد تکنرار آن    اند متصلشوند که با یک خط به یکدیگر  می

. (1396)محمندی,  برابر است با تکنرار بیشنتر آن واژه    تر زرگب رهیدارابطه مستقیم دارد، یعنی 

واحند )بندون در نظنر     کلمنه  1001کامنت سریال شهرزاد تعنداد   2700با تحلیل  صورت نیبد

 ی این کلمات ترسیم گردید:دو دوبهها(، به دست آمد که گراف زیر از ارتباط  گرفتن تکراری
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 فصل دوم –ها  توسط کامنت شده لیتشک: گراف ارتباطی 1 ریتصو

 ها تحلیل داده
در تصویر(،  تر بزرگکه در گراف فوق مشخص است، کلمات شهرزاد و قباد )دو دایره  طور همان

به دلیل نام سریال و همچنین نام  "شهرزاد" واژهاند.  ها در نظرات کاربران واژه نیپرتکرارتر

که تنها نام یکی از  "قباد"بیشترین کلمه تکرار شده است. اما واژه  قاعدتاًشخصیت شهرزاد 

ی در بین توجه قابلهای سریال با بازی شهاب حسینی است، دارای تکرار  شخصیت

. در اطراف این اشدب یمی نفوذ این شخصیت در بین مخاطبان  دهنده نشانهاست که  کامنت

گردد، این تعداد  هایی متفاوتی از نوع ابراز احساس نسبت به این کاراکتر مشاهده می کلمه، واژه

درگیر شدن مخاطب با اوست، بنابراین در فصل بعدی  دهنده نشانتوجه به یک شخصیت، 

 بایست توجه بیشتری به این شخصیت و نفوذ آن در بین مخاطب گردد.  می

 
)شهرزاد دایره پایین سمت  را داردها  : واژه قباد و شهرزاد بیشترین تکرار را در کامنت2 ریتصو

 راست و قباد دایره باال سمت چپ(
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در این گراف، نسبت بنه شخصنیت او کنه یکنی از کاراکترهنای       "فرهاد" واژهاز طرف دیگر 

بنرای مخاطنب بنوده اسنت. اینن       تین اهم کنم اصلی سریال است، بسیار کم تکنرار و همچننین   

ی نفوذ کم شخصیت فرهاد در فصل دوم برای مخاطب است،  دهنده نشانی در گراف، نینش گوشه

به شخصیت فرهاد اهمیت نداده و بیشتر درگینر اتفاقنات    چنان آنها و نظرات،  مخاطب در بحث

بنوده اسنت کنه     تیاهم کمنظرات  نیدر ب چنان آنبین شهرزاد و قباد بوده است، این شخصیت 

، بننابراین در  داشنته اسنت  منفی این سریال، تکنرار کمتنری    کاراکتریعنی  "اکرم"حتی از واژه 

آن در پنیش بنرد قصنه     ریتنأث بایست اهمیت این شخصیت در داسنتان بیشنتر و    فصل سوم می

 تر گردد. پررنگ

 
 بوده است تر تیاهم کمی اصلی برای مخاطب ها تیشخص: واژه فرهاد، نسبت به دیگر 3 ریتصو

با  "بلقیس"سومین شخصیت این فصل از سریال بر مبنای نظرات کاربران، شخصیت عمه 

گرچه در اواخر فصل دوم از طریق کشته شدن حذف  کاراکترنونهالی بوده است. این  ایرؤبازی 

گردید اما سومین شخصیت درگیر کننده بعد از شهرزاد و قباد بوده است و کاربران در نظرات 

 .اند دادهخود، بعد از دو شخصیت اصلی به او اهمیت بیشتری 
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 : واژه بلقیس4 ریتصو

در بنین نظنرات کناربران بنه ترتینب بیشنترین تکنرار آورده         پرتکراردر جدول زیر، کلمات 

کنه   طنور  هماناست.  آمده دست به( ها یتکرار. این تعداد بر اساس نظرهای یکه )با حذف اند شده

و سنایر کاراکترهنا    انند  بنوده مشخص است، سه شخصیت برتر این فصل، شهرزاد، قباد و بلقیس 

اهمیت مخاطبان فضای مجازی را به خنود جلنب    انچن آن اند نتوانستهشیرین و هاشم  مخصوصاً

توانسته توجه برخنی کناربران را جلنب کنند و      "اکرم"کنند. اما همانطور که اشاره شد، کارکتر 

بدین ترتیب امکان پرداخت بیشتر به این شخصیت منفی در سریال برای سنازندگان آن فنراهم   

یز مخفی نماند و در فصل سوم سریال که گردیده است. البته این نکته از دید سازندگان سریال ن

ای به اینن شخصنیت شنده و درنتیجنه      پس از نگارش اولیة این مقاله منتشر گردید، توجه ویژه

بخشی از مسیر اصلی سناریو را تحت تاثیر قنرار داده اسنت، اینن اتفناق میتوانند نتیجنه توجنه        

 سازندگان سریال شهرزاد به نظرات مخاطب باشد.

باتوجه به نقش متفاوتش در فصل دوم، نتوانسته بنرای مخاطنب آنچننان     "شیرین"کاراکتر 

درگیری ایجاد کند. این شخصیت دربین کلمات استفاده شده در نظنرات کناربران و نسنبت بنه     

درصد درمقایسه با دیگر کاراکترهای این سریال 3دیگر کاراکترهای شهرزاد، تنها توانسته حدود 

ست برای عدم تکرار آن در فصنل و ینا فصنلهای بعندی تمهینداتی      بای تکرار گردد. اتفاقی که می

 اندیشیده گردد.  

اصلی اینن سنریال دربنین نظنرات     های  های آخر شخصیت هاشم، نصرت و شاپور نیز در رده

  اند. کاربران اینستاگرام قرارگرفته
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 تعداد در نظرات کاراکتر

 1008 شهرزاد

 742 قباد

 163 بلقیس

 159 اکرم

 151 فرهاد

 78 شیرین

 60 هاشم

 59 نصرت

 26 شاپور

 

 
 

 های مربوط به کاراکترهای سریال شهرزاد : میزان توجه کاربران به واژه5 ریتصو

 شهرزاد

41% 

 قباد

30% 

 بلقیس

7% 

 اکرم

7% 

 فرهاد

6% 

 شیرین

3% 

 هاشم

3% 

 نصرت

2% 

 شاپور

1% 
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با بازی رضا کیانیان است. این شخصنیت   "شاپور"در این نمودار، کاراکتر  توجه قابلاز نکات 

رضنا  ای ماننند   کنندگان بابت حضور چهره تولید احتماالًدر فصل دوم به سریال اضافه گردیده و 

، اما در نتایج مشاهده کردید که اینن کناراکتر کمتنرین    اند شدهی زیادی متحمل  هزینه انیانیک

بایست  ی نحوه حضور او در ادامه سریال می کاربران به خود جلب کرده و دربارهتوجه را از طرف 

 تمهیداتی اندیشیده شود.

 پیشنهادات –گیری  بحث و نتیجه
توان بازخوردهای مهم و  شد، تنها با استفاده از متن نظرات کاربران، می مشاهدهکه  طور همان

 منظور بهخواهیم از نتایج این پژوهش آورد. اگر ب به دستسریال  دربارهحساسی از مخاطب 

کارگیری در سناریوی فصل سوم سریال شهرزاد و افزایش استقبال مخاطب استفاده کنیم،  به

 باشند: می ذکر قابلنتایج ذیل 

ی از ننوع  بهاست، این شخصیت حتی  خودکردهشخصیت قباد بسیار مخاطب را درگیر  -1

تر بوده است )زیرا کلمه شهرزاد هم ننام سنریال    پربحثکاراکتر اصلی سریال، یعنی شهرزاد نیز 

است و هم نام یک شخصیت، بنابراین میزان استفاده در نظنرات بابنت هنردوی اینن موضنوعات      

بایست داسنتان،   قباد تنها مختص یک کاراکتر است(. بنابراین برای فصل سوم می واژهاست، اما 

 صنورت  نیبند شهرزاد به قباد.  دوباره نزدیک شدن مثالًبیشتر بر روی این شخصیت تمرکز کند، 

 گردد. جذب سریال می کاراکترمخاطب به طَبَع این 

توجه مخاطب افت چشمگیری داشته است، اینن   ازنظرشخصیت فرهاد، در فصل دوم  -2

 احتمناالً مخاطب اسنت.   موردپسندبایست در فصل سوم در موقعیتی قرار گیرد که  شخصیت می

 موردتوجنه به استقبال بیشتر مخاطب از همنان فصنل، بیشنتر    موقعیت او در فصل اول با توجه 

مثال جدایی از شهرزاد و تالش برای رسیدن به او شاید بتواند فرهاد را دوبناره   طور به؛ هاست آن

در سنریال شنهرزاد بازگردانند. بننابراین قنوی شندن مثلنث         ها تیشخصبه گوی رقابت با سایر 

 خاطب فصل بعدی کمک خواهد کرد.شهرزاد، قباد و فرهاد قطعا به افزایش م

عمه بلقیس در فصل دوم توانسته بود مخاطب را درگیر کند، اما مرگ اینن شخصنیت    -3

برد. اگر این کناراکتر بنرای    نیاز بدر همین فصل، پتانسیل استفاده از او برای جذب مخاطب را 

، بیشنتر بنرای   ماند، امکان استفاده در جهت جذابیت سریال را فصل سوم هم در سریال باقی می

نمود. بنابراین پیشنهاد میگردد در فصل و یا فصنول بعندی، از تکنینک     فراهم می دکنندگانیتول

فالش بک برای نمایش برخی داستانها و اتفاقات گذشته با حضور این کناراکتر اسنتفاده گنردد؛    

وابنط  مثال داستان عشق بین او و شخصیت هاشم که در این فصل به آن پرداخته گردیند و ینا ر  

 خانوادگی او با بزرگ آقا، شخصیت اصلی فصل یک این سریال.
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بیشنتری از   موردتوجنه بایسنت   ی دیگر مانند نصرت، هاشم و شیرین منی ها تیشخص -4

بنا داشنتن    هنا  تیشخصن کنندگان این سنریال قنرار گیرنند. اینن      نویسان و تولید نامه لمیفطرف 

ال، تواننایی جنذب مخاطنب و بهبنود     داستان اصلی سنری  درجهتیی مربوط به خود و ها داستان

 است. فتادهینکیفیت سریال را خواهند داشت. گرچه در حال حاضر این اتفاق 

اندرکاران این سریال، ضعف شخصیت شاپور و همچننین   اشتباه دست نیتر یاصلشاید  -5

مخاطب است. بازیگرانی که احتماال بنار منالی    توجه جلبهمسرش با بازی آتنه فقیه نصیری در 

کمترین توجه از طرف مخاطبان فضنای   باًیتقراین شخصیتها  اند. زیادی را به سریال اضافه کرده

بایسنت   آنها در فصل سوم می حذف ااند، بنابراین برای ادامه یافتن و ی خودکردهمجازی را از آن 

 تمهیداتی اندیشیده شود. 

این پژوهش در زمان اتمام فصل دوم سریال شهرزاد انجام گرفت اما پنس  الزم به ذکر است 

در این مقاله، خواسنته و ینا    شده اشارهاز فصل سوم آن منتشر شد. در فصل سوم برخی از نکات 

مثنال در اینن فصنل شنهرزاد از فرهناد       طور بهناخواسته توسط سازندگان سریال رعایت گردید، 

و درواقع در منزل قباد مجبور گردید. بنابراین دوبناره   ساالر وانیدو به زندگی در امارت  جداشده

دوری شهرزاد از فرهاد و نزدیک شدن او به قباد توانست جذابیت بیشتری برای مخاطنب ایجناد   

کند. گرچه فرصت تحلیل نظرات کناربران از اینن فصنل فنراهم نگردیند امنا نگناه کوتناهی بنه          

در پایین مطلب مربوط به قسمت آخنر فصنل سنوم در     شده درجنظر  1900کاوی از حدود  داده

 تواند نکات جالبی را مشخص کند: شبکه اجتماعی اینستاگرام، می

 
 قسمت پایانی فصل سوم –ها  توسط کامنت شده لیتشک: گراف ارتباطی 6 ریتصو

و منردن ینا    انند  کردهدر این قسمت کماکان شهرزاد و قباد بیشترین توجه مخاطب را جلب 

از واژه  تنر  کوچککمی  "مسخره"ی  واژهقرار گفته است. همچنین  موردبحثنمردن قباد بسیار 

نظنرات نزدینک طرفنداران و     دهننده  نشنان در ارتباط با قسمت آخر سنریال بنوده کنه     "خوب"
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گان باشد، نویسند در کاررسد اگر فصل چهارمی قرار است  مخالفان این قسمت است. به نظر می

ی قباد و شهرزاد داستان را پیش ببرند. حنذف  ها تیشخص وحوش حولاین سریال همچنان باید 

 تواند صدمه جدی به این سریال بزند. مرگ او می دیتائقباد در صورت 

ی اجتمناعی   کاوی بخشی از نظرات کاربران در شنبکه  تمامی این موارد تنها با تحلیل و داده

ی ننوین،  ها رسانهی اجتماعی و ها شبکهدر  باارزشهای  دیگر داده است. آمده دست بهاینستاگرام 

؛ اطالعناتی ماننند بهتنرین    کننند  یمن ی دیگری را فراهم تر مهمامکان دستیابی به نکات دقیق و 

به عادات کاربران، تحلیل احساس مخاطبین نسنبت بنه    با توجهی سریال ها قسمتزمان انتشار 

ی مختلف سنریال و بسنیاری دیگنر از    ها قسمتی سریال، تحلیل احساس نسبت به ها تیشخص

توانند کمنک شنایانی بنه      گنذاری منی   اطالعات مشابه. اینن امکنان در صنورت توجنه و سنرمایه     

فیلم و سریال در موفقیت و جذب مخاطب بیشتر نماید. اتفاقی که باب جدیندی   دکنندگانیتول

 تنال یجیدهنای مختلنف اعنم از سننتی و مندرن را در عصنر        ای بین رسانه را در همگرایی رسانه

 گشوده است.
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