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تاریخ دریافت ،97/4/15:تاریخ تایید97/6/15:

چکیده
رسانههای نوینی که امروزه فراگیر شدهاند ،گرچه بهظاهر رقیبی قدرتمند برای رسانههای قدیمیتر مانند سینما و
تلویزیوناند ،اما با استفاده درست میتوانند تبدیل به ابزاری هوشمند برای بازخورد گیری دقیق از مخاطب شوند،
پدیدهای که با استفاده از آن میتوان سناریوی قسمتها ی بعدی یک سریال را نیز بر اساس ذائقه مخاطب به
سازندگان آن پیشنهاد داد .در این مقاله با استفاده از تحلیل کلمات بهکاررفته در نظرات حدود  2800کاربر ،که در
پایین مطالب مربوط به فصل دوم سریال شهرزاد در صفحه رسمی آن در شبکه اجتماعی اینستاگرام درجشده
بودند ،تالش گردید نظر کاربران درباره فصل دوم را بهمنظور اعمال در سناریوی فصل سوم به دست آوریم .بدین
منظور کلمات موجود در این نظرات با استفاده از روشها ی فنی استخراج و با حذف حروف ربط و اضافه ،ارتباط
سایر کلمات بانام کاراکترهای این فصل در گرافی ترسیم گردید .این گراف مشخص کرد که واژهی قباد بیش از
دیگر شخصیتهای این سریال درکامنتها بهکاررفته و کاربران بیشتر درگیر شخصیت او شدهاند ،درصورتیکه واژ
فرهاد بسیار کم در نظرات استفادهشده بود .همچنین دیگر شخصیتهای این سریال ،آنچنان مخاطب را درگیر
خود نکرده بودند .بنابراین با استفاده از این تحلیل ،میتوان سناریوی فصل سوم را تا حدودی تعیین کرد ،یعنی
بازگشت قباد به مرکز توجه که احتماالً زندگی با شهرزاد است و همچنین دور شدن فرهاد از شهرزاد .تغییراتی که
تا حدودی در فصل سوم اتفاق افتاد و درنتیجه باعث بازگشت رونق این سریال در بین مخاطب گردید ،اتفاقی که
نشاندهنده تعاملی جدید بین رسانههای سنتی و نوین است.
واژههای کلیدی :سریال شهرزاد ،تحلیل نظرات ،سناریوی فصلسوم ،شبکههای اجتماعی ،قباد
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مقدمه
رسانههای سنتی اگرچه باعث ایجاد ارتباطات تودهای شدند اما ویژگی یکطرفهی آنها تنها
خاصیت بلندگوی بزرگ را نصیبشان کرد .خاصیتی که با ظهور رسانههای نوین و ویژگی آنها
مانند ارتباطات دوطرفه ،تبدیل به مکالمهی بزرگ گردید)Kellerhals, Merle David, 2009( .
این مکالمهی بزرگ با ایجاد امکان ارتباط دوطرفه ،فرصت بینظیری در جهت دریافت نظرات از
افکار عمومی را فراهم نمود .دانستن نظر افکار عمومی در تمام زمینهها کارگشاست ،اینکه مردم
به چه فکر می کنند و یا چه چیزی را دوست دارند برای همه جذاب است؛ مخصوصاً اگر هدف
تولید محصول برای همان مردم باشد .بهطور مثال اگر فیلمسازی دقیقاً از دغدغهی اصلی مردم
مطلع شود یا بداند موضوع و سناریوی فیلم موردپسند آنها خواهد بود و یا خیر ،میتواند
نسبت به اعمال نظرات مخاطب در مسیر فیلم اقدام کرده تا از استقبال بیشتری برای فیلم خود
و همچنین پشت سر گذاشتن رقبا ،بهرهمند شود.
از طرفی با ظهور رسانههای نوین درباره رقابت این رسانهها با رسانههای سننتی بحنثهنای
مختلفی مطرح است .عدهای باردارند که یک تقابل بین این دو در جریان است که نهایتناً باعنث
پایان تاریخ رسانههای سنتی مانند سینما و تلویزیون خواهد شد (نازیال شفیعیان .)94 ,بننابراین
طرفداران این نظریه اعتقاددارند که تغییرات و ننوآوریهنایی کنه در رسنانههنای ننوین ظهنور
پیداکرده است ،آنقدر جذاب است که بتواند جای رسانههای سنتی را گرفته و مخاطب را همراه
خود کند .اما دیدگاه دیگری نیز وجود دارد ،طرفنداران اینن دیندگاه معتقدنند هنمافزاینی بنین
رسانههای سنتی و نوین باعث افزایش قدرت آنها شده و درنتیجه اقتدار و نقشآفرینی رسانهها
را بیش از گذشته کرده است (همان منبع) .امروزه رسانههای سنتی مانند تلویزیون و سینما ،بنا
بهرهگیری از شبکههای اجتماعی ،اقدام به تبلیغ و معرفی محتوای خود منیکننند .بنرای مثنال
سریالها در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام با ایجاد صفحه بنه تبلینغ دربنارهی سنریال و
همچنین ارتباط با مخاطبان خود میپردازند ،اتفاقی که میتواند یک نمونة کوچک از همگراینی
رسانهها به لطف فناوری های نوین باشد؛ این پدیده و بسیاری از موارد دیگنر کنه امنروزه بنا آن
روبرو هستیم ،همگی نشاندهندهی نوعی تعامل جدید در عرصهی رسنانههنای سننتی و ننوین
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
است( .فرزانه نزاکتی)1396 ,
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در این مقاله سعی شده است ،باب جدیدی در همگرایی رسنانههنا منوردپژوهش واقنع گنردد.
بدین منظور به انبوهی از نظرات 1کنه در شنبکهی اجتمناعی اینسنتاگرام توسنط کناربران نوشنته
میشود ،توجه ویژهای شد .این شبکه اجتماعی که کاربرد آن اشتراکگذاری عکس و فنیلم اسنت،
در سالهای اخیر به محبوبیت رو به رشدی در جهنان و اینران رسنیده و بنه ابنزاری تأثیرگنذار در
تمامی حوزههنا تبندیل گردینده اسنت ،مخصوصناً حنوزه سنینما و تلویزینون بنه دلینل جنذابیت
سلبریتیها و صفحات آنها برای کاربران (علیرضا عبداللهینژاد ،نوشین مجلسی .)1397 ,بننابراین
روزانه مقادیر زیادی نظرات کاربران در صفحات مختلف با موضوعات مختلف در پایین مطالب اینن
شبکهی اجتماعی درج میگردد ،نظراتی که حاوی اطالعات ارزشمندی از عالیق ،عادات ،دغدغهها
و...کاربران یا بهتر بگوییم مخاطبان است .در این پژوهش با بررسی نظنرات درجشنده در صنفحهی
سریال شهرزاد در این شبکه اجتماعی و استفاده از تکنینکهنای تحلینل و منتنکناوی ،نظنرات و
احساس کاربران دربارهی شخصیتهای این سریال در فصل دوم استخراج گردید.

موضوع
سریال «شهرزاد» به کارگردانی «حسن فتحی» و بازی «ترانه علیدوستی» « ،شهاب حسینی» ،
«علی نصیریان» و «مصطفی زمانی» یک سریال درام تاریخی و عاشقانه است که برای پخش
خانگی تولید شده است  .داستان سریال شهرزاد از زمان کودتای  28مرداد به بعد اتفاق میافتد
و بیشتر مضمونی رمانتیک دارد و میتوان آن را ملودرامی عشقی جنایی تعریف کرد زیرا این
اثر معتقد است “در تندباد حادثه  ،عشق اولین قربانی است”  .سریال شهرزاد با هنرنمایی سه
نسل از هنرمندان ایرانی  ،پرهزینهترین سریال شبکه نمایش خانگی است که داستان عاشقانهای
را در تهران قدیم روایت میکند « .شهرزاد» سومین محصول شرکت تصویر گستر پاسارگاد
میباشد  .حسن فتحی که افزون بر کارگردانی سریال «شهرزاد»  ،نویسندگی آن را نیز انجام
داده  ،پیش از این مجموعههای پهلوانان نمیمیرند  ،میوه ممنوعه و مدار صفر درجه و شب
دهم را ساخته است .سریال شهرزاد از معدود سریالهایی است که برای ساخت و پرداخت تک
تک کاراکترهایش فکر زیادی شده  .درست است که گهگاه برخی شخصیتها آن طور که باید
شناسنامهای درست و قابل درک ندارند  ،اما مسئله اینجاست که حضور هیچ کدامشان بی دلیل
نیست  .از مادران و خواهران خانواده که بگذریم  ،دیگر نقشها همگی در پیشبرد اتفاقی مهم
تاثیر دارند .این سریال تا به امروز در سه فصل تولید شده که شخصیتهای زیادی را به مخاطبان
خود معرفی کرده است که اصلی ترین آنها این شخصیتها هستند (سایت رسمی سریال
شهرزاد:)1397 ,
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 -1شهرزاد (ترانه علیدوستی)
دختر یکی از نوچههای بزرگ آقا که در شرایط بسته آن روزها  ،اجازه پیدا کرده درس بخواند و
دکتر شود  .او سال هاست عاشق فرهاد پسر نزدیک ترین دوست پدرش است و حاضر است
برای رسیدن به او هر کاری بکند  .قصه عشق شهرزاد به فرهاد از روز کودتای  28مرداد 1332
وارد مرحله جدیدی میشود  .فرهاد به دالیلی  ،جانش را مدیون بزرگ آقا میشود و او شهرزاد
را تهدید میکند که یا فرهاد را به میدان تیرباران میفرستد یا مجبور است با دامادش ازدواج
کند  .شهرزاد برای زنده ماندن فرهاد  ،از او میگذرد و تن به این ازدواج ناخواسته میدهد.
 -2فرهاد (مصطفی زمانی)
یک عاشق پیشه واقعی و روزنامه نگار ادبی است که به خاطر فعالیتهای سیاسی زمان دکتر
مصدق  ،از دانشگاه اخراج شده  .در روز کودتای  28مرداد ناخواسته یکی از آشوبگران را
میکشد و به زندان میافتد .برایش حکم تیر میبرند .اما به واسطه بزرگ آقا  ،جان سالم به در
میبرد .عشقاش به شهرزاد زبانزد است .حاضر است تو روی همه بایستد و از همه کتک بخورد،
اما او را داشته باشد  .بعد از ازدواج شهرزاد هیچ وقت متوجه نمی شود که تهدید بزرگ آقا چه
بوده و شهرزاد چرا با قباد ازدواج کرده و همیشه او را مقصر میداند  .اما به دلیل اتفاقاتی که
میافتد ،شهرزاد از قباد جدا شده و فرهاد در فصل دوم این سریال به شهرزاد میرسد.
 -3قباد (شهاب حسینی)
شخصیت کامال پیچیدهای دارد  ،یعنی معلوم نیست اصالتش چیست و گذشته اش چه بوده است
در ظاهر پسر برادر بزرگ آقاست و برای اینکه او را زیر پر و بال خودش بگیرد  ،دخترش شیرین را
به عقد او در میآورد .البته در ادامه مشخص میشود که او پسر واقعی برادر بزرگ آقا نبوده و
درواقع پدر واقعی اش ،نصرت با بازی پرویز فالحی پور است .قباد از زندگی اش به شدت ناراضی
است و از آنجا که راه پیش و پس ندارد  ،شروع میکند به بدشدن  .خودش را در مهمانی و مستی
و بازی و … غرق میکند تا کمتر متوجه اوضاع و وقایع اطراف شود  .حاال با ورود شهرزاد به
زندگی اش  ،تازه روحش جان میگیرد و زندگی واقعی را تجربه میکند  ،اما از طرف دیگر به
خاطر دستورات بزرگ آقا دستش بسته است .او پس از مرگ بزرگ آقا ،در فصل دوم و سوم این
سریال ،در جایگاه او قرار گرفته و به عنوان جانشین و وارث اصلی بزرگ آقا معرفی میگردد.
 -4بزرگ آقا (علی نصیریان)
یک پدرخوانده واقعی که از دور بسیاری از وقایع سیاسی سال  32را هدایت میکند  .بزرگ آقا
نمونه بارز یک دون کورلئونه با تمام سیاهی و خیانت است  .حاضر است هر کاری بکند تا
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خودش و خانواده اش خوب بمانند  .نفوذ زیادی در دربار دارد و با یک عالمت میتواند یک نفر
را از مرگ حتمی نجات دهد یا دو فراری را از وسط راه شیراز برگرداند  .او فرهاد را از مرگ
نجات میدهد  ،اما به شهرزاد اجازه ازدواج با او را نمی دهد  .نهایتا تصمیمی میگیرد که به نفع
خودش باشد  .از یک طرف قباد را آزار دهد  ،از طرف دیگر صاحب نوه شود و نهایتا قدرتش را
حفظ کند .این شخصیت در قسمت آخر فصل اول در اتفاقی به قتل میرسد.
 -5شیرین (پریناز ایزدیار)
تنها دختر بزرگ آقا که روز تصادف دیگر اعضای خانواده  ،داخل ماشین نبوده و جان سالم به
در برده  .دختری ثروتمند و مغرور که احساسات دیگران کمترین اهمیتی برایش ندارد  .بزرگ
ترین نقطه ضعفش این است که نازاست  ،اما حاضر نیست این مسئله را بپذیرد و مدام به
شوهرش قباد خرده میگیرد که او مسئول بچه دار نشدن آنهاست  .شیرین در جریان ازدواج
قباد با شهرزاد بیشترین ضربه را میخورد و تمام تالشش این است که از هر راهی شهرزاد را
بکوبد  .او در فصل دوم به دلیل اتفاقاتی که برایش افتاده ،عقل خود را از دست داده و در
تیمارستان بستری شده است.
 -6هاشم (محمد مهدی سلطانی)
رفیق قدیمی جمشید و زیردست بزرگ آقاست .از قبل زندگی اشرافی و پرنفوذ بزرگ آقا به یک
فرش فروشی رسیده و اوضاع خوبی دارد  .شخصیتی احساساتی است و خیلی بیشتر از جمشید
انسانیت دارد .به همین دلیل هم هست که مدام درباره تمام اتفاقات دم و دستگاه بزرگ آقا با
یک جور تردید مواجه است.
شخصیتهای دیگر این سریال و همچنین کاراکترهایی کنه در فصنل دوم اضنافه شندند از
قرار ذیلاند:
"نصرت" با بازی پرویز فالحی پور که به عنوان دست راسنت بنزرگ آقنا بنه سنریال اضنافه
گردید و در فصل دوم پس از جانشینی قباد ،نقش پررنگ تری پیدا نمود" .اکرم" با بازی گنالره
عباسی که یک خدمه مرموز و با شخصیتی منفی است و در نهایت کناراکتر "شناپور" بنا بنازی
رضا کیانیان که به عنوان رقیب خاندان بزرگ آقا.
با استفاده از نتایج تحلیل نظر کاربران ،می توان نسبت به نقناط ضنعف سنریال و همچننین
عالیق مخاطبان برای نحوهِی ادامه ِی این سریال در فصل بعد ،اطالعات بسیار مفیدی به دسنت
آورد .توجه به این نظرات و استفاده از آنها در تغییر سناریوی فصنل بعند اینن سنریال ،باعنث
افزایش میزان استقبال مخاطب و همچنین جلوگیری از ادامهی روند افت این سنریال در فصنل
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دوم خواهد شد ،امری که می تواند نوعی همگرایی جدید در رسانهها و حرکت به سنمت تعامنل
بین مخاطب و تولیدکنندگان محتوا باشد.
دادهکاوی 1درواقع یک موضوع بینرشتهای است .در این شیوه همانطور که معدن کاران در
معدن ،فلزات گرانبها را استخراج میکنند ،دادهکاوان به استخراج مفناهیم ارزشنمند از معنادن
داده 2و حجم انبوهی از دادههای خام میپردازند .درواقع دادهکاوی یک فرایند حیاتی بنهمنظنور
استخراج الگوهای پنهان از دادهها بهوسنیله روشهنای هوشنمند تعرینف منیگنردد .همچننین
تعاریف دیگری برای دادهکاوی مطرح است مانند فرایند استخراج دانش و تجزیه تحلیل دادههنا
و کشف الگوهای پنهان از کالندادهها.(Jiawei Han, 2012) 3

مرور پیشینة پژوهش
اطالعات و دادههایی که از کاربران در شبکههای اجتماعی امروزه بهوفور تولیدشده و باقی
میماند ،یک منبع ارزشمند برای تحلیلگران و دادهکاوان است .این منبع باارزش برای استفاده
در موضوعات مختلف ازجمله سینما و تلویزیون نیز بسیار مفید و راهگشاست ،بهطوریکه
بسیاری از شرکتهای بزرگ تولید و پخش فیلم ،به این منبع ارزشمند توجه ویژهای دارند.
برای مثال ،شرکت نتفلیکس 4در سال  2012تصمیم گرفت عالوه بر پخش محتوای تصویری،
نسبت به تولید سریال نیز اقدام کند .این شرکت برای انجام این امر ،نیاز به یک سرمایهگذاری
مطمئن و با ریسک کم داشت ،بنابراین تصمیم گرفت با دادهکاوی از اطالعاتی که در چندین
سال از کاربرانش به دست آورده (مانند نظرات و ،)...به یک ایدهی مطمئن برسد .پس از چندین
ماه وقت که صرف داده کاوی از این اطالعات گردید ،مشخص شد کاربران به سه عنصر کلیدی
عالقه دارند ،دیوید فینچر ،5اصالت یک سریال انگلیسی و کوین اسپیسی6؛ بنابراین صاحبان این
رسانه با اطمینان تصمیم گرفتند تا محتوایی را به تولید برسانند که شامل تمامی عناصر
ذکرشده باشد .نتیجهی این تحقیقات ،تولید سریال موفق خانهی پوشالی 7بود که سود خوبی را
نصیب این شرکت نمود ) .(Patricia Fernández, Neira, & Clares-Gavilán, 2016این مقاله
بیشتر به جنبه درآمدزایی صرف از طریق دادهکاوی و تحلیل نظرات مخاطبان سرویسهای
ویدئو درخواستی توجه نموده است .اما در مقاله پیش رو سعی داریم با شناخت مخاطب و
1 Data Mining
2 Data
3 BigData

 :Netflix 4یک سرویس ویدئو درخواستی معروف در جهان که درزمینه تولید فیلم و سریال نیز فعالیت دارد
5 David Fincher
6 Kevin Spacey
7 House of Cards
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نظرات او ،سناریوی یک سریال را در فصلهای آینده بر اساس سلیقه مخاطب تغییر دهیم.
اتفاقی که درصورت وقوع میتواند باعث افزایش مخاطب و درنتیجه افزایش سودآوری یک
پروژه ،مانند سریال شهرزاد گردد.
در پژوهشی با عنوان "پیش بینی موفقیت یک فیلم ،چه کسی و چه زمانی؟" به پیش بینی
سودآوری یک فیلم سینمایی با استفاده از روشهای دادهکاوی پرداخته شده است .اینن پنژوهش
از طریق داده کاوی به انتخاب بهترینها کمک خواهد کرد؛ از ابتدای تولید فیلم و یابهتر بگوییم
پیش تولید ،با استفاده از دادههای شبکههای اجتماعی بنه منظنور تعینین سنناریو و فیلمنامنه،
مراحل تولید مانند انتخاب عوامل و بازیگران تا مراحل پس تولید شامل انتخاب پخنش کنننده،
زمان پخش فیلم و بسیاری معیارهای دیگر همگنی از طرینق روشنهای داده کناوی بنرای اخنذ
بیشترین سود ،تعیین خواهند شد .درواقع این پژوهش با رویکر سه سوال اساسی در تولید فیلم
انجام شده است ،سواالتی شامل چه کسی در فیلم دخیل است؟ فیلم در چه بناره اسنت؟ و چنه
هنگامی؟ باید ساخته و پخش گردد .تمامی این سواالت میبایست از طریق روشهای دادهکناوی
پاسخ داده شوند(Michael T. Lash) .
در این تحقیق دادههای مورد نیناز از پایگناههنای معنروف ( imdbبنرای اطالعنات فنیلم) و
BoxOfficeMojoبرای دریافت اطالعات فروش فیلمها استفاده شد.
این پژوهش حاوی نتایج جالبی بود که در ادامه به صورت خالصه آورده شده است:
 بررسی دادههای بدست آمده نشان داده ،اگر بازیگرانی که قبال تجربه همکاری با کنارگردان
خاصی را داشتند ،در فیلم جدید کارگردان نیز بازی کننند ،احتمنال فنروش فنیلم افنزایش
خواهد داشت.
 ساخت فیلم از روی کمیکها و داستانهای مربوطه به پرفروش شدن آن کمک خواهد کرد.
 اگر برای پخش فیلم ،روزهای تعطیل و مخصوصا اینام تابسنتان انتخناب گنردد بنه افنزایش
فروش کمک خواهد شد.
در ادامه باترکیب برخی ویژگیهای باال مثال بازیگر و سبک نکات جالب دیگری به دست آمد:
 برخی بازیگران بر روی بعضی ژانرها مانده اند ،به طور مثال آرنولد شوارتزنگر را همه بنا ژاننر
اکشن میشناسیم ،حال نتایج این پژوهش نشان داد اگر بازیگرانی که بر روی یک ژانر ثابت
شده اند ،ژانر دیگری را تجربه کنند ،به احتمال زیاد برای مخاطب جذاب تنر خواهنند بنود،
مثال فرض کنید اگر آرنولد فیلمی کمدی بازی کند ،احتمال افزایش مخاطبان آن فنیلم دور
از انتظار نخواهد بود.
 عالقه مخاطبان نیز بر اساس سالها تغیینر خواهند کنرد ،منثال درسنال  2000آمریکناییهنا
فیلمهای ترسناک را بیشتر بر روی پردههای سینما مشاهده میکردند .بنابراین توجه به چنه
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چیزی (ژانر) و ترکیب آن با چه زمانی نینز اهمینت زینادی خواهند داشنت ،اینکنه فیلمنی
متفاوت با جریان مورد پسند مخاطب در زمانی خاص تولید کنید ،میتواند هم باعث شکست
آن شود و هم به دلیل متفاوت بودن ،ناگهان فروش خوبی را نصیبتان کند.
در این پژوهش به صورت کلی معیارهای ژانر ،عوامل و زمان پخش فیلم بنه منظنور اعمنال
فنون داده کاوی و دریافت الگوی یک فیلم پرفروش در نظر گرفته شدند .این عوامل که تنهنا از
روی دادههای فروش و اطالعات فیلم بدسنت آمدنند قطنع نمیتواننند بینان گنر نظنرات دقینق
مخاطب باشند .بنابراین جای خالی پژوهش بر روی این نظرات ،بنرای سننجش بهتنر اسنتقبال
مخاطب از آن فیلم احساس میگردد؛ پرواضح است که فروش باالی یک فیلم در سینما دلیلنی
بر استقبال مخاطب از ان نمی باشد ،شاید اقشاری به سینما بروند که سلیقه خناص و متفناوتی
داشته باشند ،بنابراین دانستن نظرات کلی مخاطبانی انبوه ،قطعا راهگشناتر از تکینه بنر مینزان
فروش فیلمهاست .امری که در مقاله پیش رو به آن توجه خواهیم کرد.

روش شناسی
دادهکاوی 1درواقع یک موضوع بینرشتهای است .در این شیوه همانطور که معدن کاران در
معدن ،فلزات گرانبها را استخراج میکنند ،دادهکاوان به استخراج مفاهیم ارزشمند از معادن
داده 2و حجم انبوهی از دادههای خام میپردازند .درواقع دادهکاوی یک فرایند حیاتی بهمنظور
استخراج الگوهای پنهان از دادهها بهوسیله روشهای هوشمند تعریف میگردد .همچنین
تعاریف دیگری برای دادهکاوی مطرح است مانند فرایند استخراج دانش و تجزیه تحلیل دادهها
و کشف الگوهای پنهان از کالندادهها.(Jiawei Han, 2012) 3
محبوبیت و رواج شبکه های اجتماعی در ایران طی چنند سنال گذشنته و همچننین ایجناد
سرویسهای ویدئو درخواستی 4مختلف مانند فیلیمو ،آینو ،فنیلمننت و غینره ،همنه و همنه بنه
تشکیل پایگاهی انبوه و جامع از نظرات کاربران این رسنانههنا منجنر گردینده اسنت؛ درنتیجنه
همانطور که اشاره شد ،برای درک عالقنه کناربران ،افنزایش رضنایت و جلنب مخاطنب بیشنتر
می بایست تولیدکنندگان فیلم و سریال در داخنل نینز بنه فرصنت انباشنت اطالعنات و نظنرات
کاربران در این رسانهها توجه ویژه داشته باشند؛ منثالً سنریال شنهرزاد کنه در سنه فصنل و در
شبکه نمایش خانگی پخش شد ،توانست در شبکههنای اجتمناعی مخصوصناً اینسنتاگرام ،نفنوذ
باالیی به دست آورده و واکنشهای مختلفی را از کناربران خنود در غالنب نظنر دریافنت کنند،
1 Data Mining
2 Data
3 BigData
4 VOD
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همچنین پخش این سریال از طریق سرویسهای ویدئو درخواستی نیز ،امکان ثبت نظر و عادات
رفتاری کاربران را در دسترس قرارداد .از طرفی پس از افت محسوس این سریال در فصل دوم و
همچنین عدم استقبال مناسب از آن در این فصل (بانیفیلم ،)1396 ,بران شدیم تا بنا اسنتفاده
از داده کاوی نظرات کاربران در صفحه اینستاگرام این سریال ،نسبت بنه تحلینل دقینق آنهنا و
استخراج نکات دقیق دربناره کاراکترهنای سنریال شنهرزاد ازنظنر مخاطنب بپنردازیم تنا نکنات
بهدستآمده را برای اصالح در فصل بعد و تعیین حدودی سناریوی فصل سوم به کاربریم.
برای این منظور در ابتدا حدود  6700کامنت که در پایین مطالب مربوط به فصنل دوم اینن
سریال درجشده بود ،توسط نرم افزارهای رایانهای بهطور خودکار جمعآوری گردیند .اینن تعنداد
کامنت را حدود  2800کاربر متفاوت ،نوشته بودند .پس از جمعآوری اینن نظنرات ،منتنهنای
فارسی آنها جداشده و همچنین کلمات اضافه ،حروف ربط و افعال این متون حذف شدند .پس
از حذف این کلمات ،از متن هر کامننت 5 ،کلیندواژ اصنلی آن از طرینق تکنینکهنای هنوش
مصنوعی و یادگیری ماشین استخراج میشود .درنهایت از هرکامنت 5 ،کلیدواژه بناقی منیمانند
که این پنج کلمه با یکدیگر دارای ارتباط خواهند بود .یعنی هرکندام دوبنهدو بنهوسنیلهی ینک
خط ،در گرافی با عنوان گراف ارتباطی کلمات به یکدیگر متصل میشوند .حال اگر تعداد زیادی
کامنت داشته باشیم ،تعدادی کلمه خواهیم داشت که با یکدیگر ارتباط دارند .بهطور مثنال اگنر
در یک کامنت واژه "قباد" با "جذاب" ارتباط داشته باشد و در یک کامنت دیگر "قباد" بنا واژه
"بیعرضه" ،در گراف ارتباطی ،واژههای قباد ،جذاب و بیعرضه بهصورت دایرههایی نمایش داده
میشوند که با یک خط به یکدیگر متصلاند .همچنین اندازه دایره هر کلمه بنا تعنداد تکنرار آن
رابطه مستقیم دارد ،یعنی دایره بزرگتر برابر است با تکنرار بیشنتر آن واژه (محمندی.)1396 ,
بدینصورت با تحلیل  2700کامنت سریال شهرزاد تعنداد  1001کلمنه واحند (بندون در نظنر
گرفتن تکراریها) ،به دست آمد که گراف زیر از ارتباط دوبهدوی این کلمات ترسیم گردید:
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تصویر  :1گراف ارتباطی تشکیلشده توسط کامنتها – فصل دوم

تحلیل دادهها
همانطور که در گراف فوق مشخص است ،کلمات شهرزاد و قباد (دو دایره بزرگتر در تصویر)،
پرتکرارترین واژهها در نظرات کاربراناند .واژه "شهرزاد" به دلیل نام سریال و همچنین نام
شخصیت شهرزاد قاعدتاً بیشترین کلمه تکرار شده است .اما واژه "قباد" که تنها نام یکی از
شخصیتهای سریال با بازی شهاب حسینی است ،دارای تکرار قابلتوجهی در بین
کامنتهاست که نشاندهندهی نفوذ این شخصیت در بین مخاطبان میباشد .در اطراف این
کلمه ،واژههایی متفاوتی از نوع ابراز احساس نسبت به این کاراکتر مشاهده میگردد ،این تعداد
توجه به یک شخصیت ،نشاندهنده درگیر شدن مخاطب با اوست ،بنابراین در فصل بعدی
میبایست توجه بیشتری به این شخصیت و نفوذ آن در بین مخاطب گردد.

تصویر  :2واژه قباد و شهرزاد بیشترین تکرار را در کامنتها را دارد (شهرزاد دایره پایین سمت
راست و قباد دایره باال سمت چپ)
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از طرف دیگر واژه "فرهاد" در این گراف ،نسبت بنه شخصنیت او کنه یکنی از کاراکترهنای
اصلی سریال است ،بسیار کم تکنرار و همچننین کنماهمینت بنرای مخاطنب بنوده اسنت .اینن
گوشهنشینی در گراف ،نشاندهندهی نفوذ کم شخصیت فرهاد در فصل دوم برای مخاطب است،
مخاطب در بحثها و نظرات ،آنچنان به شخصیت فرهاد اهمیت نداده و بیشتر درگینر اتفاقنات
بین شهرزاد و قباد بوده است ،این شخصیت آنچنان در بین نظرات کماهمیت بنوده اسنت کنه
حتی از واژه "اکرم" یعنی کاراکتر منفی این سریال ،تکنرار کمتنری داشنته اسنت ،بننابراین در
فصل سوم میبایست اهمیت این شخصیت در داسنتان بیشنتر و تنأثیر آن در پنیش بنرد قصنه
پررنگتر گردد.

تصویر  :3واژه فرهاد ،نسبت به دیگر شخصیتهای اصلی برای مخاطب کماهمیتتر بوده است

سومین شخصیت این فصل از سریال بر مبنای نظرات کاربران ،شخصیت عمه "بلقیس" با
بازی رؤیا نونهالی بوده است .این کاراکتر گرچه در اواخر فصل دوم از طریق کشته شدن حذف
گردید اما سومین شخصیت درگیر کننده بعد از شهرزاد و قباد بوده است و کاربران در نظرات
خود ،بعد از دو شخصیت اصلی به او اهمیت بیشتری دادهاند.
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تصویر  :4واژه بلقیس

در جدول زیر ،کلمات پرتکرار در بنین نظنرات کناربران بنه ترتینب بیشنترین تکنرار آورده
شدهاند .این تعداد بر اساس نظرهای یکه (با حذف تکراریها) بهدستآمده است .همانطنور کنه
مشخص است ،سه شخصیت برتر این فصل ،شهرزاد ،قباد و بلقیس بنودهانند و سنایر کاراکترهنا
مخصوصاً شیرین و هاشم نتوانستهاند آنچنان اهمیت مخاطبان فضای مجازی را به خنود جلنب
کنند .اما همانطور که اشاره شد ،کارکتر "اکرم" توانسته توجه برخنی کناربران را جلنب کنند و
بدین ترتیب امکان پرداخت بیشتر به این شخصیت منفی در سریال برای سنازندگان آن فنراهم
گردیده است .البته این نکته از دید سازندگان سریال نیز مخفی نماند و در فصل سوم سریال که
پس از نگارش اولیة این مقاله منتشر گردید ،توجه ویژه ای به اینن شخصنیت شنده و درنتیجنه
بخشی از مسیر اصلی سناریو را تحت تاثیر قنرار داده اسنت ،اینن اتفناق میتوانند نتیجنه توجنه
سازندگان سریال شهرزاد به نظرات مخاطب باشد.
کاراکتر "شیرین" باتوجه به نقش متفاوتش در فصل دوم ،نتوانسته بنرای مخاطنب آنچننان
درگیری ایجاد کند .این شخصیت دربین کلمات استفاده شده در نظنرات کناربران و نسنبت بنه
دیگر کاراکترهای شهرزاد ،تنها توانسته حدود 3درصد درمقایسه با دیگر کاراکترهای این سریال
تکرار گردد .اتفاقی که میبایست برای عدم تکرار آن در فصنل و ینا فصنلهای بعندی تمهینداتی
اندیشیده گردد.
هاشم ،نصرت و شاپور نیز در ردههای آخر شخصیتهای اصلی اینن سنریال دربنین نظنرات
کاربران اینستاگرام قرارگرفتهاند.
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کاراکتر

تعداد در نظرات

شهرزاد

1008

قباد

742

بلقیس

163

اکرم

159

فرهاد

151

شیرین

78

هاشم

60

نصرت

59

شاپور

26

شاپور
%1

نصرت هاشم
%2

%3

شیرین
%3

فرهاد
%6
اکرم

شهرزاد

%7

%41

بلقیس
%7

قباد
%30
تصویر  :5میزان توجه کاربران به واژههای مربوط به کاراکترهای سریال شهرزاد
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از نکات قابلتوجه در این نمودار ،کاراکتر "شاپور" با بازی رضا کیانیان است .این شخصنیت
در فصل دوم به سریال اضافه گردیده و احتماالً تولیدکنندگان بابت حضور چهرهای ماننند رضنا
کیانیان هزینهی زیادی متحمل شدهاند ،اما در نتایج مشاهده کردید که اینن کناراکتر کمتنرین
توجه را از طرف کاربران به خود جلب کرده و دربارهی نحوه حضور او در ادامه سریال میبایست
تمهیداتی اندیشیده شود.

بحث و نتیجهگیری – پیشنهادات
همانطور که مشاهده شد ،تنها با استفاده از متن نظرات کاربران ،میتوان بازخوردهای مهم و
حساسی از مخاطب درباره سریال به دست آورد .اگر بخواهیم از نتایج این پژوهش بهمنظور
به کارگیری در سناریوی فصل سوم سریال شهرزاد و افزایش استقبال مخاطب استفاده کنیم،
نتایج ذیل قابلذکر میباشند:
 -1شخصیت قباد بسیار مخاطب را درگیر خودکرده است ،این شخصیت حتی بهننوعی از
کاراکتر اصلی سریال ،یعنی شهرزاد نیز پربحث تر بوده است (زیرا کلمه شهرزاد هم ننام سنریال
است و هم نام یک شخصیت ،بنابراین میزان استفاده در نظنرات بابنت هنردوی اینن موضنوعات
است ،اما واژه قباد تنها مختص یک کاراکتر است) .بنابراین برای فصل سوم میبایست داسنتان،
بیشتر بر روی این شخصیت تمرکز کند ،مثالً نزدیک شدن دوباره شهرزاد به قباد .بندینصنورت
مخاطب به طَبَع این کاراکتر جذب سریال میگردد.
 -2شخصیت فرهاد ،در فصل دوم ازنظر توجه مخاطب افت چشمگیری داشته است ،اینن
شخصیت میبایست در فصل سوم در موقعیتی قرار گیرد که موردپسند مخاطب اسنت .احتمناالً
موقعیت او در فصل اول با توجه به استقبال بیشتر مخاطب از همنان فصنل ،بیشنتر موردتوجنه
آنهاست؛ بهطور مثال جدایی از شهرزاد و تالش برای رسیدن به او شاید بتواند فرهاد را دوبناره
به گوی رقابت با سایر شخصیتها در سنریال شنهرزاد بازگردانند .بننابراین قنوی شندن مثلنث
شهرزاد ،قباد و فرهاد قطعا به افزایش مخاطب فصل بعدی کمک خواهد کرد.
 -3عمه بلقیس در فصل دوم توانسته بود مخاطب را درگیر کند ،اما مرگ اینن شخصنیت
در همین فصل ،پتانسیل استفاده از او برای جذب مخاطب را از بین برد .اگر این کناراکتر بنرای
فصل سوم هم در سریال باقی میماند ،امکان استفاده در جهت جذابیت سریال را ،بیشنتر بنرای
تولیدکنندگان فراهم می نمود .بنابراین پیشنهاد میگردد در فصل و یا فصنول بعندی ،از تکنینک
فالش بک برای نمایش برخی داستانها و اتفاقات گذشته با حضور این کناراکتر اسنتفاده گنردد؛
مثال داستان عشق بین او و شخصیت هاشم که در این فصل به آن پرداخته گردیند و ینا روابنط
خانوادگی او با بزرگ آقا ،شخصیت اصلی فصل یک این سریال.
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 -4شخصیتهای دیگر مانند نصرت ،هاشم و شیرین منیبایسنت موردتوجنه بیشنتری از
طرف فیلمنامه نویسان و تولیدکنندگان این سنریال قنرار گیرنند .اینن شخصنیتهنا بنا داشنتن
داستانهایی مربوط به خود و درجهت داستان اصلی سنریال ،تواننایی جنذب مخاطنب و بهبنود
کیفیت سریال را خواهند داشت .گرچه در حال حاضر این اتفاق نیفتاده است.
 -5شاید اصلیترین اشتباه دستاندرکاران این سریال ،ضعف شخصیت شاپور و همچننین
همسرش با بازی آتنه فقیه نصیری در جلبتوجه مخاطب است .بازیگرانی که احتماال بنار منالی
زیادی را به سریال اضافه کردهاند .این شخصیتها تقریباً کمترین توجه از طرف مخاطبان فضنای
مجازی را از آن خودکرده اند ،بنابراین برای ادامه یافتن و یا حذف آنها در فصل سوم میبایسنت
تمهیداتی اندیشیده شود.
الزم به ذکر است این پژوهش در زمان اتمام فصل دوم سریال شهرزاد انجام گرفت اما پنس
از فصل سوم آن منتشر شد .در فصل سوم برخی از نکات اشارهشده در این مقاله ،خواسنته و ینا
ناخواسته توسط سازندگان سریال رعایت گردید ،بهطور مثنال در اینن فصنل شنهرزاد از فرهناد
جداشده و به زندگی در امارت دیوانساالر و درواقع در منزل قباد مجبور گردید .بنابراین دوبناره
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
دادهکاوی از حدود  1900نظر درجشده در پایین مطلب مربوط به قسمت آخنر فصنل سنوم در
شبکه اجتماعی اینستاگرام ،میتواند نکات جالبی را مشخص کند:

تصویر  :6گراف ارتباطی تشکیلشده توسط کامنتها – قسمت پایانی فصل سوم

در این قسمت کماکان شهرزاد و قباد بیشترین توجه مخاطب را جلب کردهانند و منردن ینا
نمردن قباد بسیار موردبحث قرار گفته است .همچنین واژهی "مسخره" کمی کوچکتنر از واژه
"خوب" در ارتباط با قسمت آخر سنریال بنوده کنه نشناندهننده نظنرات نزدینک طرفنداران و
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مخالفان این قسمت است .به نظر میرسد اگر فصل چهارمی قرار است در کار باشد ،نویسندگان
این سریال همچنان باید حولوحوش شخصیتهای قباد و شهرزاد داستان را پیش ببرند .حنذف
قباد در صورت تائید مرگ او میتواند صدمه جدی به این سریال بزند.
تمامی این موارد تنها با تحلیل و دادهکاوی بخشی از نظرات کاربران در شنبکهی اجتمناعی
اینستاگرام بهدستآمده است .دیگر دادههای باارزش در شبکههای اجتماعی و رسانههای ننوین،
امکان دستیابی به نکات دقیق و مهمتری دیگری را فراهم منیکننند؛ اطالعناتی ماننند بهتنرین
زمان انتشار قسمتهای سریال با توجه به عادات کاربران ،تحلیل احساس مخاطبین نسنبت بنه
شخصیتهای سریال ،تحلیل احساس نسبت به قسمتهای مختلف سنریال و بسنیاری دیگنر از
اطالعات مشابه .اینن امکنان در صنورت توجنه و سنرمایهگنذاری منیتوانند کمنک شنایانی بنه
تولیدکنندگان فیلم و سریال در موفقیت و جذب مخاطب بیشتر نماید .اتفاقی که باب جدیندی
را در همگرایی رسانهای بین رسانههنای مختلنف اعنم از سننتی و مندرن را در عصنر دیجیتنال
گشوده است.
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