
  کشور؛ 11در صنعت سینمای برابری جنسیتی بررسی 

 منطبق بر واقعیت است؟از زنان در سینما  شده دادهنشان  آیا تصویر

 : بنفشه جمالیبرگردان

. برند میست رنج مختلف نظیر سالمت و بهداشت، آموزش، اقتصاد و سیا های حوزهزنان در سراسر جهان از نابرابری در : بیدار زنی

در برابری جنسیتی  ،توسعه هزاره سازمان مللبرنامه  اساس بر .استرشد اقتصادی و سیاسی زنان  ی برایمانع ها نابرابریتداوم این 

 .شود میدیده  همچنان تبعیض جنسیتی ها حوزهجهان رو به افزایش است اما با این وجود در بسیاری از 

حضور بیشتر زنان  دهد میتحقیقات نشان صنعت سینما است. ابری جنسیتی در آن راکد مانده، که پیشرفت بر هایی حوزهیکی از 

 های نقشو پرفروش اغلب در  کننده سرگرم های فیلمزنان در به معنی بهبود اوضاع زنان در سینما نیست. اول  های نقشدر 

است و در  المللی بینامری  در صنعت سینما ی جنسیتیآیا این کژنمایی و نابرابر .شوند میو جنسی به تصویر کشیده  ای کلیشه

 ؟شود می دیده جهانسراسر 

 سودآور کشور 00فیلم پرفروش از  021 بر روی« موسسه جینا دیویس و برابری در رسانه»از تحقیق مشترک  آمده دست بهاطالعات 

( که در بین و آمریکا بریتانیا ،کره جنوبی، روسیه)استرالیا، برزیل، چین، فرانسه، آلمان، هند، ژاپن،  در حوزه سینما در جهان

توازن جنسیتی در صنعت سینما در کشورهای مختلف متفاوت است.  دهد مینشان ، اند درآمدهبه نمایش  2102تا  2101 های سال

نکته درصد است.  01 این رقم در سینمای روسیه تنها زنان به عهده دارند، را اول در کره جنوبی های نقشدرصد از  01مثال  طور به

به معنای ارزشمندی آن فیلم نیست و  ،ها فیلمدر  اولنقش  عنوان به این است که حضور بیشتر زنان ناامید کننده در این تحقیق

از  آمده دست بهضعیف هستند. همچنین اطالعات  هایی نامه فیلمپردیالوگ که زنان در آن حضور دارند دارای  های فیلمبرعکس اغلب 

شده بین دو زن در ارتباط  ردوبدل های صحبت ها فیلمدر اغلب این  دهد مینشان  2102 سال پرفروش آمریکا در های فیلمجدول 

 با یک مرد بوده است.

 موردمطالعهدر کشورهای  ها شخصیت: پراکندگی جنسیت 1جدول 

  زن های شخصیتدرصد  زن نقش اول های شخصیتدرصد  درصد توازن بازیگران ها شخصیتمجموع 

 استرالیا 8.98 00 0 683

 برزیل 6.91 80 80 086

 چین 64 00 60 410

 فرانسه .888 0 0 483

 آلمان 6498 80 80 016

 هند .809 0 0 0.6

 ژاپن 8383 00 0 4.4

 جنوبی کره .648 40 80 .00

 روسیه 6086 10 10 488

 بریتانیا 6.86 60 80 040



 ریکامشترک بریتانیا و آم 8693 0 0 448

 آمریکا 8.86 60 0 408

 

ساخته  توسط چه کسانی ها برنامه این قرار دهیم که مدنظرباید  کنیم میاز برابری جنسیتی در یک رسانه صحبت  که هنگامی

هیچ  شده انجامزنان در روند ساخت فیلم خود دارند. در تحقیقات  کارگیری بهزن اغلب تمایل بیشتری برای  سازان فیلم. اند شده 

برخی کشورها در خصوص  ای مقایسه صورت بهکشوری که برابری جنسیتی در صنعت سینمایش وجود داشته باشد، پیدا نشد اما 

. فرانسه یکی از مردمحورترین ساختار را در صنعت اند داشتهاوضاع بهتری به نسبت کشورهای دیگر  در این حوزهتوازن جنسیتی 

برزیل از منظر توازن جنسیتی در  است. 0به  9در مقایسه با زنان  کننده تهیه، نویسنده و سینما دارا است. تعداد مردان کارگردان

 و نویسنده وجود دارد. کننده تهیه، تفاوت جدی بین تعداد زنان کارگردان هم خصوص بریتانیا در ؛سینما اوضاع بهتری دارد

 سازان فیلمو جنسیت 

 درصد مرد 0/99درصد زن و  0/21به تفکیک جنسیت،  ساز فیلم 0502از مجموع  از مطالعه مذکور، آمده دست بهبراساس اطالعات 

 از درصد 9 میانگین طور به زنان شده انجام های بررسیبراساس  زن است. 0مرد به ازای  9/2. این رقم برای پشت دوربین اند بوده

 .دهند میورهای فوق تشکیل را در کش کنندگان تهیهاز درصد  2299نویسندگان و از درصد  0999کارگردانان،

 موردمطالعه: پراکندگی جنسیت پشت دوربین در کشورهای 8جدول 

 نام کشور کارگردان نویسنده کننده تهیه تعداد مردان به زنان

 استرالیا 896 6696 8.90 1به  894

 برزیل 81. 688 0.88 1به  .19

 چین .139 8180 8486 1به  681

 فرانسه 0 .39 1683 1به  93.

 آلمان 91. 8898 8698 1به  69.1

 هند 91. 1891 1498 1به  398

 ژاپن 0 .889 94. 1به  94.

 کره جنوبی 0 1490 80 1به  498

 روسیه 0 1683 .1.8 1به  386

 بریتانیا 8.96 4898 8188 1به  .89

 مشترک بریتانیا/ آمریکا 91. 91. 8193 1 به .09

 آمریکا 0 1198 6098 1به  690

 مجموع . .1.9 .889 1به  .69

 

 های فیلم تعداد وجود دارد. ها آنبا  جنس همزن و نویسندگان  های کارگردانبین حضور  معناداریطه راب شده انجاممطالعات براساس 

 ند.است که نویسندگان آن زن هست هایی فیلمدرصد بیشتر از  896 کنند میزن استفاده  نویس نامه فیلمزن که از  های کارگردان



مشاهده نیز هستند  که دارای نویسندگان زن هایی فیلمدرصد( در ارتباط با  990اخیر روند افزایشی مشابهی ) های سال درهرچند 

زنان اغلب تمایل بیشتری برای  مختلف قابل بررسی است. های جنبهکه از  شود نمیزن  کنندگان تهیهاما این روند شامل  ؛است شده 

کارهایی را معموال به از سوی دیگر زنان کارگردان، کارگردانی  و ؛دارند ها آنزیسته  های تجربهازگویی زن و ب های شخصیتخلق 

 زن بیشتری باشد. های شخصیتکه دارای  گیرند میعهده 

سینمای حتی که نابرابری جنسیتی امری شایع در سینمای جهان است.  آید میمشخصی به دست  گیری نتیجه، شده مطرحاز نکات 

و  سوم یکنه  دهند میزنان نیمی از جمعیت دنیا را تشکیل  که اینبیانگر واقعیت جوامع نیست.  المللی بینکشور هم در سطح  یک

 .شوند میکه بر پرده سینما به تصویر کشیده  چهارم یک

 از تاکید بر ظاهرشان فرار کنند توانند نمیزنی که  های شخصیت

یک براساس . دهد مینشان  را ها فیلمدر ، ها شخصیت به تصویر کشیده شدن های راه به ما چگونگی و ها فیلمبررسی تصویری 

نسبت به بدن خود را به  زنان نارضایتی، آل ایده های فرمبدن زنان در که چگونه به نمایش گذاشتن  مشخص شد ،شده انجاممطالعه 

 نما بدن های لباسقرار گرفت:  موردبررسیر ویژگی چها شده انجامبرای روشن شدن مطلب فوق، در مطالعات همراه داشته است. 

در . (فیزیکیگفتاری یا ) جذابیت/ عضله( و میزان چربی) الغریی ران(، باز و دامن باال ی یقهلباس با ) برهنگیتنگ و فریبنده(، )

 طور بهبوده است. با توجه به جنسیت متفاوت  ،شده مطرح های ویژگیبه تصویر کشیدن شد که  مشخص ،شده انجام های بررسی

 995درصد در مقابل  2596آراستگی ). شود میبه تصویر کشیده  ها فیلمدر دان جنسی زنان دوبرابر بیش از مر های شاخصمیانگین 

 (درصد 0090 مقابلدرصد در  2592( و برهنگی )درصد 0099درصد در مقابل  2690) الغری(، درصد

 اه فیلمدر  ها شخصیتجنسی  های نشانهشکل یک: 

 



 ن نوجوان هستند موارد زیر به دست آمد:هایی که دارای مخاطبا فیلمو  شده انجام های بررسیاز سوی دیگر در 

 جنسی های شاخص درصد() تر جوانن فیلم برای مخاطبا درصد() مخاطبانفیلم برای سایر 

 نما بدن های لباس 0899 2890

 برهنگی 0098 28

 زیبایی 999 0299

 الغری 5090 29

 

موثر باشد. برای این منظور  ها فیلمدر بازنمایی تصویر زنان در  تواند میچه طور سن  شد، مشخص شده انجام های بررسیدر ادامه 

 85 تا 51) سال میانسال(،  29 تا 21سال(، جوان ) 21تا  02شدند: دسته اول نوجوان ) بندی تقسیمزنان از نظر سنی به سه دسته 

زیبایی به تصویر کشیده برای  آل ایدهجنسی، نیمه برهنه و تمام برهنه و معیارهای  های جذابیتاول غالبا با  دودستهزنان در  .سال(

دیگر با  دودستهغالبا کمتر از  سال میاناغلب الغرتر از زنان جوان هستند و همچنین زنان  ها فیلمدختران نوجوان در  .شوند می

 .شوند میبه تصویر کشیده جذابیت جنسی 

جنسی  های جذابیتتمرکز بر سن و هستند.  ها فیلمجوانی و زیبایی مشخصا دو پارامتر مهم در به تصویرکشیدن زنان در 

 ست، حضور دارند.ا ها آنکه زنان چگونه در رقابتی ناعادالنه که مبتنی بر ظاهر  دهد مینشان  ،فیلم های شخصیت

 با توجه به سن ها یتشخص: نمادهای جنسی 6 جدول

 مشخصات نوجوان جوان سال میان

 نما بدن های لباس 2098 2295 0599

 برهنگی 2292 2099 0599

 زیبایی 2190 0896 596

 الغری 00 5099 0092

 

 بر واقعیت است؟8 منطبق شود میسینما نشان داده  پرده براز زنان که  هایی نقشآیا 

 که تصویری، دهد میدرواقع، این پژوهش نشان و اشتغال به روی نوجوانان باز کند.  کار بازاراز  ای پنجره تواند میمحتوای رسانه 

به رایج جنسیتی و  های کلیشهاجتماعی و حتی  های نقشبه افزایش آشنایی مخاطب نسبت به مشاغل،  تواند می دهد میرسانه ارائه 

 کمک کند. ها نگرشتغییر این 

 و مشارکت زنان در بازارکار کشورها ها فیلمشاغل در : مقایسه درصد زنان 0جدول 

 کشور ها فیلمدرصد زنان شاغل در  درصد زنان شاغل در بازارکار آن کشور تفاوت

 استرالیا 2296 5090 -2299

 برزیل 2095 5299 -0692

 چین 2996 5298 -0096



 فرانسه 0696 5995 -2698

 آلمان 2592 5099 -2099

 دهن 0098 2092 -999

 ژاپن 2299 5292 -0690

 کره 2892 5098 -0092

 روسیه 2196 5992 -26،5

 بریتانیا 2999 5099 -06

 مشترک بریتانیا و آمریکا 0998 - -

 آمریکا 2292 58،2 -22،0

 مجموع 22،0 - -

 

 است. 8018آمار بانک جهانی سال  براساسنکته: درصد آمار زنان شاغل 

 2290مرد و  ها آندرصد  9990 ها فیلمدر این  فرد شاغل 2218از مجموع فیلم پرفروش  029از  هآمد دست به براساس اطالعات

 2996نشان داد که علیرغم آنکه زنان  ،شده اشارهمذکور در کشورهای  زمان مدتدر  ها فیلمهمچنین بررسی . اند بودهزن  ها آندرصد 

 کمتر از دنیای واقعی! درصد 0992درصد است؛ یعنی  2290 ها فیلممیزان در اما این  دهند میدرصد نیروی کار جهانی را تشکیل 

وجود  ،شود مینشان داده  ها فیلمهند تنها کشوری است که تفاوت اندکی میان میزان مشارکت واقعی زنان در بازار کار و آنچه در 

رزیل، بریتانیا، چین و کره جنوبی متوسط و در خصوص آمریکا، آلمان، روسیه، فرانسه و . تفاوت در خصوص کشورهای ژاپن، بدارد

 استرالیا فاحش است.

که در آن زنان حضور بسیار کمرنگی خواهند  استبازارکاری مواجه تصویر نسل آینده با  ها فیلمدر  شده ارائهباتوجه به اطالعات 

 تفاوت است.م این تفاوت در خصوص مشاغل مختلف نیزداشت. 

 مورد ارزیابی قرار گرفتند. ها فیلمدر  ها شخصیتجایگاه شغلی و موثربودن بر این اساس جایگاه خاصی در صنعت دارد. هر شغل 

ارهای اداری یا که به ک هایی شخصیتدر باالی جدول و  ،حضور دارند تخصصی های شغلمدیر یا  مقام درکه  هایی شخصیت

در یازده کشور فیلم پرفروش  021براساس مقایسه  0جدول  .اند گرفتهایین جدول ارزیابی قرار در پ ،هستندمشغول  ونقل حمل

به تصویر کشیده  زنان در مشاغل اداریو  رتبه عالیقدرتمند و  های شغلمردان اغلب در  ،براساس این ارزیابیاست.  آمده دست به

 .ه استرویه متفاوتی در این بازنمایی شغلی نداشت ها بررسی. هیچ کشوری در این شوند می

 براساس هشت صنعت ها شخصیتشغلی  بندی رده: 4جدول 

 بخش مرد زن

 مدیران ارشد (86تعداد:) 6890 (00تعداد:) 0299

 گذاری سرمایهتجارت/ (59تعداد:) 6699 (8تعداد:) 0092

 رده باالی سیاسی (000)تعداد:9190 (02)تعداد:990

 حقوقی های شرکتعضو  (0)تعداد:011 1



 مدیرمسئول روزنامه 1 (0)تعداد: 011

 مدیران دانشگاهی (02)تعداد:9198 (0)تعداد:2995

 ها آژانسو  سرپرست استودیوها (20)تعداد: 6296 (8)تعداد:0892

 رهبران مذهبی (2تعداد:) 011 1

 

م و فناوری، و/تجارت، علگذاری سرمایهچون  هایی بخشبه  ودحضور زنان محد شده انجام های بررسیبراساس از سوی دیگر، 

 ...و تجارت و گذاری سرمایهنظیر سیاست، ورزش، حقوق،  ها بخشهنر و کادر پزشکی بوده اما مردان در تمامی مهندسی، رسانه، 

 .اند داشتهحضور قدرتمندی 

 تصویر زنان در دنیای سیاست:

 «پارک گئون های»در برزیل، « دیلما روسف»همانند  جهان رتمندی در عرصه سیاستما امروزه شاهد حضور زنان قدعلیرغم آنکه 

 .شوند میزنان کمی در مناصب سیاسی نشان داده  ،اما در عرصه سینما ؛هستیم در هند« راتیبها پاتیل»در کره جنوبی و یا حتی 

مرد  000زن در مقابل  02 اند شدهبه تصویر کشیده  ها فیلمباالی سیاسی در  های ردهتعداد زنانی که در  شده انجام های بررسیدر 

 .(0به  998.)بوده است

زن  2تنها  موردبررسی های فیلم. در اند شدهیا شهردار به تصویر کشیده  ، وزیرنماینده مجلس چون هایی نقشزن هم در  02این 

ارگارت تاچر در فیلم بانوی آهنین است که تصویری ماز این سه زن هم تنها  که ؛اند شده داده رهبران سیاسی نشان  عنوان به

 قدرتمند در فیلم دارد.

 های ردهدرصد  2096و  دهند میدرصد مدیران ارشد جهانی را زنان تشکیل  2102،25جهانی در سال  هایاگرچه براساس آمار

 ار کمرنگ زنان در عرصه سیاستر بسیتعلق به زنان است، اما در عرصه سینما ما شاهد حضودر جهان م گذاری قانونسیاسی و 

 .کنند میمحروم  ها آنرا از آشنایی با زنان قدرتمند کشورهای خود و الگوی رفتاری  جوانمخاطبان که  تصویری هستیم.

 ن در عرصه حقوق8 دانشگاه و پزشکیزنا

 نقشهم دارای که هر دو  اند شدهزن در نقش وکیل به تصویر کشیده  2فیلم مذکور، تنها  021 روی بر شده انجام های بررسیدر 

این رقم برای  زن بوده، 0تنها  شده مطرح های فیلمتعداد زنان قاضی در بوده است.  مورد 21این رقم برای مردان . اند بودهکمدی 

پزشک، ) پزشکیزنان در حوزه . به تصویر کشیده شده است 08به  0دانشگاه تعداد اساتید زن  حوزه دربوده است.  09مردان 

تعداد زنان در این حوزه دارند.  ها حوزهدیگر به نسبت  اوضاع برابرتری ،قرارگرفته موردبررسیفیلم  021 در( روانشناس و دامپزشک

 است. 0به  0

 ها شخصیتجنسیت  براساسمشاغل تخصصی  بندی تقسیم: 3جدول 

 مشاغل مرد زن

 وکیل (21)تعداد:9199 (2)تعداد: 990



 قاضی (09عداد:)ت 90 (0)تعداد: 0

 پزشک (89)تعداد: 6092 (02)تعداد: 0596

 استاد دانشگاه (08)تعداد:9590 (0)تعداد: 099

 نگار روزنامه (96)تعداد: 0996 (00تعداد: ) 5190

 مشاغل مرتبط با ورزش (009)تعداد:9099 (0)تعداد:  590

 مذهبی های شخصیت (29)تعداد:9599 (2)تعداد:090

 

 گیری نتیجه

است که دارای صنعت  کشور در سراسر جهان 00در  شده ساخته های فیلماز این مطالعه، بررسی بازنمایی تصویر زن در  هدف

امری  در دنیای واقعی در صنعت سینمای جهان ها آنحضور زنان و ارائه تصویر غیرواقعی از نابرابری  .هستند یسینمایی سودآور

 به دست آمد. فوق های بررسیغیرقابل انکار است که در 

 :به دست آمدنکات زیر  به شدهدر مطالعه انجام 

 .دهند میتشکیل زنان را  ها فیلماول  های شخصیت درصد از 2199تنها  -

سینما وضعیت بهتری دارند. بریتانیا صنعت منظر برابری در  از ،موردبررسیبرخی کشورها به نسبت دیگر کشورهای  -

جمعیت واقعی زنان  در مقایسه با (. هرچند این رقمدرصد 2099) جنوبی(، کره درصد 2990) لبرزیدرصد(،  2999)

 از جمعیت جهان بسیار کمتر است.نیمی  عنوان به

به  ها فیلماول این ژانر از  های نقشاز  درصد 22غایب هستند. تنها اغلب و ماجراجویی  ای حادثهژانر  های فیلم درزنان  -

 زنان تعلق دارد.

زنان  موردبررسی های فیلمدر  .اند بودهمرد  درصد 9199 درصد زن و 2190به تفکیک جنسیت،  ساز فیلم 0502مجموع از  -

 .اند بوده کننده تهیه درصد 2299نویسنده،  درصد 0999کارگردان،  درصد 9

است  هایی فیلمشتر از ، بسیار بیهستندکه دارای کارگردان زن یا نویسنده زن  هایی فیلمبه تصویر کشیده شدن زنان در  -

 حضور ندارند. ها آندر که زنان 

 های لباسزنان دو برابر مردان در زن در سراسر جهان یکی است.  های شخصیتاستانداردهای جهانی جنسی برای  -

 شان جنسیاز مردان بر جذابیت  تر بیشبار  0و  شوند میبه تصویر کشیده نیمه برهنه و یا برهنه  صورت بهیا ، نما بدن

 .شود می تاکید

را مردان  ها فیلمافراد شاغل در درصد  9990 مقابل در دهند میکار را تشکیل ی نیرو درصد 2290تنها  ها فیلمزنان در  -

 .دهند میتشکیل 

 است. بوده درصد 990باالی سیاسی  های ردهو در  درصد 0299 زن های شخصیتدر سطح مدیریتی سهم  -

 

، شود میسینما نشان داده  پرده برن واقعیتی غیرقابل انکار است که تصویری که از زنان ای آمده دست بهباتوجه به اطالعات 

و انتظار پرداختن بیشتر به  دهند میندارد. زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل  خوانی هم ها آنبا واقعیت زندگی 



، انتظار زیادی نیست. باشد شان واقعیی زنان که منطبق بر زندگ واقعی از و نشان دادن تصویر ها فیلممسائل زنان در 

 آن پافشاری کرد. محقق شدنانتظاری که باید برای 
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