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مطالعه تأثیرات جنسیت در توجه چشمی مخاطبان سینما
با استفاده از ابزار ردیابی چشم
مورد مطالعه فیلم سینمایی «جدایی نادر از سیمین»*
احمد آذرسا ،1محمدرضا دلیری ،2محمدرضا یگانه دوست ،3سیاوش صلواتیان

**4

 1کارشناسی ارشد سینما ،دانشگاه سوره ،تهران ،ایران.
 2استاد گروه مهندسی پزشکی ،دانشگاه علم و صنعت ،تهران ،ایران.
 3مدرس سینما ،دانشگاه سوره ،تهران ،ایران.
 4استادیار گروه علوم نوین رسانه ،دفتر مطالعات شناختی و محاسباتی رسانه ،دانشگاه صداوسیما ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،97/5/27 :تاریخ پذیرش نهایی)98/4/18 :

چکیده

تا کنون مطالعات زیادی در حوزه جنسیت و تفاوتهای ادرا کی تماشا گران سینما انجام شده است؛ اما بررسیهای عینیتری
برای اثبات تفاوتهای ادرا کی جنسیت الزم است که مطالعات سینما عصبشناختی ،این امکان را برای تحلیلگران سینما
مهیا میکند .هدف مقاله حاضر ،مطالعه تاثیرات جنسیت بر الگوهای نگاه به هنگام تماشای بخشی از فیلم «جدایی
نادر از سیمین» به کمک ابزار ردیابی چشم است .در این پژوهش نیمهتجربی که به روش آزمایشگاهی انجام شده است،
شرکتکنندگان 6 ،نفر مرد و  6نفر زن  20تا  30سال ،در حالی که عینک ردیابی چشم بر چشم داشتند ،در معرض  3دقیقه
از سکانس ابتدایی فیلم قرار گرفتند که در آن شخصیت اصلی زن و مرد فیلم ،رو به دوربین در حال دیالوگ هستند .نقاط
تمرکز نگاه و توجه افراد با استفاده از دستگاه ردیابی چشم ثبت شد .نتایج نشان داد علیرغم آنکه هر دو گروه مردان و زنان
به فرد دیالوگکننده بیشتر خیره میشدند؛ اما زمانی که یکی از شخصیتها در حال دیالوگ بود ،تماشا گر همجنس او توجه
بیشتری به وی نشان میداد و تماشا گر جنس مخالف درصدی از نگاه خود را نیز معطوف به شخصیت صامت همجنس
خودش میکرد .این یافتهها جنبههایی از تاثیرات تفاوتهای جنسیتی در الگوهای نگاه انسان را آشکار میکند.

واژههای کلیدی

سینما عصبشناسی ،ردیابی چشم ،نقطه توجه ،تفاوتهای جنسیتی ،جدایی نادر از سیمین.
* این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد نگارنده اول با عنوان« :تحلیل الگوی حرکت چشم مخاطبان در حین تماشای فیلم» ،به راهنمایی نگارنده دوم
و مشاوره سایر نگارندگان در دانشگاه سوره است.
** نویسنده مسئول :تلفن و نمابرE-mail: salavatian@iribu.ac.ir ،021-22168630 :
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از دیربــاز مســئلهی درک و چگونگــی درک محیــط ،تصاویــر و آثار
هنری موردتوجه اهل فکر بوده است .از سویی دیگر مسئلهی ذهن
و بــدن و اثرگــذاری آنهــا بــر یکدیگــر و مــواردی ازایندســت ،همواره
موضــوع بحث فالســفه و دانشــمندان در حوزههــای گونا گون علمی
بــوده اســت .بررســی چگونگــی ادرا ک تصویــر و بهخصــوص تصویــر
متحــرک و همزمانی شــنیدن صدای فرد و همراهی موســیقی و تمیز
دادن آنها در حوزهی هنر موســیقی و ســینما ،به جهت اثری که بر
ادرا ک اثر هنری میگذارند ،بسیار حائز اهمیت است.
ســینما ،هنــر دیدن اســت ،بنابرایــن ابــزار بینایی که مســیر درک
زیبایــی ایــن هنــر اســت را ،باید شــناخت .بینایی و هــر آنچه موجب
فهــم از ایــن طریق میشــود ،یک وجه اساســی مطالعات ســینمایی
است .پیوند نگاه و سینما در طول حیات سینما ،بارها از منظرهای
گونا گــون موردمطالعــه قرارگرفتــه اســت .پیونــد عصبشناســی و
مؤلفههــای بینایــی و ســینما ،رویکــرد جدیــدی اســت کــه در طــول
دههی اخیر به آن پرداخته شده است.
در سال  2008یوری هاسون )1394( 1استاد دانشگاه پرینستون،
به بررســی عصبشناســانه ســینما پرداخــت و رویکرد جدید ســینما
عصبشــناختی را معرفــی کــرد .بررســی تفــاوت در الگوهــای حرکــت
چشــم ،بیش از پنجاه ســال پیش آغاز شــده اســت و دانشــمندان به
پژوهشهایــی بــر روی چگونگــی درک تصویــر بهوســیلهی چشــم و
سازوکار آن پرداختهاند.
تحلیــل حرکــت چشــم تماشــا گران بهوســیلهی دســتگاه ردیابی
چشــم 2نیز در موارد متعددی مورد بررســی قرار گرفته اســت .بررسی
حرکــت چشــم مخاطبیــن در حــال ادرا ک دیداری-شــنیداری،
نشــان داد کــه بیشــترین میــزان توجــه ،معطــوف بــه چشــم و دهان
شـ�خصیتها اسـ�ت ( .)Vatikiotis-Bateson E, 1998همچنیــن
مطالعاتــی بــر الگــوی حرکــت چشــم در حیــن تماشــای فیلــم صورت
گرفتــه اســت و در پایهایتریــن آنهــا بــه این پرســش پرداخته شــده
اســت کــه حیــن تماشــای یک فیلــم ،آیا همه بــه یک جــا مینگرند؟
تحلیل جنسیتی حرکت چشم در تماشای تصاویر و تفاوت الگوهای

حرکــت چشــم زن و مــرد در مــورد تماشــای جذابیــت زن ،همچنین
میــزان توجــه به اندامهــای گونا گون زن و مرد نیز مــورد پژوهش قرار
گرفــت .در ایــن پژوهــش شــرکتکنندگان در معــرض  30عکــس کــه
مشــتمل بر  15مدل مرد و  15مدل زن در لباسهای غیررســمی بود،
قــرار گرفتنــد .مســیرهای حرکــت چشــم افراد با اســتفاده از دســتگاه
ردیابی چشــم اســکن شد .نتایج نشــان میدهند که هر دو ناظر مرد
و زن در وهله اول بهصورت افراد خیره میشــوند .بعد از اسکن اولیه
چهره ،مردان بیشتر از هر چیزی و به مدت طوالنیتری به سینهی
زن��ان و زن��ان پیشتر از هر چیزی به پاه��ای مردان نگاه میکنند (W.
 .)Melnyk, 2014این مشــاهدات جنبههای مهمی از الگوهای نگاه
انسان ،و بهطور خاص تفاوتهای جنسیتی مهمی را آشکار میکند
( .)Hewig, 2008البتــه بایــد به این نکته توجه شــود که این یافتهها
به زمینه فرهنگی جوامع غربی محدود است و ممکن است متفاوت
با نتایج شــرکتکنندگان فرهنگهای دیگر باشد .همچنین در مورد
چگونگی الگوی توجه و خیرگی در حین صحبتکردن و دیالوگ بین
شــنونده و گوینــده در فضای بصری یا فیلــم و اینکه فرد با تغییر نگاه
گوینــده ،الگوی حرکت چشــمش جابجا میشــود نیــز پژوهش انجام
شده است (.)Erdan Gu, 2006
در مقالــه حاضــر تــاش میشــود بــرای اولین بــار در ایــران ،از ابزار
ردیابی چشــم در حوزه مطالعات ســینمایی استفاده شود؛ حوزهای
کــه تا کنــون هیچگونــه پژوهشــی در آن در داخل کشــور انجام نشــده
اســت و امیــد اســت کــه ایــن مقالــه آغــازی بــرای مطالعــات ســینما
عصبشــناختی در مطالعــات رســانهای بــه صــورت اعــم و مطالعات
ســینمایی بــه صــورت اخــص باشــد .در ایــن راســتا ،هــدف پژوهش
حاضر ،مطالعه تاثیرات جنیســت در توجه چشمی مخاطبان سینما
با اســتفاده از ابزار ردیابی چشــم است .برای مطالعه ،فیلم «جدایی
نادر از سیمین» اثر اصغر فرهادی انتخاب و به کمک دستگاه ردیابی
چشــم تالش میشــود به این ســئوال پاســخ داده شــود که جنسیت
افراد ،چه تاثیری در نقاط توجه و تمرکز نگاه افراد در هنگام تماشای
فیلمهای سینمایی دارد؟

مالحظات نظری
مطالعات شناختی رسانه
پژوهشــگران حــوزه ارتباطــات و رســانه ،از دیربــاز بــا مانعــی بزرگ
در راه پژوهــش پیرامــون ارزیابــی اثــرات رســانههای جمعــی مواجــه
بودهانــد .مانعی که ســبب شــکلگیری نظریات بهشــدت متناقض و
گاهی متضاد در باب اثرات رســانههای جمعی شده است .این مانع
بــزرگ« ،جعبــه ســیاه» ناشــناختهای اســت کــه قرنها دانشــمندان
علــوم مختلــف در پــی یافتــن راهی برای نفــوذ بــه درون آن بودهاند.

ایــن جعبــه ســیاه ،درواقــع همان مغــز آدمی اســت که مرکــز کنترل و
فرماندهــی بســیار پیشــرفته تمامــی رفتارهــا ،احساســات ،عواطف و
تفکرات افراد محســوب میشود .پژوهشــگران ارتباطی که نتوانسته
بودنــد راهــی بــرای اطــاع از فرآیندهــای ر خداده در مغــز مخاطبــان
بیابنــد ،بالطبــع روانشناســان رفتارگــرا بــه دنبــال کشــف رابطه بین
محرکهــای ارسالشــده و پاســخهای دادهشــده انســان بودنــد؛ اما
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پس از چندی دریافتند که در بررسی اثرات پیام رسانهها ،با سامانه
بسیار پیچیدهای از محرکهای گونا گون ارسالی از سوی رسانه روبرو
هســتند و بــه دلیل پیچیدگی زیاد فرآیندهای مغــزی درگیر در آنها،
بررسی رابطه ساده محرک -پاسخ 3جوابگو نیست .این ناشناختگی
فرآیندهای مغزی درگیر در فعالیتهای شناختی مرتبط با رسانهها،
باعــث شــده تحقیــق در حــوزه اثرســنجی رســانههای جمعــی ،بــه
مجموعــهای از روشهــای ذهنــی محــدود شــود؛ روشهایــی که به
دلیل ذهنی بودن با خطر همیشگی تفسیربهرای مواجه بودهاند.
سـ ــینما مخاطبان خود را در تجربیاتی سهیم میکند که در طول
زمـ ــان از طریق جلبتوجه بینندگان و ایجاد زنجیرهای از فرایندهای
ادرا کی ،شــــناختی و عاطفی در خالل تماشای فیلم ،شکل مییابند.
فیلمسازان طی سالیان متمادی توانستهاند زرادخانهای از ترفندهای
سینماییرا(مانندمونتاژ،تدوینموازی،نمایبسته)بهمنظور هدایت
ذهن تماشا گران حین تماشــــای فیلم پدید آورند .این تکنیکها که
تشکیلدهندۀ ساختار اصلی و زیباییشناسانه تمامی آثار سینمایی
اسـ ــت ،چگونگی وا کنـ ــش بینندگان بـ ــه فیلمها را معیـ ــن میکنند.
علیرغم توجه همیشگی به این موضوع که فیلمها میتوانند کنترل
شدیدی بر ذهن بینندگان داشــــته باشند ،از اولین روزهای پیدایش
سبـ ــرداری عصبی
سـ ــینما تا پیدایش روشهـ ــای جدیدی چون عک 
غیرمخرب در اوایل قرن نوزدهم ،راهی برای نفوذ به ذهن بینندگان و
ثبت حاالت ذهنی آنها حین تماشای یک فیلم کشف نشده بود؛ زیرا
در روشهای مخرب قبلی ،دستیابی به اطالعاتی از درون مغز ،تنها از
طریق بازکردن جمجمه و کارگذاشــــتن الکترودهای حسگر درون مغز
ممکن بود که خود منجر به تخریب ســــلولهای مغزی و آسیبهای
شدید میشد و لذا همیشــــه در آن از حیوانات آزمایشگاهی استفاده
میشـ ــد؛ اما آخرین پیشـ ــرفتها در زمینـ ــۀ تصویربـ ــرداری کارکردی
به شـ ــیوۀ تشــــدید مغناطیســــی (اف.ام.آر.آی) ،امــــکان اندازهگیری
فعالیت مغز را هنگام تماشــــای فیلم به ما میدهند (هاسون،1394 ،
 .)3بـ ــا توســــعه ابزارهای جدیــــد ،اندک انــــدک رویکرد شــــناختی در
مطالعات ارتباطی در حال جایگزین شــــدن رویکرد رفتارگرایی است.
علــوم شــناختی مطالعــه میانرشــتهای ذهــن و هــوش اســت که
رشــتههای فلســفه ،روانشناســی ،هوش مصنوعی ،علــوم اعصاب،
زبانشناســی و انسانشناســی را در برمیگیــرد (تــا گارد.)10 ،1391 ،
علوم شناختی همانند تمامی شاخههای معرفت بشری ،از پارادایم
خاصــی پیــروی میکند .دانشــمندان علوم شــناختی ،ذهن انســان
را شــبكه پیچیــدهای میداننــد كه اطالعــات را دریافــت ،نگهداری و
بازیابی میكند و میتواند آن را تغییر شكل یا انتقال دهد.
ابزارهای زیادی برای ســنجش تاثیرات شــناختی رسانهها وجود
دارد که یکی از پرکاربردترین و ارزانترین آنها ،سیستمهای ردیابی
چشم هستند .اطالعات بصری گستردهای که از طریق دستگاههای
ردیابــی چشــم در اختیار محققان قــرا میگیرد ،این سیســتمها را به
یکــی از مهمتریــن ابزارهــای تحقیقاتــی در حــوزه ارتباطــات و رســانه
تبدیــل کرده اســت .ردیابی مســیر نگاه شــخص و حتی تغییــر اندازه
مردمــک ،اطالعــات ارزشــمندی درباره حضــور ،توجه ،تمرکز و ســایر
حــاالت ذهنــی و شــناختی شــخص میدهنــد کــه میتوانــد بینــش

عمیقــی از رفتــار انســانی ایجاد کــرده و دادههایی عینــی در خصوص
توجه افراد را در اختیار محققان قرار دهد.
مطالعات ردیابی چشم
لکــردن مســیری کــه شــخص نــگاه میکنــد را ردیابــی چشــم
دنبا 
میگوینـ�د ( .)Nielsen & Pernice, 2009, 15فرآینــد ذخیــره مــکان
خیرهشــدن و حرکــت چشــم یــا بهعبارتدیگــر اندازهگیــری و تحلیــل
فعالیتهای چشم ،یعنی اینکه کاربر به کجا نگاه میکند ،چه چیزی از
دیدش نادیده گرفته میشود و چگونه به محرکهای مختلف وا کنش
نشــان میدهــد را ،ردیابــی چشــم میگویند .ردیابی چشــم ،یــک ابزار
برای اندازهگیری موقعیت و حرکات چشم است .این فن میتواند یک
روش مفید برای تجزیهو تحلیل رفتار و شــناخت باشــد .با اســتفاده
از فن ردیابی چشــم میتوان به مدارک و شــواهد رفتاری دســت پیدا
کــرد .ردیابــی چشــم به فرایندهای توجه و هوشــیاری حســاس اســت
(حسینآبادی ساده ،سما کنژاد و نورایی.)34 ،1394 ،
دستگاه بینایی ،یکی از تخصصیترین عضوها در ادرا ک بشر و یکی
از مهمترین حواس پنجگانه اســت .به همین دلیل ،اعتماد بیشــتری
به دادههای آن میشــود .اساس توسعه روش مطالعه ردیابی چشم،
فرضیه چشــم-ذهن اســت .معنی فرضیه چشــم-ذهن این است که
ثبت حرکت چشــم میتواند نشــاندهنده توجه شــخص در ارتباط با
تصویــر یا محرک مقابل وی باشــد .این فکر کــردن میتواند از عالقه یا
مشکل پیش روی کاربر حکایت کند .ردیابی چشم ،حجم عظیمی از
دادههــای عینی ،در مــورد فرایندهای توجه کاربران ارائه میکند .این
فرایندهــا اغلب بســیار ســریع و ناخودآ گاه هســتند .تفســیر دادههای
چشــمی ثبت و ضبطشــده سخت اســت و اســتخراج دادههای آن به
کار زیــادی احتیــاج دارد .افزون بر آن ،شــرایط محیطی اجرا و ســامت
آزمودنی باید در نظر گرفته شــوند .درنهایت میتوان بیان داشــت که
حرکات چشمی برای آ گاهی از ویژگیهای ادرا کی پایین به باال (عینی
به ذهنی) از جهان بیرونی و فرایندهای شناختی باال به پایین از (ذهن
به واقعیت) در ذهن حیاتی هستند (زاهدی نوقانی.)350 ،1396 ،
ردیابی حركات چشم به فرایندی گفته میشود كه طی آن ،بتوان
نقطــه دیــد ناظــر را پیــدا كرد ،یــا اینكه بتوان حركات چشــم شــخص
نســبت به ســر او را اندازهگیری نمود .وســیلهای را كه بتوان با آن به
ایــن امر نائل آمد ،دســتگاه ردیاب حركات چشــم گویند (پرنیانپور،
مردانبگی و سرشار.)484 ،1387 ،
تاریخچه ردیابی چشم
ل فرانســوی دریافــت كه در
در ســال  1879میــادی لوئیــس جــاوا 
فرایند خواندن یك متن ،در چشم بجای یک حركت نرم روی كلمات،
یک سری حركات پرشی تند به نام سا كاد و نقاط مكث یا فیكسیشن
دیــده میشــود .هیــوی اولین ردیاب چشــم را بــا اســتفاده از نوعی لنز
تماســی ســاخت .در وســط ایــن لنــز ،ســوراخی بــرای مردمــک وجود
داشــت و یک اشــارهگر آلومینیومــی به آن متصل بود کــه با حركت کره
چشــم ایــن اشــارهگر نیز حركــت میکرد .او بــا این روش بــه اندازهگیری
برخی حركات چشم و سا كادهای كوچك پرداخت و دریافت كه چشم
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در هنگام خواندن متن ،تنها روی برخی كلمات مكث میکند .اولین
بوسول ساخته شد.
ردیاب غیرتهاجمی نیز در شــیكا گو توسط جورج ِ
او از تابانــدن نــور به چشــم و ضبــط بازتاب آن از چشــم روی یک فیلم
عکسبرداری كمك میگرفت و با این روش ،مطالعات اصولی در مورد
خواندن و نگریستن به یک عكس انجام داد (.)Daunys, 2006, 20
تکنیکهای شناختهشده در مطالعات ردیابی چشم
دو تکنیک نقشههای حرارتی و نقاط خیره ،از شناختهشدهترین
تکنیکهای مورداستفاده در مطالعات ردیابی چشم هستند.
 -۱فن نقش ـههای حرارتی :شناختهشــدهترین فن تجسمســازی
برای مطالعات ردیابی چشم است .خروجی این تکنیک ،یک تصویر
رنگبندیشده بر اساس میزان توجه جلبشده به هر قسمت است
که در آن نواحی قرمزرنگ ،بیشــترین توجه را نشان میدهد ،نواحی
زردرنگ ،تمرکز یا تثبیت کمتری را نشــان میدهد ،نواحی آبیرنگ،
کمترین مشــاهده و نواحی خا کســتریرنگ هیچگونه تمرکز یا تثبیت
نداشــتهاند .نقش ـههای حرارتــی بهطورمعمــول اطالعــات مربوط به
چنــد کاربــر را نمایــش میدهد و رفتارهای مشــاهدهی کاربــران را به
شــکل مجزا نشان نمیدهد و رنگها ،متوسط رفتار همهی کاربران
را نمایــش میدهــد و تفاوتهــا در رفتارهــای مجــزا را یکنواخــت و
یکسانسازی میکند (.)Nielsen & Pernice, 2009, 119
 -۲فــن نقاط خیــره :تنها بازدید یک کاربر بــر روی صفحهنمایش
را نشــان میدهــد که نقــاط آبیرنگ نشــاندهندهی تثبیت یا تمرکز
اســت و نقــاط بزرگتر تثبیتهای طوالنیتر را نشــان میدهد .نقاط
شــمارهگذاری میشــوند و خطهای بین نقاط ،حرکت چشــم از یک
نقطهبهنقطــه دیگــر یــا همــان ســا کادها را نشــان میدهنــد .الزم به
یادآوری اســت که انســانها در طول سا کادها کور هستند و جایی را
نمیبیننــد ،بنابراین عناصر زیر خطهای نازك را نمیتوانند ببینند و
فقــط آنهایــی که زیر نقاط هســتند را میبینند .ترســیم نقاط خیره
بــرای تصویرســازی بازدیــد هر فــرد از کل تصویر امکانپذیر اســت اما
دنبــال کــردن اینکه کاربر به یک بخش خاصــی از صفحه توجه کرده
است ،میتواند مشکل باشد (.)Poole & J. Ball, 2005, 6
• الگوهای حركتی چشم
ّ
كاینمــن 4الگوهای حركتی روزمرۀ چشــم انســان را به ســه دســته
تقسیمبندی میکند:
5
تماشای بیاختیار  :هنگامی است كه بیننده بدون هیچ منظور
ً
و هــدف خاصــی منظره و یا عكســی را نگاه میکند .مســلما نقاطی از
تصویر كه حاوی اطالعات بیشــتری هستند و یا جلبتوجه بیشتری
میکنند نظر بیننده را بیشتر جلب میکنند.
تماشای هدفمند :6این الگو هنگامی به وجود میآید كه شخص به
دنبال چیزی در تصویر میگردد یا ســؤال و هدف خاصی در ذهن دارد.
الگوی متناســب با فكر :7هنگامی اســت كه ناظــر توجهی به منظره
جلوی خود ندارد و چشــم متناســب بــا آنچه در فکــر او میگذرد حركت
ً
میکند .مثال هنگامیکه از شخص خواسته میشود كه کلمهای را هجی
كند كلمه را در ذهن تصور میکند و سپس چشم خود را از ابتدای كلمه

تا آخر آن حركت میدهد (پرنیانپور ،مردانبگی و سرشار.)489 ،1387 ،
• توجه
در عصبشناســی به جهتدار بودن و انتخابی بودن فرایندهای
ذهنــی ،توجــه میگوینــد کــه از طریــق آن توانایــی انتخــاب برخــی از
اطالعــات بــرای بررســی مفصلتــر و نادیــده گرفتــن اطالعــات دیگــر
بــرای ذهــن انســان فراهم میشــود .جهان بیــرون پیچیــده و منابع
محاســباتی مغــز مــا محدود اســت؛ برایناســاس مغز از ســازوکارهای
توجهــی برای انتخــاب آنچه به نظر میرســد مناســبترین اطالعات
برای پردازش بیشــتر باشــد ،اســتفاده میکند .این فراینــد گزینش را
توجــه انتخابــی مینامنــد که طی آن از ده به تــوان نه بیت اطالعاتی
که در هر ثانیه از طریق حواس وارد مغز انســان میشــود ،ده به توان
دو بیــت آن موردتوجــه قــرار میگیرد و در حوزه ادرا کی واقع میشــود
(فرهنگی ،قرا گوزلو و صلواتیان )94 ،1389 ،طبق تعریف داون پورت
از توجــه ،توجــه یــک درگیــری متمرکــز ذهنی اســت بر روی یــک آیتم
اطالعاتی .این آیتمها وارد آ گاهی میشوند ،ما به آیتم خاصی توجه
میکنی��م و بع��د تصمی��م میگیریم که عمل کنی��م (& H. Davenport
.)C. Beck, 2002, 21
همانطور که بیان شد توجه به معنای میزان اختصاص فعالیت
پردازششــده بــه یــک محــرک خــاص اســت ،از آنجا کــه ظرفیت مغز
بــرای پردازش اطالعات محدود اســت ،مصرفکننــدگان درباره آنچه
به آن توجه میکنند ،بسـ�یار انتخابی عمل میکنند ( �Posner & Pe
 .)tersen, 1990, 28حساســیتها تحــت عنــوان فعالیت درک ذهنی
قلمداد میشــود که نقش مهمی در استخراج اطالعات و شکلدهی
درک از آن الگوی بهکاررفته تلقی میشود .توجه ،نقش کلیدی را در
بس��یاری از فراینده��ای ادرا کی ایفا میکن��د (Solomon, Askegaard,
.)& Soren.K.Hogg, 2010, 540
همانطور که نویمان از تاریخ ســنتهای تحقیق روانشــناختی
نتیجه میگیرد ،توجه یک سیســتم همگن نیست ،بلکه یک مفهوم
بــا اجزای مختلف و توابع اســت که شــامل موارد زیر میشــود :توجه
میتوانــد اطالعــات را برای اقدامات انتخاب کنــد ،رفتار را مهار کند،
پیچیدگــی محرکهــا را کاهــش دهــد ،محرکهایــی را بــرای پذیرش
تلفیــق کنــد و برای مشــخص کــردن اقدامــات بــه کار رود .همچنین
میتوانــد بــا افــزودن محرکهــای خــاص و حــذف ســایر اطالعــات از
پردازش ،کارایی انتخابی داشته باشد (.)Neumann, 1992

روش پژوهش
در مطالعاتــی کــه امــکان کنتــرل تمامــی متغیرهــا در آزمایــش
وجود نداشــته باشــد ،سعی میشود با شناســایی متغیرها و افزایش
آ گاهیهــای الزم ،پژوهــش را بــه روش تجربی نزدیــک کنند ،اما این
ً
پژوهشهــا ،کامال تجربی و آزمایشــگاهی نخواهند بود .از آنجایی که
هدف ،بررسی نقاط توجه تماشا گران برحسب جنسیت بوده است،
لذا ســعی شــده تاحــد ممکن متغیرهــای تاثیرگذار غیــر از متغیر مورد
نظر ،از قبیل حرکت بازیگران و مونتاژ و حرکت دوربین کنترل شود تا
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اثری بر توجه تماشا گران نداشته باشد.
ســکانس مورد بررســی در این پژوهش ،ســکانس نخست از فیلم
«جدایی نادر از سیمین» ساختهی اصغر فرهادی بود .این سکانس
نمــای دو نفــره از دو شــخصیت اصلی داســتان یعنی نادر و ســیمین
اســت (تصویــر  .)1در ایــن صحنــه ،بازیگــران حرکتــی ندارنــد و فقــط
دیالوگ میکنند .صحنهپردازی بســیار ســاده و واقعی است و شامل
نورپــردازی خــاص یــا عنصــر صحن ـهای و یا رنــگ خاصی کــه توجه را
بیشاز حد به خود جلب کند ،نیست.
بازیگــران در نمــای دونفــرهی این ســکانس ،رو بــه دوربین حرف
میزننــد و تمامرخ نمایش داده میشــوند .فاصله دوربین از هرکدام
از شــخصیتها یکســان اســت و نمای متوســط از بدن شــخصیتها
داریــم .زن در ســمت چپ تصویر قرار دارد کــه در این پژوهش محل
نشستن شخصیت زن را  8 PoWمینامیم و شخصیت مرد در سمت
راست تصویر قرار دارد و محل قرار گرفتن آن را  9 PoMمینامیم.
در ایــن ســکانس ،هــر دو شــخصیت در دادگاه و رو بــه دوربیــن
هســتند .دوربیــن نقطه نــگاه قاضی اســت و صدای قاضــی بهصورت
بــرون تصویــر در جریــان اســت .شــروع ســکانس صــدای بــرون تصویر
قاضــی رو بــه شــخصیت زن اســت .در این پژوهش 5 ،ثانیــه از صحنه
ابتدایی بهعنوان صحنهی اول مورد بررسی قرار گرفت .دلیل انتخاب
این صحنه این بود که صحنه معرفی شخصیتهاست و دو نفر هیچ
دیالوگــی ندارنــد؛ البته نقش صدای بــرون تصویر در تمرکز تماشــا گر بر
شــخصیت زن مؤثــر اســت .ســپس شــخصیت زن شــروع بــه صحبت
کردن میکند و شخصیت مرد رو به دوربین است .در این صحنه فقط
شــخصیت زن رو به دوربین در حال حرف زدن اســت ،شخصیت مرد
و قاضــی حرکــت و دیالوگی ندارنــد 5 .ثانیه از این صحنــه نیز بهعنوان
صحن ـهی دوم مــورد بررســی قــرار گرفــت .در این صحنه میــزان توجه
بــه شــخصیت زن و توجه تماشــا گران بــه لحاظ جنســیت در پژوهش
اندازهگیری شــد 5 .ثانیه از صحنهای که فقط شــخصیت مرد در حال
حرف زدن اســت و شــخصیت زن حرکت و صدایی ندارد نیز بهعنوان
صحنهی سوم بررســی گردید .در این صحنه میزان توجه تماشا گران
بــه شــخصیت مــرد و توجــه بــه عکسالعمــل شــخصیت زن از طــرف
گروههای مختلف تماشــا گران به لحاظ جنسیت و پرسش طر حشده
ً
اندازهگیــری شــد .نهایتــا  5ثانیــه از صحن ـهای که هر دو شــخصیت در
حال مشــاجره با یکدیگر هستند نیز بهعنوان صحنهی چهارم بررسی
شد .در این صحنه ،شخصیتها در حال بگومگو هستند و صدایی از

طرف قاضی وجود ندارد و صحن ه دارای تنش است اما حرکت فیزیکی
در شــخصیتها نیست .هدف در بررســی این صحنه ،مقایسه میزان
توجه به شخصیت زن و مرد از طرف تماشا گران زن و مرد بوده است.
بــرای انتخــاب مشــارکتکنندگان از بیــن جامعــه آمــاری پژوهــش
حاضر یعنی دانشــجویان  ۲۰تا  ۳۰ســاله دانشــگاههای تهران ،از روش
نمونهگیری مختلط استفاده شد؛ یعنی در مرحله اول نمونهگیری ،به
روش غیراحتمالی ،دانشگاه سوره به علت در دسترس بودن انتخاب
و پــس از انتخاب این دانشــگاه ،افراد به روش تصادفی ســاده برگزیده
شــدند .بهاینترتیب که اول لیستی از کل دانشجویان دانشگاه سوره
تهیه گردید ،بعد از بررســی محدوده ســنی ،کلیه دانشــجویان دختر و
پســر بین  21تا  31ســال انتخاب شــدند .پساز آن به هر دانشــجو یک
کد اختصاص داده شــد و به کمک جدول اعداد تصادفی  6نفر از بین
دانشجویان پسر و  6نفر از بین دانشجویان دختر انتخاب شدند .پس
از تمــاس بــا ایشــان ،در صــورت تمایــل به همــکاری ،آزمایــش بر روی
آنان انجام میپذیرفت و در صورت عدم تمایل به حضور در پژوهش،
مجدد از لیست افراد جدیدی انتخاب میشدند.
شرط انتخاب افراد مشغول به تحصیل بودن در مقاطع کارشناسی
و یا کارشناسیارشــد در رشــتههایی غیر از سینما بود ،تا از احتمال آن
که حرفهمندی ســینما اثری بر نوع نگاه و نقاط توجه تماشا گر داشته
باشد ،جلوگیری شود .در ضمن برای جلوگیری از اثر مکرر دیدن فیلم،
ً
همهی افراد انتخابی میبایست فیلم را قبال فقط یک بار دیده باشند.
ایــن آزمایــش در آزمایشــگاه علــوم اعصــاب پژوهشــکده علــوم
شــناختی پژوهشــگاه دانشهــای بنیــادی انجامشــده اســت.
دســتگاه ردیابــی چشــم مــورد اســتفاده مــدل Eyelink 1000بــود.
شــرکتکنندگان در آزمایــش در محیطــی بــدون صــدا و در خاموشــی
کامل به تماشــای فیلم و بهطور متوسط در فاصلهی استاندارد (75
ســانتیمتر) از مانیتــور قــرار گرفتند .دســتگاه برای هر تماشــا گر زن و
مرد و متناسب با محل قرار گرفتن مردمک چشم آنها دو بار کالیبره
ً
و صحت اندازهگیری آن دقیقا بررسی شد .ابعاد مانیتور پخشکننده
فیلــم  1920 *1080پیکســل بــود و برنامــهی ثبت و انتقــال دادهها در
محیط نرمافزار متلب نوشتهشــده بود و دادهها بهصورت دادههای
مکانی یعنی مؤلفههای افقی و عمودی ثبت شدند.
دو مولفه مهم در تحلیل حرکات چشم ،خیرگی و سا کاد نام دارد.
خیرگــی به معنــای ثبات نگاه فرد بر یک نقطه واقع در میدان دیداری
روی صفحــه نمایش اســت که در طی آن ،پــردازش اطالعات دیداری

تصویر  -1نمای دونفره از سکانس انتخابی فیلم جدایی نادر از سیمین و محل قرار گرفتن شخصیتها.
ماخذ( :برگرفته از فیلم جدایی نادر از سیمین)

تصویر  -1نمای دونفره از سکانس انتخابی فیلم جدایی نادر از سیمین و محل قرار گرفتن شخصیتها.
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مربوط به همان نقطه توســط مغز صورت میگیرد .ســا کاد به معنای
حرکت سریع چشم به صورت پرش از یک نقطه به نقطهای دیگر است
کــه در طــی آن ،مغز قادر به پردازش اطالعات دیداری نیســت تا وقتی
که چشــم دوباره روی یک نقطه جدید ثابت بماند (زاهدی ،عندلیب
و خرمــی بنارکــی .)1397 ،در ایــن پژوهــش ،بــه تحلیــل نقــاط خیرگی
پرداخت ه شــد .چون در سکانس انتخابی و صحنههای موردنظر برای
تحلیل شــخصیتها حرکت یا اتفاقی که جلب نظر کند ،وجود ندارند
بنابرایــن بررســی مؤلف ـهی افقــی جهت شناســایی محل نقــاط توجه
(خیرگی) همان نتیجهی مورد نظر را میدهد.
از هــر یــک از شــرکتکنندگان در ایــن آزمایــش حــدود  6200نقطــه
توجه 10ثبتشده است که از این میزان ،تعدادی از دادهها ،دادههای
صحیــح نبودنــد .دادههایی که نقاط چشــم خــارج از قــاب مانیتور یا
حاصل از پلک زدن تماشا گر بود که از تحلیل کنار گذاشته شدند.

یافتههای پژوهش
در ادامــه بــه تفکیک صحنه ،نتایج آزمایش ارائه شــده اســت .در
هــر صحنــه ،پس از دریافــت خروجی ردیابی چشــم که حــاوی نقاط
توجــه چشــمی بود (تصویــر  ،)2تابــع چگالی احتمال هر یک ترســیم
شــد .تابع چگالــی احتمال توزیع ناپارامتریــک احتمال نقاط صفحه
را نشــان میدهــد .در ایــن توزیع دیده میشــود که نقــاط متعلق به

تصویر  -2تصاویر نمونه خروجی دستگاه ردیابی چشم.

تصویر  -3مؤلفه افقی نقاط توجه تماشا گران در صحنه اول.

محــل نشســتن زن و محل نشســتن مــرد ،در مرکز توجه 11قــرار دارد و
نقاط دیگر صفحه مورد توجه نبوده اســت .در صحنههای مختلف،
هرچــه قلــه نمــودار باالتــر باشــد ،نشــان دهنده میــزان بیشــتر توجه
مخاطبان در آن محل نسبت به سایر نقاط است.
صحنه اول
صحنه اول ،صحنهای بود که در آن قاضی در حال صحبت با بازیگر
زن بــود و هیــچ یــک از دو بازیگــر صحبت نمیکردند ،اغلــب تمرکز هر دو
دســته مخاطبان در این صحنه بر شــخصیت زن اســت (تصویر  .)3در
اینجا چون لحظهی معرفی شخصیتهاســت و صدای خارج از تصویر
رو به شخصیت زن داستان ،تمرکز تماشا گران نیز به شخصیت زن است.
چگالــی نقطــهی خیرگــی تماشــا گران مــرد و زن بــر اســاس درصــد
فراوانی نقطهی نگاه تماشــا گران به محل قرار گرفتن شــخصیت زن و
مرد در تصویر ،در تصویر  4ارائ ه شــده اســت .بر اســاس آن 43 ،درصد
از میــزان نقــاط خیرگــی ضبــط شــدهی تماشــا گران مرد ،معطــوف به
شــخصیت زن ،جنس مخالف اســت و حــدود  30درصد به همجنس
خود یعنی شخصیت مرد نگاه کردهاند .در مورد تماشا گران زن ،حدود
 38درصــد بــه همجنس خــود ،شــخصیت زن و  35درصــد به جنس
مخالف خود ،شخصیت مرد نگاه کردهاند .درمجموع توجه بیشتر به
شخصیت زن تصویر است و این از طرف تماشا گران مرد بیشتر است و
زنها متعادل به هر دو شخصیت زن و مرد نگاه کردهاند.
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صحنه دوم
در این صحنه ،بازیگر زن در حال صحبت کردن با قاضی (دروبین)
اســت و شــخصیت مــرد حرکــت و دیالوگــی نــدارد ،انتظــار داریــم تمام
توجــه در ایــن صحنه  5ثانیهای به شــخصیت زن باشــد و البته میزان
توجــه بــه شــخصیت صامــت نیــز اهمیــت دارد زیــرا میــزان توجــه بــه
عکسالعملهای شــخصیت مقابل را در گروههای تماشــا گران نشان
میدهد (تصویر  .)5همانطور که مشــاهده میشود ،بیشترین نقاط
خیرگــی تماشــا گران زن و مرد به ســیمین اســت؛ اما در مــورد توجه به
شخصیت مرد تماشا گران زن بسیار کمتر از مردان به وی نگاه کردهاند.
چگالی نقطهی خیرگی تماشا گران مرد و زن بر اساس درصد فراوانی
نقط ـهی نــگاه تماشــا گران بــه محــل قــرار گرفتــن شــخصیت زن و مــرد
در تصویــر ،در تصویــر  6نمایــش دادهشــده اســت که بر اســاس آن79 ،
درصد از میزان نقاط خیرگی ضبطشــدهی تماشا گران مرد معطوف به
شخصیت زن ،جنس مخالف است و حدود  20درصد به همجنس خود

یعنی شــخصیت مرد نگاه کردهاند .در مورد تماشــا گران زن ،حدود 87
درصــد به همجنس خود ،ســیمین و  8درصــد به جنس مخالف خود،
نادر نگاه کردهاند .درمجموع توجه بیشتر به شخصیت زن تصویر است.
صحنه سوم
در صحنه سوم ،بازیگر مرد در حال دیالوگ با قاضی (دوربین) است و
شخصیت زن حرکت ندارد و حرفی نمیزند ،انتظار داریم تمام توجه در
این صحنه  5ثانیهای به شخصیت مرد باشد .تصویر  7نشان میدهد
ً
توجه تماشا گران مرد کامال بر شخصیت مرد و البته بیشترین تمرکزشان
بر یک نقطه اســت و تماشــا گران زن نیز مرکز توجهشــان به شخصیت
مــرد اســت بــا این تفاوت که به نقاط حواشــی مرد نیز توجــه کردهاند.
چگالــی نقطــهی خیرگــی تماشــا گران مــرد و زن بــر اســاس درصد
فراوانی نقطهی نگاه تماشــا گران به محل قرار گرفتن شــخصیت زن
و مرد در تصویر  8ارائ ه شــده اســت .بر اساس آن 92 ،درصد از میزان

تصویر  -4مقایسه درصد نقاط توجه تماشا گران مرد و زن به شخصیتهای زن و مرد.

تصویر  -5مؤلفه افقی نقاط توجه تماشا گران بر اساس جنسیت در حالت دوم مورد بررسی.

تصویر  -6مقایسه درصد نقاط توجه تماشا گران مرد و زن به شخصیتهای زن و مرد در صحنه دوم.
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نقــاط خیرگــی ضبطشــدهی تماشــا گران مرد معطوف به شــخصیت
مرد اســت و حدود  6درصد به شــخصیت زن نگاه کردهاند .در مورد
تماشــا گران زن ،حــدود  17درصــد بــه همجنــس خــود ،شــخصیت
زن تصویــر و  80درصــد بــه جنــس مخالف خود ،شــخصیت مرد نگاه

کردهاند .در مجموع توجه بیشتر به شخصیت مرد تصویر است.
صحنه چهارم
در ایــن صحنــه ،شــخصیت زن و مــرد هــر دو در حــال حــرف زدن

تصویر  -7مؤلفه افقی نقاط توجه تماشا گران بر اساس جنسیت در صحنه سوم مورد بررسی.

تصویر  -8مقایسه درصد نقاط توجه تماشا گران مرد و زن به شخصیتهای زن و مرد در صحنه سوم.

تصویر -9مؤلفه افقی نقاط توجه تماشا گران بر اساس جنسیت در صحنه چهارم.

تصویر  -10مقایسه درصد نقاط توجه تماشا گران مرد و زن به شخصیتهای زن و مرد در صحنه چهارم.
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رو بــه دوربیــن هســتند و هــر دو همزمان حرف میزننــد .تحلیل این
صحنــه و مطالعــه تطبیقــی با صحنههــای دوم و ســوم رابطهی بین
نگاه تماشــا گران ،جنســیت و شخصیتی که حرف میزند را مشخص
میکند .مرکز توجه مردها به همجنس خود (نادر) و مرکز توجه زنها

نیز همجنسشان (سیمین) است.
تصویر 10نشــان میدهــد که مردها 67 ،درصد به شــخصیت مرد
و  32درصــد بــه شــخصیت زن نــگاه کردهانــد و زنهــا 57 ،درصد به
شخصیت زن و  41درصد به شخصیت مرد نگاه کردهاند.

پژوهشهایــی که تابهحال انجام پذیرفته ،مؤید این نکته اســت
که الگوی نگاه کردن زن و مرد به تصاویر با یکدیگر متفاوت است .در
ایــن مقاله نیز ،تفــاوت بین نگاه کردن زنان و مــردان در صحنههای
منتخب مشخص است.
در صحنهی نخست ،علیرغم آنکه هر دو شخصیت سا کت بوده و
دیالوگی ندارند ،اما در زنان و مردان به میزان اندکی به جنس زن بیشتر
نــگاه کردهانــد .علت ایــن تفاوت ،صــدای برون تصویر قاضی اســت که
شــخصیت زن (ســیمین) را مورد خطاب قرا میدهد ،بنابراین بخشــی
از خیرگــی و تمرکــز بر شــخصیت زن بــه همین دلیل معطوف میشــود.
در صحنههــای دوم و ســوم ،همانطــور کــه انتظــار میرفــت
تماشــا گران بــه فــرد در حال دیالــوگ بیشــترین توجه را داشــتند .در
صحنه دوم ،مرد صامت اســت و همانطور که گفته شــد مرکز توجه
هــم از طــرف زنــان و هم از طــرف مردان ،بــه شــخصیت زن (در حال
دیالوگ) است .در صحنه سوم نیز به همینگونه است ،مرد در حال
حــرف زدن و مرکــز توجــه هــم از طــرف زنــان و هــم از طرف مــردان بر
شخصیت مرد است.
اما نکتهی قابل بررســی ،میزان توجه چشــمی تماشــا گران نســبت
به عکسالعمل شــخصیت صامــت در هر صحنه اســت .همانطور که
در جــدول  1قابــل مشــاهده اســت ،دو عــدد  20/2و  17/6درصــد در
توجه مردان و زنان به شــخصیت صامت همجنسشــان ،در مقایســه
ت صامــت
بــا دو عــدد  8/6و  6/5درصــد در توجــه آنهــا بــه شــخصی 
غیرهمجنسشان ،نکته جالب توجهی است که نشاندهنده تمایل هر
دو گروه به توجه به همجنسشــان در شــرایطی است که آن شخصیت
صامــت اســت .بهعبارتدیگــر از مجمــوع ایــن دو صحنه شــبیه به هم
به جهت تکگویی شــخصیت ،میتوان نتیجه گرفت که جنســیت در
توجه افراد نقش اساســی دارد .در حالی که شــخصیت زن و مرد در این
صحنهها عکسالعملی ندارند اما گویی تماشا گر در انتظار حرکت ،حرف
و یا عکسالعملی از طرف شخصیت همجنس خود است.
نکته دیگری که از مقایســه نتایج صحنههای دوم و ســوم حاصل
میشــود این است که علیرغم آنکه تماشا گران به فرد دیالوگکننده
توجــه میکننــد ،میــزان توجــه در هــر دو گــروه زنــان و مــردان بــه فــرد

دیالوگکننــده نیــز متاثــر از جنســیت آن اســت؛ یعنــی تمایل افــراد در
توجه فرد دیالوگکننده همجنس خودشان نیز بیشتر است .مشاهده
میشــود کــه در صحنــه ســوم ،بیــش از  92درصــد از مردان به نــادر در
حــال دیالــوگ نگاه کردهاند و این در حالی اســت که حــدود  80درصد
از زنان به شــخصیت مرد در حال دیالوگ توجه کردهاند .این موضوع
در صحنه دوم نیز در خصوص زنان با تفاوتی  9درصدی در مقایسه با
مردان در توجه به سیمین در حال دیالوگ محرز است.
در صحنه چهارم هم شخصیت زن (سیمین) و هم شخصیت مرد
(نــادر) در حال دیالوگ کردن با قاضی (دوربین) هســتند .همانطور
کــه در نتیجهگیــری حاصــل از تحلیــل یافتههــای صحنههــای دوم و
ســوم مشــخص شد ،قابل انتظار بود که تماشا گران زن و تماشا گران
مرد به همجنس خود بیشــترین توجه را داشته باشند .البته این در
حالی بود که به عکسالعملهای جنس مخالف نیز توجه میکردند.
مطابــق با دادههای آزمون صحنه چهارم ،در همزمانی دیالوگهای
دو شــخصیت ،تماشــا گران مطابــق بــا جنســیت بــه همجنــس خود
بیشترین توجه را دارند و مرکز توجه در مشاجرهی دو جنس مخالف
از طرف ناظر بیرونی شخصیت همجنس ماجراست.
ایــن پژوهــش با هــدف مطالعــه تاثیــرات جنســیت بر الگــوی نگاه
تماشا گران فیلمهای سینمایی با مورد مطالعه قرار دادن  4صحنه از
فیلم جدایی نادر از سیمین بود .برای این منظور ،از ابزار ردیابی چشم
استفاده شد .نتایج این پژوهش نشان داد که جنسیت افراد بر نحوه
نــگاه آنهــا به شــخصیتهای فیلمهــای ســینمایی تاثیرگذار اســت.
ً
بدین نحو که افراد معموال تمایل بیشتری به توجه به شخصیتهای
همجنــس خــود دارنــد .این موضــوع هم در مــورد شــخصیتهای در
حــال دیالــوگ گفتن و هــم شــخصیتهای صامت ،مصداق داشــت.
یافتههــای این پژوهش ،علیرغم آنکه تنها یافتههای توصیفی بوده
و بــه دلیل تازگی و دشــواری اســتفاده از این ابزار جدیــد در اجرای یک
پژوهش آزمایشگاهی به صورت استنباطی و با هدف آزمون فرضیهای
اجــرا نشــده بــود ،اما میتواند ســنگ بنای خوبی باشــد برای توســعه
مطالعات جنســیتی در ســینما به کمک ابزارهای جدید و از زاویه دید
مطالعات ســینما عصبشناســی .12ایــن موضوع میتواند با گشــودن
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دریچ ـهای جدیــد بــه مطالعات ســینمایی ،برخی از نقــاط تاریک این
حــوزه مطالعاتــی را روشــن کند .البته پیشــنهاد میشــود مطالعات در
ایــن حــوزه تنها بــه اســتفاده از ابزارهایی چون ردیابی چشــم منحصر
13
نشــده و پژوهشگران به استفاده از ابزارهای دیگری چون نوار مغزی
و تصویربــرداری کارکــردی بــه شــیوه تشــدید مغناطیســی 14نیــز روی

آورند .این ابزارها امکان رسوخ به جعبه سیاه ذهن آدمی را به محقق
داده میتوانــد فهم بســیاری از تاثیرات محتواهای رســانهای از جمله
فیلمهای ســینمایی بر ذهن انسان و شناسایی فرایندهای شناختی
ناشی از مواجه مخاطبان با این متون رسانهای را ممکن کند تا به کمک
آنهــا بتــوان بــه نتایجی عینیتر در مطالعات رســانهای دســت یافت.
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C

inema is a visual-based art, so the visual
mechanism, which is the path to understanding the beauty of this art, should be recognized.
Sight and everything that makes sense in this way
are fundamental aspects of cinematic studies. During the life of cinema, how to watch a film has been
repeatedly examined from a variety of perspectives. Transplantation of neuroscience, vision and
cinema are new approaches that have been addressed over the last decade. So far, many studies
have been conducted on the gender and cognitive
differences of cinema audiences. Oversight studies
are needed to prove the perceptual differences between the sexes that Neurocinematics studies provide this opportunity for cinema analysts. The present study aims to provide preliminary evidence for
gender differences in eye movement patterns when
watching a sequence of “separation” film. To do
this, subjects, consisting of six men and six women,
aged between 20 and 30, were exposed to three
minutes of the opening sequence of a movie, in
which the leading actor and actress are engaged in
dialogue while facing the camera. We have focused
on four five-second scenes. In the first scene, both
actor and actress are silent, in the second scene,
only the actress is speaking and the actor is silent
and both are facing the camera, while in the third
scene the actor is speaking and the actress is silent. In the last scene, the actor and the actress
are quarreling and talking at the same time. Gaze
points have been recorded by an eye-tracker. Eye
tracking provides an objective measure of the visual patterns of participants that allow us to determine
which elements in the picture are first and foremost
concerned. This data can be used to determine the

user’s priorities. Detecting user behavioral changes
allows us to recognize the tastes of users. The process of tracking how a person watches items on
a movie involves two issues: saccades and fixation. The saccade is the simultaneous movement
of the eyes in the same direction as it jumps from
one fixation point to another. Although simultaneous, the eyes must pause on a specific area of the
screen, and this is known as the fixation. The results indicate that both male and female observers
gaze firstly at the speaker. They also suggest that
whenever one of the characters is speaking, the observer of the same gender pays more attention to
them. The audiences pay remarkable attention to
the same gender when he or she is silent. These observations unveil important aspects of human gaze
patterns and particularly reveal important gender
differences of eye movement patterns. The findings
of this study, on the one hand, reveal important aspects of visual patterns and, in particular, important
gender differences. On the other hand, this study
could be a good foundation for developing gender
studies in cinema with the help of new tools, from
the perspective of the study of Neurocinematics to
the opening of the new window to cinema studies,
to clarify some uncharted research in this field.
Keywords
Neuroscience of Cinema, Eye Tracking, Gaze Point,
Gender Differences, Separation (Movie).
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