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  علم و تكنولوژي در جهان ةنان در عرصمشاركت زنگرشي بر 

  ∗فيروزه عزيزي
  چكيده

هـاي   طور روزافزوني در تمام جنبه قرن حاضر، قرني است كه در آن نقش علم و تكنولوژي به
باور عمومي بر اين است كه علم و تكنولـوژي پاسـخگوي بسـياري از    . يافته است زندگي تجلي

در اين ميـان  . اه زندگي بشر بسيار حياتي استمشكالت جهاني خواهد بود و نقش آن براي رف
هـر چنـد   . نقش نيمي از جمعيت جهان، يعنـي زنـان، در ايـن فرآينـد چنـدان روشـن نيسـت       

در همـه  . رود تكنولوژي ابزاري براي افزايش و تقويت مشاركت اجتماعي زنان باشـد  انتظارمي
از جمله داليل . ي ندارندهاي علم و تكنولوژ جاي جهان، زنان عموماً، حضور قاطعي در عرصه

ي نقش و عملكردشـان در جامعـه و دوم، انتظـارات     اين موضوع، اول ديدگاه خود زنان درباره
در بخش آموزشي، گرچه بخش مهمي از دانشجويان در سـطح  . جامعه از مشاركت آنان است

كـه   دهند، اما شواهد حاكي است مي كارشناسي را در بسياري از كشورهاي جهان زنان تشكيل
هـا   به مرور در سطوح باالتر، تعداد زنان كم و كمترشده و در سـطوح بـاالي علمـي تعـداد آن    

اي كه هر چه به سطوح باالتر علمي نزديك شويم از تعداد زنان  به گونه. شود بسيار اندك مي
هـاي تحصـيلي نيـز     هـاي جنسـيتي در انتخـاب رشـته     افـزون بـر ايـن، تفـاوت    . شـود  مي كاسته

رونـد و كمتـر در    هاي هنري و علـوم اجتمـاعي مـي    زنان بيشتر به سراغ رشته. دشو مي مشاهده
در صنعت عمدتاً زنان به سـمت مشـاغلي كـه    . شوند هاي علوم طبيعي و مهندسي وارد مي رشته

هـاي فنـي و    دارند و كمتر به سراغ مشاغلي كه بر مهارت تاكيد بر نيروي فيزيكي دارد گرايش
پـردازد و   اين مقاله به بررسي ادبيات موجود در اين زمينه مي. درون فكر خالق متكي است مي

توانـد بـه بهبـود     دهد كه چگونه نقش زنان در كاربرد و پيشبرد علم و تكنولوژي مـي  مي نشان
دهـد كـه چگونـه علـم و      همچنين اين مقالـه درصـدد اسـت نشـان    . وضعيت جامعه بيانجامد

  .تواند برموقعيت زنان اثرگذارد تكنولوژي مي
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  مقدمه
آغاز يكي دو قرن اخير با تحول بزرگي همراه بود و آن اين بـود كـه دانـش بـه عنـوان      

دانـش مرزهـا را   . محور اصـلي و نيـروي محركـه رشـد و توسـعه بشـري قرارگرفـت       
اين تحول، جوامع صنعتي دنيا را به . ها وارد شد از فعاليت درنورديد و در گستره عظيمي

شد كه قابل مقايسه  محور سوق داد و با چنان سرعتي اين انتقال انجام سمت جامعه دانش
گـر چـه ايـن    . داد نبـود  با انتقال از جامعه كشاورزي به صنعتي كه در قرون گذشته رخ

شت، اما كشورهاي در حال توسـعه  تغيير و تحوالت عمدتاً بر كشورهاي صنعتي اثرگذا
هاي تكنولـوژي عامـل توليـد مهمـي      امروزه قابليت. نصيب نبودند هم از اين تحوالت بي

دانش نقش محوري در اين فرآيند . شود است كه سبب تغييرات عظيم در زندگي بشر مي
  .يافته است رو تقاضا براي نيروي كار ماهر بسيار افزايش دارد و از اين
برنـده ابـداعات و    ير و تحول به سمت جامعـه دانـش محـور، عامـل پـيش     فرآيند تغي

اين فرآيند بر توسـعه بشـري   . هاي توسعه و سناريوهاي پيشرفت براي آينده است برنامه
گذارد، بر اقتصاد از طريق افزايش رقابت جهاني، اشكال جديـد   به طرق گوناگون اثرمي

از طريــق فرآينــدهاي جديــد  هــا و تشــكيالت، بــر سياســت كــار، اشــتغال و ســازمان
اين موارد، . گيري، مفاهيم عدالت و تنوع و بر اجتماع با افزايش ميزان آزادي بشر تصميم

منظـور از  . همگي مستقيم و غيرمستقيم بر روابط جنسيتي جامعـه نيـز اثرگـذار اسـت    
ايـن  . كنند جنسيت، نقشي است كه هر يك از دو گروه زنان و مردان در جامعه ايفامي

. كند و در عين حال، ميان جوامع مختلف نيز متفاوت است به مرور زمان تغييرمي نقش
هـاي   تواند بر رفتارهاي اجتماعي، سياسـي، فرهنگـي و فرصـت    بديهي است اين نقش مي
گـذارد و از   هاي زنـدگي اثرمـي   تكنولوژي بر بسياري از جنبه. منبعث از آن اثربگذارد

  . دهد مورد تأثير قرارميرو روابط جنسيتي جامعه را نيز  اين
اي است كه در آن علـم و دانـش فنـاوري بـر تمـام سـطوح        جامعه دانش محور، جامعه

همـراه  » نيروي كار فكـري «. دانش منبع راهبردي براي افراد است. اجتماعي اثرگذار است
توليـدات  . با نيروي كار فيزيكي، سرمايه، ثروت و قدرت عامـل كليـدي توليـدي هسـتند    

. (Fuchs, 2004) كارگيري نيروي كار فكري واقعيتي در زندگي روزمره اسـت  همبتني بر ب
بـدين معنـا كـه    . در اين ميان جامعه دانش محور مستلزم بازتعريفي از نقـش زنـان اسـت   

تكنولوژي بر كار و زندگي زنان، يعني بر نقشي كه زنان در توسعه و كـاربرد تكنولـوژي   
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بر عدالت اجتماعي براي توسعه پايدار بشري نيـز  تكنولوژي همچنين . دارند اثرگذار است
  .(Nathan & Kelkar, 1997)اثرگذار است 

كنـد   داشتن دانش در علوم و تكنولوژي، سرمايه فكري يا نيروي كار فكري ايجـادمي 
اقتصاد دانش محور در فرآيند توليد كـاربرد زيـادي   . كه طبيعتاً بر زندگي اثرگذار است

هاي زندگي زنـان، بـه ويـژه     رود دانش و تكنولوژي تمام جنبه ميرو، انتظار از اين. دارد
زنـان نيمـي از   . اقتصاد، آموزش، تعليم و تربيت و محيط زيست را مورد تأثير قراردهد

التحصـيالن دانشـگاهي و نيمـي از     جمعيت جهان، نيمي از دانش آموزان، نيمي از فـارغ 
هـا در فرآينـدهايي    ا مشاركت آنام. دهند مي كنندگان توليدات صنعتي را تشكيل مصرف

گـذارد چنـدان زيـاد     هـا مـي   هاي زندگي آن كه چنين تغييرات شگرفي را بر تمام جنبه
جامعـه، باعـث افـزايش    » دامنه وسيع دانش«بديهي است حضور ناكافي زنان در . نيست

  . شود هاي جنسيتي و پيامدهاي اقتصادي اجتماعي مي نابرابري
هـاي زنـدگي در مباحـث     وژي و نفود آن در تمام جنبهعمق و گستره دانش و تكنول

افزايش و تقويت جايگاه زنان از طريق . جنسيتي عامل مهم و مقوله بسيار بااهميتي است
با . دانش و تكنولوژي تأثير زيادي بر توانمندسازي زنان و تقويت شيوه زندگي آنان دارد

توانمندسـازي  . ياري متغيرهاستوجود اين، تشخيص اين پتانسيل و توانمندي متاثر از بس
. عامل اصلي توسعه بشري است و توسعه بشـري فرآينـد گسـترش انتخـاب بشـر اسـت      

بنابراين، توانمندسازي زنان فرايندي است كه مستلزم تغييرات در طول زمان است و در 
هـا، افـزايش    هاي آن هاي موجود براي زنان را با توجه به قابليت صورت تحقق، انتخاب

 هـاي جامعـه اثرگـذار اسـت     اين يك فرايند گسترده است كه بر تمام بخـش . دبخش مي
(Oldham, 2000) .هاي  شود كه متناسب با فرصت هايي انجام رو، الزم است تالش از اين

بـديهي  . هاي جديدي در اين زمينه تعلـق گيـرد   موجود براي مردان، به زنان نيز فرصت
قـوق زنـان و گسـترش عـدالت اجتمـاعي      است تحقق اين امر، سبب تقويت پايگاه و ح

از سوي ديگر، تعمـيم آن در گسـتره گيتـي، بـه يـك فراينـد جهـاني افـزايش         . شود مي
انتظار آن است كه علم و تكنولوژي، كه در واقـع  . انجامد مشاركت زنان در توسعه، مي

هـاي مناسـب را فـراروي     هاي پيشرفت و توسعه هستند، افقي از فرصت ترين مؤلفه مهم
  . باشند ن بگشايند تا بتوانند در فرايند توسعه مشاركت زيادي داشتهزنا

بديهي است مشاركت بيشتر زنان در علوم و تكنولوژي، در مجموع به نفـع جامعـه   
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شود، مشكل زنان به تنهايي نيست، بلكه الزم اسـت   اينكه چگونه اين مهم محقق. است
  .(Petersen, 1995)نمايد  كل جامعه بشري براي رفع آن اقدام

اينكـه علـم و   . گيـرد  ها را در برمي امروزه علم و تكنولوژي دامنه وسيعي از فعاليت
علـم  . يابد بستگي به تعريف علم و تكنولوژي دارد مي تكنولوژي چگونه به زنان ارتباط
هـاي آن و   شود، كه بـه دنيـاي فيزيكـي و پديـده     مي معموالً با دانش يكي در نظر گرفته

كـه منظـور از فنـاوري و     در حـالي . شـود  مـي  منـد مربـوط   و نظـام  هاي تجربي آزمايش
تكنولوژي، كاربرد دانش علمي براي تحقق اهداف علمي زندگي بشر و يا به بيـان ديگـر   

. (Encyclopedia Britannica, 2005)ايجاد تغيير و بهبود در محيط زيست بشـر اسـت   
آنچه . (Nath, 2001)اند  ش بودهاز اين ديدگاه زنان به طور سنتي آنكوباتورهاي مهم دان

گردد، غالباً در  مي شود و به زنان مربوط قلمدادمي» دانش و تكنولوژي«امروزه به عنوان 
ي دانش و تكنولوژي كه بـه   شود و افق وسيع و گسترده مي چارچوب توسعه انساني ديده

اين مقاله منظور لذا در . اند شده عنوان ابزار توانمندسازي است، تاحدودي ناديده انگاشته
از مشاركت زنان در علم و تكنولوژي، به ميزان استفاده زنان از اين ابزارها براي كسب 

گردد، كه دامنه آن از تحقيق در مراكز تحقيقاتي  هاي موجود براي مردان بازمي فرصت
  .گيرد هاي اقتصادي را، در برمي تا مشاغل مستلزم داشتن مهارت باال در بنگاه

سنتي جنسيتي در مشاغل، امروزه با فشار بـراي كـاربرد دانـش جديـد     بندي  تقسيم
در حال حاضر در جهان تقاضاي زيادي براي اسـتخدام نيـروي   . است دچار چالش شده

دهد كـه   مي روند جهاني نشان. هاي تحقيقاتي و توليدي وجود دارد كار ماهر در بخش
ر بسـياري از كشـورهاي   د. بهبود كلي در سطح تحصيل و مهارت زنان ايجادشده است

صنعتي، سالمندشدن جمعيت، افزايش طول عمر و كاهش نرخ زاد و ولد كـه بـا نـرخ    
شده كه تقاضاي بيشتري براي مشـاركت بيشـتر زنـان در     نشده، سبب مهاجرت جبران

هاي شغلي جديدي به وجود آورده كه  هاي جديد فرصت فناوري. بازار كار ايجاد شود
براي نيروهـاي مـاهر و متخصـص اسـت تـا نيـروي كـار         هاي شغلي عمده اين فرصت

هاي علمي و  بر اساس آمارهاي رسمي تقاضا براي مشاغلي كه مستلزم مهارت. فيزيكي
امـا اينكـه    .(Braddock, 1999)يابـد   مي درصد افزايش 5تكنولوژيكي است هر ساله 
متأسـفانه  . نيسـت  شود، هنوز روشـن  ها شامل زنان ماهر مي چند درصد از اين افزايش

آمار و داده از مشاركت واقعي زنان و تأثير اقتصادي اجتماعي آنان بر فرايند توسـعه  
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مشاركت زنـان در علـم و تكنولـوژي از    . يافته كمياب است توسعه در سطح جهان كم
ها عمدتاً مسـتلزم بـه كـارگيري     هاي اشتغال در صنايعي كه توليدات آن طريق فرصت

  .شود مي دانش هستند بيشتر ديده
هــا در  ورود زنــان بــه توليــدات مبتنــي بــر دانــش، عمــدتاً از طريــق مشــاركت آن 

اين امر مستلزم تحصيل و در نتيجـه اشـتغال زنـان    . هاي علمي و دانشگاهي است فعاليت
در  .سـازد  مرحله آموزشي در واقع ايجـاد مهـارت كـرده و آنـان را توانمنـد مـي      . است
شـود كـه آنـان بـه عنـوان       مـي  مي آكادميك سـبب كه باال رفتن زنان از نردبان عل حالي

  .دهند اي مولد علم و دانش نيز خود را نشان نيروهاي حرفه
در دوران . محـور جـدا اسـت    اي و دانـش  مرحله آموزشـي، از مرحلـه زنـدگي حرفـه    

هـاي زنـدگي    تحصيل، رقابت جنسيتي بسيار كم اسـت و زنـان عمـدتاً فـارغ از مسـئوليت     
كـه در مرحلـه بعـدي، يعنـي مرحلـه اشـتغال دانـش محـور،          در حـالي . خانوادگي هستند

شـود كـه بـه مـرور از      مـي  اين امر سبب. مشاركت زنان با مشكالت بيشتري مواجه است
. شود اي دانش محور هستند، كم تعداد زناني كه در مراحل مختلف تحصيلي و زندگي حرفه

ر مراحـل اول تحصـيلي   نخست اينكه تعداد زيـادي از زنـان د  : اين مرحله سه ويژگي دارد
هـا در مراحـل بعـدي تحصـيالت آكادميـك       به مـرور تعـداد آن  . دانشگاهي وجود دارند

هاي جنسيتي وجـود دارد و سـوم    هاي تحصيلي، تفاوت دوم، در انتخاب رشته. يابد مي كاهش
  .محور باقي خواهند ماند اي دانش اينكه نهايتاً تعداد زنان بسيار كمي در سطوح حرفه

  
  و دانش ورزي زنان. 1

روند جهاني . در موضوع مشاركت زنان در علم و تكنولوژي، آموزش كليد اساسي است
دهد كه نرخ سواد و آمـوزش زنـان، بـه ويـژه در كشـورهاي در حـال        مي آموزش نشان

يافته  شكاف ميان زنان و مردان در خصوص سطح سواد، كاهش. توسعه، بهبوديافته است
يافتـه در مقايسـه بـا     بزرگساالن زن در كشـورهاي توسـعه  نرخ باسوادي در ميان . است

بـديهي اسـت   . شده اسـت  درصد درصد گزارش 9/75درصد است، حدود  89مردان كه 
اين نسبت براي مـردان  . درصد است 85اين درصد براي زنان جوان بيشتر بوده و حدود 

زش اسـت  اين ارقام بيانگر دسترسي ساده و راحت زنان بـه آمـو  . درصد است 95جوان 
(UNDP, 2003) . ،نيافتـه،   توسـعه   كشـورهاي  در  ويـژه   بـه  مناطقي،  همچنان اما متاسفانه
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وجود دارند كه در آن زنان نسبت بـه مـردان از موقعيـت كمتـري بـراي دسترسـي بـه        
  .(Oldham, 2000)آموزش ابتدايي و متوسطه برخوردارند 

د، در بسـياري از كشـورها   شـون  امروزه تعداد زناني كه به آموزش متوسطه واردمـي 
اي دارد كـه   اما اين امر بستگي زيادي به سطح زندگي و ثروت جامعـه . بهبوديافته است
آورند، تعـداد   مي اما از ميان زناني كه به تحصيالت متوسطه روي. كنند مي در آن زندگي

امر اين . (Sim, 2000) كنند مي هاي علم و تكنولوژي تحصيل بسيار كمي از آنان در رشته
هـاي شـغلي زيـادي كـه      هـا از دسترسـي بـه فرصـت     شـود كـه بسـياري از آن    مـي  سبب

تحصـيل و  . بماننـد  هاي جديد ايجادكرده و مستلزم نيروي ماهر است، محروم تكنولوژي
هـا بـا مـردان در     آموزش عامل كليدي در توانمندسازي زنان و افزايش قدرت رقابتي آن

در تحقيقـات  . صـادي تجـاري آنـان اسـت    هاي شغلي و شروع فعاليـت اقت  كسب فرصت
هـاي   اي مشـخص ميـان آمـوزش و شـروع فعاليـت      داده شـده كـه رابطـه    مختلف نشـان 

درصد كسـاني كـه    57براي مثال، در كشورهاي با درآمد باال، . كارآفرينانه وجود دارد
كـه   در حـالي . اند، تحصيالت در سطح متوسطه دارند فعاليت كارآفرينانه را شروع كرده

درصد و در كشورهاي بادرآمـد متوسـط ايـن     23شورهاي با درآمد كم اين نسبت در ك
  .(Zoltan, 2004)درصد است  38نسبت فقط 

  
  هاي تحصيلي دانشگاهي هاي جنسيتي در انتخاب رشته تفاوت 1.1

ايـن  . هاي تحصيلي دانشـگاهي دارنـد   زنان نسبت به مردان، ترجيحات مختلفي در رشته
زنـان عمـدتاً   . شـورهاي صـنعتي و در حـال توسـعه مشـابه اسـت      ها تقريباً در ك تفاوت
علوم اجتمـاعي  . نمايند هاي علوم انساني، هنر و آموزش شركت مندند كه در رشته عالقه

هايي هستند كـه زنـان    كه علوم طبيعي و مهندسي رشته گزينه بعدي آنان است در حالي
  .ها دارند كمترين عالقه را به آن

ي عمومــاً در صــورت داشــتن تحصــيالت دانشــگاهي از زنــان در كشــورهاي صــنعت
ها براي رشته هاي  با اين وجود، تمايل آن. شوند هاي اشتغال بيشتري برخوردارمي فرصت

درصـد از   70در اتحاديه اروپـا و ژاپـن حـدود    . مرتبط با علم و تكنولوژي پايين است
ســت را زنــان هــا علــوم انســاني، هنــر و تعلــيم و تربيــت ا دانشــجوياني كــه رشــته آن

درصـد از دانشـجويان علـوم را زنـان      60كه در اتحاديه اروپا  در حالي. دهند مي تشكيل
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هاي علمي، زنان عمدتاً بـه   در رشته. درصد است 30دهند، در ژاپن اين نسبت  مي تشكيل
درصـد از زنـان    75تقريبـاً  (باشند  مند مي هاي پزشكي و علوم وابسته به آن عالقه رشته

در نقطـه مقابـل، زنـان    ). درصد از زنان دانشـجوي ژاپـن  60تحاديه اروپا و دانشجو در ا
  .هاي فني، به ويژه مهندسي، بسياركم هستند مند به رشته دانشجوي عالقه

هاي متنوع و گسترده تكنولوژي بسيار متفاوت  هاي فني در رشته نسبت زنان در تخصص
از دانشجويان در رشته مهندسي  درصد 5/7، فقط 2000براي مثال، در آلمان در سال . است

شناسـي   درصد از دانشجويان مهندسي زيسـت  50كه  در حالي. دادند برق را زنان تشكيل مي
تعـداد زنـان   . (Huber & Reiff & Ruiz-Ben & Schinzel, 2002)دادنـد  مي را زنان تشكيل
. بيشتر اسـت مند به تحصيل در رشته علوم طبيعي در اتحاديه اروپا از ژاپن  دانشجوي عالقه

هـاي مهندسـي، ايـن     در رشته. درصد است 25درصد و براي ژاپن  40اين نسبت براي اروپا 
بديهي است تغيير در ترجيحـات زنـان،   . درصد است 10و براي ژاپن  20نسبت براي اروپا 

هاي  گذاري ها و باورهاي فرهنگي، هدف هاي خاص براي تغيير ارزش مستلزم كاربرد روش
ها و ابزارهايي كـه   شايان ذكر است كه سياست. هاي جامعه است ر ديدگاهجديد و تغيير د

 شده است، اثر چنداني نداشته اسـت  گونه ترجيحات در اروپا استفاده تاكنون براي تغيير اين
(European Commission, 2003).  

هـاي   رغم ترجيحات مشابه ميان زنان در ژاپن و اتحاديه اروپا در انتخـاب رشـته   به
ي، زنان در كشورهاي اروپايي عموماً بيشتر از زنان ژاپني گرايش به رشـته هـاي   تحصيل

در ميـان كشـورهاي اروپـايي    . تحصيلي مردانه دارند كه ريشه در پيشينه فرهنگي دارد
مردم پرتغال و ايتاليا در مقايسه با ساير كشورها بيشتر به علوم و رياضـي، حسـابداري،   

در آلمـان زنـان در   . مندند ها عالقه هاي وابسته به آن مهندسي، صنعت، ساختمان و رشته
  ).همان(مندند  هاي فني و مهندسي كمتر عالقه كشورهاي اروپا به رشته مقايسه با ساير 

درصد از دارندگان مـدرك دكتـرا تشـكيل     40گرچه زنان در جهان حدود بيش از
علوم زيسـتي  . باشد يهاي تحصيلي متفاوت م ها در رشته دهند، اما ميزان مشاركت آن مي

سـپس  ) درصـد  50حدود (داده است  التحصيالن دكترا را به خود اختصاص بيشترين فارغ
 19(و حسابداري ) درصد 20(مهندسي) درصد 27(، علوم فيزيك )درصد 30(رياضيات 

بــه  .(Ibid, 2000)كــه ايــن آمــار برحســب جوامــع مختلــف متفــاوت اســت ) درصــد
هاي  مندند كه تحصيالتشان را در رشته دان كمتر عالقهرسد كه زنان نسبت به مر نظرمي
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افـزون بـر آن، بسـياري از    . مرتبط با تكنولوژي مانند مهندسي و حسابداري ادامه دهند
هايي كـه   كنند عموماً در شغل مي زناني كه دانشگاه را پس از كسب اولين مدرك ترك

درصـد از نيـروي    8/70مثـال  در دانمارك براي . شوند مي دستمزد پائيني دارند، استخدام
درصـد از محققـين دانشـگاهي در     8/16كار فني ماهر، زنان هستند در حالي كه فقـط  

درصــد از نيــروي فنــي مــاهر را  9/49در آلمـان زنــان  . هــاي فنــي زنــان هســتند رشـته 
هـاي مـرتبط را    درصد از متخصصان دانشـگاهي در رشـته   12اما فقط . دهند مي تشكيل

هاي تحصـيلي   هاي انتخاب رشته در سوئد، شيوه. (Eurostat, 2002) دهند مي زنان تشكيل
اشتغال زنان در مشاغل آموزشـي ماننـد   . در چند سال گذشته تغيير چنداني نداشته است

هـاي   درصد است در حالي كـه در رشـته   80معلمي همچنان در سه دهه گذشته حدود 
  .(Schenk, 2002)درصد رسيده است  25مربوط به تكنولوژي تا 

شـوند بـه دليـل عـدم      هاي مرتبط با تكنولوژي واردنمـي  اينكه زنان چندان به رشته
توان به  اين امر داليل متعددي دارد كه از آن جمله مي. ها نيست عالقه آنان به اين رشته

  .نمود اشاره... داليل فرهنگي، ماهيت بخش تكنولوژي و
زنـاني كـه در حـال گـرفتن      امروزه در بسياري از كشورهاي در حال توسعه، تعداد

گر چه كمبود آمار و اطالعات در ايـن زمينـه   . مدارك فني هستند رو به افزايش است
شـايان ذكـر اسـت كـه در كشـورهاي      . سـازد  مـي  محاسبات كلي را بـا مشـكل مواجـه   

شـود   مي هايي نيز مشاهده البته تفاوت. يافته نيز تقريباً موارد برشمرده حاكم است توسعه
  .هاست هاي فرهنگي و توسعه اقتصادي ـ اجتماعي آن تفاوت كه ناشي از

  
  زنان به عنوان محققين دانشگاهي  2.1

هاي علمي، واكنش بـه انتخـابي اسـت كـه زنـان در زمـان        حضور زنان محقق در رشته
هـاي اروپـايي    زنان عضو هيـأت علمـي در دانشـگاه   . اند تحصيل به رشته تحصيلي داشته

در بسـياري از  . انساني، علوم اجتماعي و علـوم پزشـكي هسـتند    هاي علوم عمدتاً در رشته
درصد، در  35تا  20كشورهاي اروپا درصد زنان عضو هيأت علمي در علوم پايه حدود 

درصد است، به جز در كشور پرتغال كـه در   20تا  10هاي مهندسي و فني حدود  رشته
ـ   آن زنان تقريباً نيمـي از اعضـاي هيـأت علمـي در رشـته      درصـد   29وم پايـه و  هـاي عل

  .(European Commission, 2003)اند  هاي مهندسي را به خود اختصاص داده رشته
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شويم كه زنان در آنجا هم  مي با يك نگاه گذرا به محققين در حوزه صنعت متوجه
هاي فنـي، نسـبت زنـان     التحصيالن رشته گرچه اخيراً در تعداد فارغ. حضور كمي دارند

درصد در اروپا،  15چنان در بخش تحقيقات نقش كمي دارند، تقريباً يافته اما هم افزايش
درصد  6در ژاپن اين نسبت بسيار پايين است و زنان فقط  .)همان(درصد در امريكا  19

همچنـين در برخـي از كشـورهاي صـنعتي     . دهند مي خود اختصاص محققين صنعتي را به
سـاير كشـورهاي   . درصد است 20دود ايرلند، يونان، پرتغال، فرانسه نقش زنان ح: مانند

درصد زنان به عنوان محققين بخش صنعت  10استراليا، و آلمان، كمتر از : اروپايي مانند
  .)همان(كنند  فعاليت مي

  
  زنان، آموزش و توسعه اشتغال .2

آموزش و اشتغال مستقيماً به يكديگر ارتباط دارند، آمـوزش مـؤثر و مفيـد منجـر بـه      
توانـد در   هـاي اشـتغال بهتـر مـي     غال بيشتر خواهد شـد و فرصـت  هاي اشت ايجاد فرصت

بديهي است چنانچه . شرايطي زمينه ساز ورود به نظام آموزشي براي ادامه تحصيل باشد
گيري و سمت و سو به علم و تكنولوژي مزيت اشتغال نداشته باشـد، آمـوزش در    جهت

  .اين حوزه ها هم چندان جذاب نيست
حتي نسـبت بـه    اند و يافته ا به سطوح باالي آموزشي دستزنان در برخي از كشوره

هـاي زيـادي ميـان     مردان از سطح تحصـيالت بيشـتري برخوردارنـد، گـر چـه تفـاوت      
شود آن است كه تا چه  مي سؤالي كه در اينجا مطرح. هاي تحصيلي آنان وجود دارد رشته

. كننـد  ي تبـديل هـاي شـغل   هاي تحصيلي خود را به فرصت حد زنان قادرند كه توانمندي
مالحظات مختلفـي در خصـوص ورود   . شرايط محيطي اشتغال از آموزش متفاوت است

باال رفتن از نردبان ترقي در موقعيت شغلي، چالشي . اي وجود دارد زنان به مشاغل حرفه
در همه جاي دنيـا بسـيار   . ها ناگزير به رقابت با مردان هستند زيرا آن. براي زنان است

كرد زيرا بـا   ها را ارزيابي شغلي براي زنان و روند آن  هاي وان فرصتمشكل است كه بت
  .هستيم كمبود آمار و اطالعات مواجه

  
  ها موقعيت زنان در دانشگاه 1.2

هـاي علمـي دانشـگاهي از همسرانشـان عقـب       شود كه زنان در فعاليـت  مي معموالً گفته
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بلژيـك، فرانسـه، آلمـان،     مطالعه درباره شش كشـور اروپـايي  . (Ibid, 2000) اند مانده
داد كه از تعداد مساوي دانشجوي زن و مرد، تعـداد زنـان    هلند، اسپانيا و انگلستان نشان

در مراتب باالي دانشگاهي كه از دانشجويان دكتري شروع به مربي، استاديار، دانشيار و 
  .يابد مي شود، كاهش مي استاد تمام ختم

ــ   دهــد   مـي  رونـد نشــان   ايـن  ر از مـردان در مســير ارتقـاء دانشــگاهي   كـه زنـان كمت
شود كه اين روند با افـزايش مـداوم مشـاركت زنـان در      مي گفته.  (Rees, 2003)هستند
. (Kreckel, 2003)هاي دانشگاهي در سه دهه گذشته تا حدودي در تناقض اسـت  برنامه

و مرد  هاي بسيار و اقدامات مثبت دولت، تعداد نسبي زن رغم انگيزه در مورد سوئد علي
  .(Schenk, 2002)دهد نمي هاي سوئد تغيير چنداني را نشان در دانشگاه

هاي دانشگاهي زنـان، مشـاركت در فرآينـد     بودن نسبي فعاليت شاخص ديگر براي كم
شـده در كشـورهاي    مطالعات انجـام . گيري در سطوح باالي مديريت دانشگاه است تصميم

ها  گيري دانشگاه در رأس مراكز تصميم اروپايي در خصوص درصد زنان عضو هيأت علمي
.  (European Commission, 2003)و مراكز علمي نشان از وجود اين عـدم تـوازن اسـت   

. درصـد اسـت   7/66درصد و پرتغال  6/6درصد زنان عضو هيأت علمي در لوگزامبورگ 
درصـد   60علت اينكه در پرتغال چنين نسبت بااليي وجـود دارد ايـن اسـت كـه حـدود      

از اعضـاي هيـأت    ، دو سـوم افزون بـر آن، در پرتغـال  . دهند مي ويان را زنان تشكيلدانشج
از ديگر عوامل آن اسـت كـه در پرتغـال نسـبت بـه سـاير       . دهند مي علمي را زنان تشكيل

لـذا  . ها پايين اسـت  كشورهاي اروپايي سطح حقوق و دستمزد اعضاي هيأت علمي دانشگاه
ها و مراكز دانشگاهي رقابت كمتري ميـان زنـان و    براي عضويت در هيأت علمي دانشگاه

مردان است و در نتيجه ورود زنان به عرصـه رقابـت، بـراي اينكـه عضـو هيـأت علمـي        
  .تر است ها شوند، راحت دانشگاه

به طور كلي الگوي مشاركت زنان در علم و تكنولوژي، از نفي كامل تـا جداسـازي   
به تمركز شـديد زنـان در سـطح    » وديجداسازي عم«واژه . گيرد مي به سه شكل صورت

شـود كـه در آن،    گردد و بـه شـرايطي اطـالق مـي     خاصي از سلسله مراتب علمي بازمي
براي مثال، زنان . موقعيت زنان كمتر و يا بيش از حد معمول در آن سلسله مراتب است

دهنـد، امـا در سـطح     ها تشكيل ممكن است حدود نيمي از دانشجويان را در برخي رشته
واژه ديگـر  . باشند ت علمي فقط درصد بسيار كمي در آن رشته زنان هيأت علمي ميهيأ

هـاي علمـي ماننـد علـوم      است كه به تمركـز زنـان در برخـي رشـته    » جداسازي افقي«
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است كه در آن » جداسازي قراردادي«سومين واژه . كند مي شناسي و پزشكي اشاره زيست
وقـت يـا قـراردادي     ا بـه صـورت پـاره   هـ  مردان به صورت دائمي و زنـان در آن رشـته  

وقـت ممكـن اسـت     در اين صـورت دانشـمندان پـاره   . (Schenk, 2002)كنند  مي فعاليت
وقت بودن ثبات الزم را در شغل  ها به دليل پاره دست نياورند زيرا آن موقعيت خوبي به

در . اسـت اطمينان درباره آينده آنـان   افزون بر آن، كار آنان زير تأثير عدم. خود ندارند
گونه قراردادهاي كوتاه مـدت در حـال افـزايش     برخي از كشورهاي اروپايي، تعداد اين

تر  دليل شرايط آسان رسد بسياري از زنان به نظرمي به .(Vazquez-Cupeiro, 2002)است 
  .دهند كه قرارداد كوتاه مدت برقراركنند مي گونه مشاغل، ترجيح ورود به اين

هـاي علـوم و    در خصـوص موقعيـت زنـان در رشـته     در حال حاضر اطالعـات كمـي  
مطالعــاتي كــه دربــاره موقعيــت زنــان در . تكنولــوژي در بخــش خصوصــي وجــود دارد

حاكي است كه حتي در  (See)سي  شده گيري در صنعت ارتباطات و اطالعات انجام تصميم
 درصـد و  3/9هاي مديريتي حدود  اين بخش صنعتي جوان و جديد، سهم زنان در موقعيت

رسـد كـه بخـش     نظرمـي  هر چند به. درصد است 1/9در قالب عضو هيأت مديره، حدود 
 (Rosell, 2002)هاي مديريتي دارد خصوصي تمايل به افزايش سهم زنان در موقعيت

  
  تالش ناكافي زنان براي گسترش و توسعه علم و تكنولوژي  .3

ه شـخص از  شـود كـ   مـي  امروزه حركت افراد به سـمت توسـعه انسـاني زمـاني شـروع     
گيري براي مسـير   آموزش، عامل كليدي در تصميم. تحصيالت دانشگاهي برخوردارباشد

بـديهي اسـت   . آتي است و در اين ميان نهادهاي آموزشي براي موفقيت افراد مهم هستند
  .كننده اصلي رشته تحصيلي زنان است عوامل فرهنگي و اجتماعي تعيين

گيـري   ن عضو هيأت علمي در مراكز تصميمواقعيت اين است كه تعداد زنان به عنوا
 19براي مثال، در امريكـا زنـان   . دانشگاهي و يا صنعت در جهان در حال كاهش است

درصـد از اعضـاي    15، (European Commission, 2003)درصـد از محققـين صـنعت    
درصد از كساني كه باالترين حقوق و دستمزد را  2/5هاي بزرگ،  هيأت مديره شركت

هـا را   درصد از اعضـاي هيـأت مـديره شـركت     6/13آورند و  مي دست ها به در شركت
هاي ديگر بـراي زنـان وجـود دارد     تقريباً شبيه همين موقعيت در بخش. دهند مي تشكيل

(Catalyst, 2004) .   ــت مشــاغل ــان اكثري ــال، در تشــكيالت دانشــگاهي، زن ــراي مث ب
فزون بر آن، مشاغل زنان عمـدتاً  ا. اند داده آزمايشگاهي با حقوق كم را به خود اختصاص
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هـاي اشـتغال زنـان را در برخـي      هرچند ايـن امـور، موقعيـت   . در بخش خدمات است
  .داده است ها افزايش زمينه

هاي علم و تكنولوژي، درك الگوهاي  به منظور ترغيب زنان به مشاركت در عرصه
از كشـورهاي  آمار و اطالعات در ايـن خصـوص، عمـدتاً    . اشتغال و داليل آن مهم است

نبود اطالعات براي كشورهاي در حـال توسـعه عامـل محدودكننـده     . يافته است توسعه
  .براي درك اين الگو و پيامدهاي آن است

تر زنان در عرصه علم و تكنولوژي مستلزم درك موانعي است كه زنان  حضور فعال
و همچنـين كسـب آگـاهي از مشـكالت     . متخصص در بازار كار با آن مواجـه هسـتند  

رو هسـتند بسـيار    هايي كه زنان شاغل در زمينه علم و تكنولوژي با آن روبه محدوديت
شـكاف دسـتمزد جنسـيتي،    : كـرد  توان بـه سـه مؤلفـه اشـاره     در اين ميان مي. مهم است

ها به مشاركت زنـان يـا بـه     نابرابري جنسيتي و فرهنگي و عدم تمايل سياسي حاكميت
  .هاي ملي و دولتي ريگذا بيان ديگر، ناكافي بودن سياست

  
  شكاف دستمزد جنسيتي 1.3

، زنان شاغل در عرصه علم 1در اغلب كشورهاي عضوسازمان توسعه و همكاري اقتصادي
متأسـفانه در  . آورنـد  دست مـي  و تكنولوژي حقوق و دستمزد كمتري نسبت به مردان به

 ,Straka)ت تر شدن اس شدن اين فاصله، شكاف در حال عميق جاي كم هاي اخير، به سال

شود؛ زيرا در بخـش دولتـي برخـي     مي اين امر در بخش خصوصي بيشتر مشاهده. (2000
  .قوانين و مقررات بر پرداخت مساوي حقوق زنان و مردان تاكيد دارند

شكاف دستمزد جنسيتي براي كساني كه دوره تحصـيلي بـاالتري دارنـد در مقايسـه بـا      
. (European Commission, 2003)يشتراستكساني كه از تحصيالت كمتري برخوردارند ب

به طور متوسـط  . هستند زنان با تحصيالت باالتر در اروپا با تبعيض درآمدي بيشتري مواجه
  .گيرد درصد دستمزد مي 68كرده اروپايي در مقايسه با همكار مردش، فقط  يك زن تحصيل

                                                                                                  

، يك سازمان بين المللي متشكل از كشورهاي توسعه يافته است كه اصـول  OECDرهاي عضو كشو -1
اروپا آغـاز بـه   بانام سازمان همكاري اقتصادي  1948اين سازمان در سال . اقتصاد بازار را قبول كرده اند

نـام آن بـه سـازمان     1960بعدها كشورهاي غيراروپايي نيز به عضويت آن درآمدند و در سـال  . كار كرد
  .توسعه و همكاري اقتصادي تغيير يافت
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مزد زنـان  شـد، حقـوق و دسـت    انجـام  2001در امريكا، بر اساس تحقيقي كه در سال 
درصد كمتر از مردان بوده است  22هاي علم و تكنولوژي،  كرده شاغل در عرصه تحصيل

(National Science Foundation, 2004) .1999تـا   1993هاي  افزون بر آن، ميان سال 
درصد در مقايسـه بـا    25حقوق و دستمزد زنان در مشاغل علم و تكنولوژي و مهندسي 

هـاي مختلـف    شايان ذكر است كه در رشته. يافت ، افزايشدرصد براي حقوق مردان 28
به گونه اي كه بـراي مشـاغل در زمينـه    . بوده است ميزان درصد افزايش حقوق متفاوت

درصد كمتر از مـردان بـود در    12، حقوق زنان 1999علوم كامپيوتر و رياضي در سال 
  درصــد بــود   23كــه بــراي مشــاغل در زمينــه علــوم زيســتي، اخــتالف        حــالي

(Cited in the European Commission(edt), 2003).  
شده درباره تفاوت حقوق و دستمزد زنـان و مـردان در امريكـا     نتايج تحقيقات انجام

دهد كه اخـتالف دسـتمزد زنـان و مـردان در سـطح تحصـيالت        مي نشان 2002در سال 
ــدود  ــي ح ــدود   35كارشناس ــري ح ــيلي دكت ــدرك تحص ــا م درصــد  26 درصــد و ب

يكي از داليل اين اختالف، سـهم بـاالتر زنـان    .  (European Commission, 2002)است
اين شكاف دستمزد و حقوق . هاي علوم انساني و تعليم و تربيت است در اشتغال در رشته

. (National Science Foundation, 2002)در برخي كشـورها در حـال افـزايش اسـت     
حـدود   1999ن و زنان مهنـدس در سـال   براي مثال، در كانادا، شكاف حقوق ميان مردا

  داشـته اسـت   درصـد افـزايش   4/2، شـكاف   1997درصد بود كـه نسـبت بـه سـال      11
(Straka, 2000).  

درصـد مـردان همكـار     63هاي علم و تكنولـوژي   در استراليا، زنان شاغل در عرصه
 كنند كه داليل مختلفي دارد از جملـه، سـنوات كمتـر اشـتغال و     مي خود حقوق دريافت

تـوان گفـت    به هر حـال، مـي  . (National Science Foundation, 1996) رشته تحصيلي
نابرابري پرداخت براي كـار  «علت تفاوت در دستمزد و حقوق زنان و مردان، به وجود 

توانـد كمتـر    در واقع، تفاوت دستمزد و حقوق ميان زنان و مردان مي. داد نسبت» مساوي
  .از حد برآوردشده باشد

  
  نگ و نابرابري جنسيتيفره 2.3

آيد كه آن نيز به نوبـه خـود    اقتصاد دانش محور با ابداعات و نوآوري به حركت درمي
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لـذا  . هـا بسـتگي دارد   هاي اقتصادي و اهدافي مانند بهبود شرايط رقابتي بنگـاه  به انگيزه
هاي شغلي براي زنان دانشمند و كـارآفرين كـه بتواننـد در فرآينـد      نكردن فرصت فراهم

هـاي كارآفرينانـه در سـطح     رفتن فرصت رآفريني با تمام وجود كاركنند، سبب از بينكا
تر زنان در اقتصاد دانش محور، مسـتلزم تمهيـدات فرهنگـي و     حضور فعال. شود ملي مي
ها  ها، چالش سازي گونه فرهنگ بديهي است در اين. گذاري نيروي كار زنان است ارزش

اين، گرچـه عوامـل اقتصـادي و سياسـي، از جملـه      بنابر. و مشكالت زيادي وجود دارد
شده براي تشويق كارآفريني هستند، فرهنگ نيز بايد مشاركت بيشتر  هاي شناخته مؤلفه

  .زنان در اين فرآيند را تسريع و تسهيل نمايد
اين تصور . ها خود مانع حضور زنان در عرصه ابداع و اختراع هستند برخي فرهنگ

جديـد جايگـاهي ندارنـد، در تفكـر بسـياري از مـردم        كه زنـان در خلـق تكنولـوژي   
در ميـان عوامـل مختلـف، اهميـت دادن و توجـه بـه آمـوزش زنـان         . شده است نهادينه

بـه رغـم اينكـه    . تواند در از بين بردن اين زمينه فرهنگي اهميت زيادي داشته باشند مي
تصـاد دانـش   نقش مهم زنان در مشاركت در ابـداعات و اختراعـات و كـارآفريني در اق   

. گـذاران اسـت   شده است، اما اين امر مستلزم توجه زيادتر سياست محور كامالً شناخته
امـا بايـد   . هاي فرهنگي در پيشبرد كارآفريني بسيار مهم اسـت  ترديدي نيست كه ارزش

هـا نيـز    داشت كه جدا از اين عامل، عوامل ديگري نيز مهم هستند كه بايد بـه آن  توجه
  .ودتوجه كافي مبذول ش

  
  ناكافي بودن سياستگذاري هاي ملي و دولتي  3.3

تمايل سياسي از جانب دولتمردان بـراي ترغيـب و تقويـت مشـاركت زنـان در علـم و       
هاي اثرگذار و بسيار مهم در ميزان مشاركت زنان در عرصـه هـاي    تكنولوژي از مولفه

گردد كه از آن  ها مشخص تواند به وسيله برخي شاخص اين تمايل سياسي مي. علمي است
توان به تعداد زنان عضو مجلس، تعداد زنان حقوقـدان، تعـداد زنـان رئـيس و      جمله مي

. كـرد  مسئول، تعداد زنان متخصص و تكنسين و نسـبت درآمـد زنـان بـه مـردان اشـاره      
ها افزايش يابند بيانگر آن است كـه در جامعـه تمايـل سياسـي بـه       چنانكه اين شاخص

  .داردمشاركت بيشتر زنان وجود 
هـاي تمايـل سياسـي     هاي انساني باالتري دارنـد، شـاخص   برخي كشورهايي كه شاخص
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كـه بـراي برخـي كشـورها، ايـن       در حـالي . ها باالتر اسـت  براي مشاركت زنان نيز در آن
تمايل سياسي دولتمـردان در ايـن زمينـه بـراي كشـورهاي در حـال       . ها پايين است شاخص

از كشـورهاي اروپـايي شـرقي، آسـياي مركـزي و      بسـياري  . توسعه اهميت بيشـتري دارد 
هاي علم و فناوري، بهتر از كشـورهاي اروپـاي    مغولستان از نظر مشاركت زنان در عرصه

تـر بـوده    زيرا در اين كشورها تمايل سياسي به مشـاركت زنـان قـوي   . كرده اند غربي عمل
  .رد بهتري داردهمچنين، چين از اين نظر در مقايسه با كشورهاي مشابه خود عملك. است

شـود، بايـد تعـداد     هاي سياسي به مشكل زنان بيشتر حسـاس  سازي براي اينكه تصميم
در صورتي كه زنـان در ايـن   . يابد هاي باالتر افزايش گيري رده هاي تصميم زنان در عرصه

عـدم حضـور   . شـوند  شود كه عمالً به حاشيه رانده مي نباشند، باعث ها چندان فعال عرصه
هاي باالي مديريتي در نهادهاي آموزشي و تحقيقـاتي، فرصـت شـنيدن     عيتزنان در موق

هاي علم و تكنولـوژي زمـان    هاي كليدي و اساسي در زمينه گيري صداي زنان در تصميم
  .كند رنگ مي حال و آتي را كم

  
  هاي تكنولوژي بر مشاركت زنان در علم و تكنولوژي و اشتغال آنان تأثير پيشرفت. 4

عه اقتصادي جوامع، روند تحرك نيـروي كـار، انتقـال از كشـاورزي بـه      در فرايند توس
هـاي   هاي تكنولـوژي، تـأثير بسـياري بـر فرصـت      صنعت، تجارت و خدمات، پيشرفت

اين بدان معنا نيست كه جهت تغييـرات تكنولـوژي بـه نفـع     . اشتغال زنان گذاشته است
عـاملي بـراي تبيـين     تغييرات تكنولـوژي . (Wajcman, 2004)زنان در حال تغيير است 

 دهـد  مـي  تغييرات اجتمـاعي اسـت كـه تعريـف جديـدي از روابـط جنسـيتي را نشـان        
(Castells, 2000) .دهد كه امروزه زنان بيشتري در نيـروي   مي روند اشتغال جهاني نشان

حال، نرخ بيكاري آنان همچنان از مردان بيشتر  با اين. كار نسبت به گذشته وجود دارند
درصد از افراد شاغل در جهان زنان بودند امـا كيفيـت    40، حدود 2003در سال . است

درصـد از كسـاني كـه در حـد حـداقل       60. اشتغال زنان مجموعاً كمتر از مردان اسـت 
  .(ILO, 2004)كنند، زنان هستند  مي معيشت حقوق و دستمزد دريافت

قابتي زنان را ها موقعيت ر تواند در برخي رشته هاي جديد مي در اين راستا تكنولوژي
هـا اسـتفاده    بهبودبخشد، البته اينكه زنان قادر باشند تا بتواننـد از ايـن مزايـا و فرصـت    

براي مثـال، در آسـيا سـه    . هاي اقتصادي اجتماعي بستگي دارد نمايند، به عوامل و مؤلفه
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الگوي اول اينكه زنان قبـل  : الگوي متمايز براي مشاركت زنان در بازار كار وجود دارد
دار شدن، كار را ترك  شوند، و پس از بچه دار شدن وارد بازار كار مي ازدواج و بچهاز 

الگـوي دوم  . گردنـد  تر شد، مجدد به بازار كـار بـازمي   ها بزرگ و زماني كه فرزند آن
الگـوي  . گردنـد  دار شدن، دنياي كار را ترك و ديگر بازنمي اينكه پس از ازدواج و بچه

دار شدن، مانعي براي كار نيست و زنان كار خـود را   بچه سوم زماني است كه ازدواج و
تـر وارد بـازار كـار     زنـان غيرمـاهر معمـوالً راحـت    . (Horton, 1996)كننـد   نمي ترك

گونـه مشـاغل، بخـش     از جمله اين. كنند شوند يا آن را بر اساس تمايل خود ترك مي مي
شـاغلين بخـش    درصـد از  90مثالً، در كشـور بـنگالدش زنـان حـدود     . صادرات است

در عـوض در صـنايعي كـه از فنـاوري بـاالتري      . دهنـد  مي صادرات آن كشور را تشكيل
  .(ESCAP, 1987)برخوردار است، درصد اشتغال مردان به مراتب باالتر است 

تواند هم مثبت و هم منفي باشد كـه بسـتگي بـه     تأثير تكنولوژي جديد بر زنان مي
طراحـي تكنولـوژي خـاص بـراي     . يافته است عهفرايندي دارد كه در آن تكنولوژي توس

هـايي   زنان ممكن است مشكل باشد اما راهبرد ديگر ممكن اسـت طراحـي تكنولـوژي   
. هـا شـاغل هسـتند    ها و مشـاغلي باشـد كـه زنـان بيشـتر در آن      دسته از فعاليت براي آن

افزايش  گونه مشاغل وري و كارآيي زنان را در اين هاي جديد بايد بتوانند بهره تكنولوژي
هـا را   گونـه تكنولـوژي   ايجاد فرآيندي كه در آن زنان بتوانند با كسـاني كـه ايـن   . دهند

كنند، برخورد بيشـتر داشـته باشـند، عامـل مهمـي بـراي انعكـاس نيازهـاي          طراحي مي
  .(Doss, 2001)هاي فعاليت شغلي زنان است  تكنولوژيكي زمينه

  
  روي كارها و تشكيالت جديد بر ني تأثير تكنولوژي 1.4

هـاي جديـدي را    كنـد كـه مهـارت    هاي جديد فرصتي را براي زنان فـراهم مـي   فناوري
هاي چندگانه انگيـزه و خالقيـت    سازد كه بتوانند مهارت ها را قادرمي كنند و آن كسب
دست آورده و آن نيز به نوبه خود موجب افزايش انگيزه براي يادگيري بيشتر شود  را به

(Mohamad, 1997) .هايي كه قـبالً امكـان نداشـت،    شود كه در زمينه مي مر سبباين ا  
  .هاي شغلي جديدي براي زنان ايجادشود موقعيت

شـدن صـنعت آن اسـت كـه نيـاز بـه نيـروي         يكي از اثرات مكانيكي و كامپيوتري
هاي جديـدي   اين امر فرصت. دهد مي فيزيكي را كاهش و نياز به نيروي ماهر را افزايش
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هـاي الزم، بـه كـار اشـتغال      كند كه بتوانند پس از كسب آموزش دميرا براي زنان ايجا
  .(Guo & Zhou, 1999) يابند

درصد از نيروي كار در صنايع سنگين،  1هاي جديد كمتر از  تا قبل از معرفي فناوري
كـه امـروزه بـا تغييـرات      در حـالي . دادنـد  مـي  مانند فـوالد، در چـين را زنـان تشـكيل    

درصد از نيـروي كـار ايـن صـنعت در چـين را زنـان        28ود تكنولوژيكي رخ داده، حد
  . دهند مي تشكيل

هاي تكنولوژيكي منجر به افزايش امنيت شـغلي   رود پيشرفت در اين راستا، انتظارمي
هايي كه نياز بـه مهـارت    دسته از فعاليت هزينه باالي آموزش نيروي كار براي آن. شود

شـود كـه مـديران     مـي  مـت دارد، سـبب  قي هـا و تجهيـزات گـران    براي كار بـا دسـتگاه  
كرده و تمايل كمتـري بـراي اخـراج     دهند كه از نيروي كار ماهر موجود استفاده ترجيح

  .دهند آنان نشان
ها و تشـكيالت   هاي اطالعات منجر به تغيير در سازمان هاي فناوري اخيراً پيشرفت

هاي  نند مهارتشده كه نيروهاي كاري بتوا محيط و شرايط جديد سبب. است كاري شده
هـا از قـدرت    به رغم اين مسأله، مردان همچنان در برخي حوزه. نمايند چندگانه كسب

هـا   ننـد و زنـان بـا آن   ك مي ها و تجهيزات را نصب مردان دستگاه. انحصاري برخوردارند
  . (Ibid, 1995)كنند كارمي

ا برخـي    هـاي جديـدي ايجـادمي    هاي جديـد فرصـت   در حالي كه فناوري كننـد، امـ 
وجـود   ها را نيز براي زنان شاغل در صنايعي كه بيشتر متكي بـر نيـروي كـار بـه     چالش

هـاي جديـد را    بـه مـرور كـه كارفرمايـان تكنولـوژي     . (Gothoskar, 1995)آورند  مي
  دهند  كنند، زنان شاغل غيرماهر شغلشان را از دست مي آالت قديمي مي جايگزين ماشين

(Sen, 1995) .هـا در هنـد، زنـان     و استفاده از كـامپيوتر در بانـك   براي مثال با معرفي
در عـوض بـراي كسـاني كـه در زمينـه      . نماندنـد  ها ديگـر بـاقي   قديمي شاغل در بانك

  .(Nguyen, 1997)هاي شغلي جديد ايجادشد  كامپيوتر متخصص بودند، فرصت
  
  هاي جديد  دسترسي زنان كشورهاي در حال توسعه به تكنولوژي 2.4

جامعه بشري به سرعت در حال گسترش و توسعه تكنولوژي اسـت، امـا   به رغم اينكه 
ايجاد و اسـتفاده از ايـن نـوع     تفاوت زيادي ميان كشورهاي شمال و جنوب در خصوص
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كشورهاي در حال توسعه همچنـان در مـوقعيتي هسـتند كـه     . ها وجود دارد تكنولوژي
عناست كه با توجه به شرايط اين بدان م. كمترين ارزش افزوده را در فرآيند توليد دارند

اقتصادي و كمبود سرمايه، در بسياري از كشورهاي در حال توسعه رشـد ارزش افـزوده   
در مقايسه با كشورهاي پيشرفته از روند مناسبي برخـوردار نبـوده اسـت و لـذا رونـد      

هاي نو و جديد در اين كشورها در حد نياز و انتظار نبـوده   گذاري در تكنولوژي سرمايه
هـاي نـو و يـا ورود     گـذاري در تكنولـوژي   كمبود منابع تأمين مالي براي سـرمايه . است

هاي جديد، به ويژه با عنايت بـه نـرخ رشـد سـريع تحـوالت تكنولـوژيكي،        تكنولوژي
شده كه كشورهاي در حال توسعه در خلق و ايجاد ارزش افزوده متناسب با رشـد   سبب

  . نباشند جهاني آن، چندان موفق
تـر هسـتند و در آن    هاي جديـد عقـب مانـده    ز نظر استفاده از تكنولوژيدر نتيجه ا

تــرين نيــروي كــار در مقايســه بــا نيــروي كــار ســاير كشــورها  كشــورها، زنــان ارزان
مگر اينكه . هاي جديد اكراه وجود دارد لذا براي استفاده از تكنولوژي. شوند مي محسوب

گاه تمايل به استفاده  آن. وليد شودهاي جديد سبب كاهش هزينه ت كارگيري تكنولوژي به
  .(James, 1991)از تكنولوژي جديد وجود دارد 

كـرده   بسياري از صنايع جدايي در زنجيره ارزش جهاني را در جريان توليـد تجربـه  
شده كه هـر   اين بدان معناست كه فرآيند توليد، به مراحل و قطعات مختلف تجزيه. اند

مفهوم اين پديده اين است كه برخي از كشورهاي . شود اي از دنيا انجام مي يك در نقطه
 (Labor intensive)دهند كـه كـاربر   مي جهان سوم، در فرآيند توليد، آن بخشي را انجام

طراحـي ممكـن اسـت در پـاريس، رم يـا      . كند بوده و كمترين ميزان درآمد را ايجادمي
، برش در بنگالدش رخ شود شود، تجهيزات از ژاپن يا كره جنوبي فراهم نيويورك انجام

كنـگ كشـورهايي هسـتند كـه محصـوالت را       به براي نمونه، سنگاپور و هنـگ . دهد
كنند نه توليد در صنعت اتومبيل، توليدكنندگان ژاپني، بخش توليد خـود   مي سازماندهي

كـه طراحـي    در حـالي . كرده انـد  را در كشورهاي مختلف آسياي جنوب شرقي، گسترده
هـا كـه    در سطح جهاني انجام آن بخش از فعاليت. شود مي پن انجامها فقط در ژا اتومبيل

اغلـب مهندسـين    .شـود  مـي  مبتني بر محاسبات و آمار است در هنـد و سـنگاپور انجـام   
افزار كامپيوتري در هند هستند كه به عنـوان نيـروي كـار در اسـتخدام سـازندگان       نرم
ين ميان نيروي كار ارزان زنـان در  بديهي است در ا .كنند مي افزار آمريكايي، فعاليت نرم
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لذا براي جلوگيري . ها شوند يافته، ممكن است قرباني اين جريان كشورهاي كمتر توسعه
هاي جديد در اين كشـورها   كارگيري تكنولوژي ها بايد در معرفي و به از اين امر، دولت

  .كنند تالش
  
  زنان و تكنولوژي اطالعات و ارتباطات  3.4

ترين ابداعات در دوره اخير بوده  يكي از مهم (ICT)ت و ارتباطات تكنولوژي اطالعا
وجود آمـده   است كه، شكاف زيادي را در توسعه اقتصادي اجتماعي جوامع بشري به

 ICT. بديهي است از بين بردن اين شكاف مسـتلزم برنامـه ريـزي دقيـق اسـت     . است
زنـان را در ايـن زمينـه    هاي موجود در توسعه  ها و كاستي تواند برخي از نارسائي مي

ــيتي اســـت  ICTدر واقـــع . نشـــان دهـــد ــاد عـــدالت جنسـ    ابـــزاري بـــراي ايجـ
(World Summit on the Information Society, 2003)  .ICT توانـد بـه تقويـت     مي

بخشـيده و   مشـاركت زنـان در اقتصـاد را بهبـود    . جايگاه سياسي زنان نيز منجر شـود 
نمايد و در مجموع هم براي زنـان   ده آنان فراهمكيفيت بهتري را براي زندگي و خانوا

  .آور بهبود كيفيت زندگي باشد تواند پيام و هم مردان مي
ICT آوردن  تواند به زنان در فراهم مكانيزم انتقال و ابزار ايجاد ارتباط است و مي

هـا دارد،   دادن به انزواي زنان كه ريشـه در فرهنـگ   سازي آنان ، پايان خدمات، آگاه
، زنان ضمن حضـور فيزيكـي در خانـه و    ICTبه بيان ديگر، با استفاده از . ندك كمك

توانند فعاليت اجتماعي و اقتصادي داشته باشند  انجام وظايف خود در قبال خانواده، مي
شود كه حتي در جوامعي كه از نظر فرهنگي موانعي براي مشـاركت   مي اين امر سبب

. شـود  جود دارد، زمينه حضـور آنـان فـراهم   هاي اجتماعي ـ اقتصادي و  زنان در عرصه
ICT نمايـد تـا كسـب و كـار جديـدي بـه راه انداختـه و در         تواند به زنان كمك مي

هاي تجارت الكترونيك، ايجاد درآمد و تقويت تجارت موجود، ايجاد فرصت  فعاليت
جديد اشتغال، بهبود دسترسي به آموزش رسمي و غيررسمي، خدمات بهداشتي و ساير 

كنـد ماننـد كـار در     ايجـادمي  ICTمزايايي كه . (Sophia, 2003)وارد شوند  خدمات
اي  فنـاوري اطالعـات، پايـه   . كند پذيرتري را براي زنان ايجادمي خانه، شرايط انعطاف

شـود كـه حقـوق     مـي  كنـد و سـبب   براي بازتعريف هنجارهاي سنتي جنسيتي ايجادمي
  .بيشتري براي زنان در نظر گرفته شود
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به عنوان ابزاري  ICT. بر زنان وجود دارد ICTداز در توصيف تأثير گسترده دو چشم ان
اما، زنان را نيز به عنوان يك عضو فعال در توسعه تكنولوژي، به . براي پيشرفت زنان است

يابـد امـروزه در    راه و روشي كه تكنولوژي گسترش مـي . گيرد ، در نظر ميICTويژه خود 
نيـروي  . تنهايي براي ابداعات و نوآفريني ديگر كـافي نيسـت   توليد ايده به: حال تغيير است

كار آينده بايد از چندين مهارت برخوردار باشد و بايـد تعـاملي را ميـان سـطوح مختلـف      
تـري در توسـعه تكنولـوژي     تواننـد نقـش فعـال    زنان در اين فرآيند مـي . مهارتي ايجادنمايد

تواننـد بـر    دهند و بديهي است كـه مـي   يم زنان نيمي از جمعيت جهان را تشكيل. ايفانمايند
  .(Babco, 2004)مسير توسعه تكنولوژي اثرگذار باشند 

هايي در جريان است كه زنان در كشورهاي در حال توسـعه از   در سرتاسر جهان تالش
زمينه را براي اشتغال زنان در مشاغل جديدي كه ايجـاد   ICT. شوند برخوردار  ICTمزاياي 

از نرخ مشاركت زنـان   ICTبراي مثال، در هند اشتغال زنان در بخش . دكن مي شود فراهم مي
  .(NASSCOM, 2001)درصد است، افزونتر است  13در اقتصاد ملي، كه حدود 
مطالعـات در  . ، تأثير اقتصادي ـ اجتمـاعي نيـز داشـته اسـت     ICTورود زنان در صنعت 

سـبب افـزايش درآمـد     ICTحوزه كشورهاي هند، بنگالدش و مالزي نشان داده كـه ورود  
ــده ــا شـ ــيده اســـت    خانوارهـ ــتري بخشـ ــدرت تحـــرك بيشـ ــان قـ ــه زنـ   اســـت و بـ

(Richardson, Ramirez, Haq, 2000).  
بودن آمار و اطالعات در كشورهاي در حال توسـعه، تصـوير كـاملي از     با توجه به كم

الي كمبـود زيربناهـا، هزينـه بـا    . وجـود نـدارد   ICTميزان استفاده زنان از پتانسـيل هـاي   
 ICT، تشـخيص تـأثير    ICTموقع، تعداد كم زنان وارد به تحصيالت مرتبط با  شدن به وصل

  بـــر زنـــان در كشـــورهاي در حـــال توســـعه را بـــا مشـــكل مواجـــه ســـاخته اســـت
(Gothoska, 2000; Kelkar, 2002; Mitter & Sen, 2000; Ng, C., 2001).  

 
  هاي كشاورزي و تأثير آن بر زنان فناوري  4.4

در . زي ماهيتاً فعـاليتي اسـت كـه مسـتلزم بـه كـارگيري نيـروي كـار فعـال اسـت          كشاور
اقتصادهايي كه درآمد سرانه كم است، زنان عموماً سهم بااليي در اشتغال بخـش كشـاورزي   

درصد از تمام كارگران بخش كشاورزي در كشورهاي در  43بيش از  1997در سال . دارند
درصد  47اين رقم براي صحراي مركزي آفريقا بيش از . دادند مي حال توسعه را زنان تشكيل
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هاي تكنولوژي در بخش كشـاورزي افـزايش    توان گفت اثر خالص پيشرفت در كل مي. بود
كـه  . (Ng C., 2001)وري است كه معموالً با كاهش نيروي كار مالزم و همراه اسـت   بهره

هـاي اقتصـادي    ليـت سبب انتقال بسياري از زنان شـاغل در بخـش كشـاورزي بـه سـاير فعا     
شده  هاي ديگر همراه با مكانيزه شدن بخش كشاورزي سبب شغل آفريني در بخش. است شده

  .يابد كه تقاضا براي اشتغال زنان در بخش كشاورزي كاهش
يافته و فقير، اشتغال بخش كشـاورزي عمـدتًا بـه     اما همچنان در كشورهاي كمتر توسعه

درصد زنان روستايي در سن كـار كشـورهاي    70 ، حدود1997در سال . زنان اختصاص دارد
ماهيت معيشتي فعاليـت كشـاورزي در ايـن    .  (FAO, 2000)داشتند فقير در اين بخش فعاليت

هـاي جديـد كمتـر     شـده كـه بهـره وري بسـيار پـايين باشـد و از تكنولـوژي        كشورها سبب
. ارتبـاط دارد فقرزدايي به توسعه كشاورزي و توسعه مشاركت زنان بـه شـدت   . شود استفاده

هاي كشاورزي براي مزارع بزرگ و تجـاري بخـش كشـاورزي مناسـب      بسياري از فناوري
هاي كشاورزي مناسب براي بخش معيشتي پتانسيل زيادي  گسترش و كاربرد تكنولوژي. است

كارگيري زنان شاغل در مزارع  مشروط برآنكه از طريق مشاركت و به. براي فقرزدايي دارد
متناسب بـا موقعيـت زنـان،     ICTگذاري تغييرات تكنولوژي و استفاده از  دفبا ه. شود انجام
  .اي ايفا نمايد تواند نقش زيادي براي تحقق اهداف توسعه ها مي مندي از فناوري گونه بهره اين

يافته، منابع عمـده اي از دانـش و تجربـه سـنتي      زنان كشاورز در كشورهاي كمتر توسعه
مـدرن بـراي بـه روز كـردن تكنولـوژي و يـافتن راهـي بـراي          ها با دانـش  تلفيق آن. هستند
درگيركردن زنان كشـاورز بـا تكنولـوژي، بـه آنـان شـانس       . سازي آن بسيار مهم است پياده

ها را در معرض فراگيري دانش جديد خارج از محـيط   دهد و آن مشاركت دانش خود را مي
تواننـد   دسـت آورده و مـي   ا بـه ها فرصت و شانس بروز خالقيت ر لذا، آن. دهد سنتي قرارمي

افـزون بـر آن،   . سـازد  مـي  دست به اقدامات كارآفرينانه بزنند كـه زنـدگي آنـان را متحـول    
. هـاي اشـتغال بـراي زنـان دارد     هاي كشاورزي پتانسيل زيادي براي ايجاد فرصـت  تكنولوژي

مشاغل جديد در مقياس كوچك، ارزش افزوده زيادي را براي محصوالت خـام كشـاورزي   
  .(Paris, 1998)كنند  مي يجادكرده و لذا، تقاضا براي نيروي كار ماهر از جمله زنان را فراهما

نـام   آغـاز و منجـر بـه آنچـه بـه      1960هاي تكنولوژي در دهه  از نظر تاريخي فناوري
 45ناميدند، شد كه از آن طريق توليد غالت در ظـرف   (green revolution)» انقالب سبز«

تكنولوژي به رايگان در اختيار كشاورزان قرار داده شد و ايـن امـر   . سيدسال به دو برابر ر
هاي كشاورزي امروزه، بسيار  تكنولوژي. يابند ها نفر از گرسنگي نجات سبب شد كه ميليون
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هـايي   شدت بـه ابـداعات و نـوآوري    كشاورزي به. است 1960تر از تكنولوژي دهه  پيچيده
هـا از نظـر فكـري يـا      بسياري از نوآوري. گيرد مي تهاي ديگر نشأ دارد كه از بخش بستگي

نيازهاي تكنولوژيكي زنان كشاورز بايد تا حد . شود ها حمايت مي تجاري توسط ساير بخش
زيـرا تكنولـوژي بـه تـدريج در حـوزه تجـارت       . هاي مستمر همراه باشـد  زيادي با نوآوري

نهادهـاي عمـومي در   . شـود  مـي  ها مشكل بنابراين دسترسي زنان كشاورز به آن. شود واردمي
كنند، بايد دريابنـد كـه    سطح ملي و بين المللي، كه در كشورهاي در حال توسعه فعاليت مي

  .ها منبع اصلي فناوري كشاورزي براي زنان اين كشورها هستند آن
  

  هاي سياستي بندي و توصيه جمع .5
نمـوده   و زن را ارائه اقتصاد دانش محور درك و مفهوم جهاني مبني بر عدم تمايز ميان مرد

. بندي جنسيتي در فرآيند خلق دانش و كاربرد آن را به چـالش كشـيده اسـت    است و تقسيم
  . بنابراين توسعه مشاركت زنان و پيشرفت علم و تكنولوژي به يكديگر ارتباط دارد

مروري بر ادبيات، آمار و ارقـام و مسـتندات موجـود در كشـورهاي مختلـف اعـم از       
ها رضايت بخش و  دهد كه حضور زنان در اين عرصه مي در حال توسعه نشان يافته و توسعه

توان به  داليل متعددي براي اين موضوع وجود دارد كه از آن جمله مي. در حد انتظار نيست
  .نمود نحوه نگرش به زنان و نيز انتظارات موجود جامعه از مشاركت آنان اشاره

هاي باالي علمي در مقايسه با مـردان،   صهدهد كه حضور زنان در عر مي شواهد نشان
هاي تحصيلي زنان و مردان به  هاي زيادي ميان رشته كمتر است با از سوي ديگر، تفاوت

هاي فنـي و مهندسـي    براي مثال، نبود عالقه ميان زنان در خصوص رشته. خورد چشم مي
گونـه   است كه اينها، كه اين امر بيانگر تأثير فرهنگي حاكم بر اين جوامع  در دانشگاه

اند باز هـم بـا    ها واردشده حتي زناني كه در اين عرصه. داند ها را مختص مردان مي رشته
در بسياري از مناطق جهان با مدارك علمـي يكسـان، مـردان از    . رو هستند تبعيض روبه

  . هاي اشتغال بيشتري برخوردار هستند فرصت
ويق مشاركت زنان در عرصه علم مردان براي تش ها و تمايل سياسي دولت نقش دولت

تواننـد در ايجـاد ايـن     ها مـي  دولت. و تكنولوژي در اين ميان بسيار اساسي وحياتي است
نمودن زيربناهاي مناسب اجتماعي و شرايط محيطي و سياسـي،   تغييرات، از طريق فراهم

  . باشند كند، فعال مي  هاي علمي و تكنولوژيكي تسهيل كه ورود زنان را به عرصه
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