ﺗﯿﻢ ﮐﻮک :آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل ﺗﺮ زﻧﺎن
ﺟﺎﯾﮕﺎه رﻫﺒﺮی دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری را از دﺳﺖ ﻣﯽ
دﻫﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﯿﻨﺎ ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﻪ | ﺷﻨﺒﻪ ۱۹ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۶
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ.
از ﭼﻬﺮه ﻫﺎی ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن وﻟﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ؟ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ زن ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
ً
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺗﯿﻢ ﮐﻮک ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﮔﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﻣﻬﻢ را اﺻﻼح ﻧﮑﻨﺪ،
ً

رﻫﺒﺮ دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﭘﻞ اﻋﺘﻘﺎد دارد زﻧﺎن ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮ آﻧﻬﺎ را از ﻋﻠﻮﻣﯽ ﻣﺜﻞ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ی ﮐﺸﻮرﻫﺎی رﻗﯿﺐ

ﻧﻮآور ﺑﺎﺷﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ زﻧﺎن در رده ﻫﺎی ﭘﺎﻦ ﺗﺮ ﺣﻮزه ی ﻓﻨﺎوری ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎﻟﯽ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ای ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در رده ﻫﺎی ﺑﺎﻻ را ﻣﺨﺘﺺ ﻣﺮدان ﺑﺪاﻧﯿﻢ و ﻧﺼﻒ اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ دﻟﯿﻞ

زن ﺑﻮدن از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺪارج ﺑﺎﻻی ﺗﺮﻗﯽ ﻣﺤﺮوم ﮐﻨﯿﻢ.

ﻣﻌﻤﻮﻻ از آﻗﺎﯾﺎن ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻓﺘﯽ زﻧﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ً
ً
اﺧﯿﺮا در ﺑﺎزار ﻓﻨﺎوری ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻼش ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد ،از ﺟﻤﻠﻪ
ً
اﺧﯿﺮا اﻋﻼم ﮐﺮد ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺬﮐﺮ و ﻣﻮﻧﺚ ﺧﻮد را ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻨﺪ.
اﭘﻞ ﮐﻪ
ﺗﯿﻢ ﮐﻮک ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد اذﻋﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ وﺟﻮد ﻫﺮﻧﻮع ﺗﻨﻮع ،از

ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻮﻣﯿﺘﯽ و ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ دارد و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد ﻫﺮﮐﺲ
ﭼﻨﯿﻦ اﻋﺘﻘﺎدی ﻧﺪارد در ﻃﺮز ﻓﮑﺮ ﺧﻮد ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﭘﻞ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ وﺟﻮد ﺗﻨﻮع آﻧﻘﺪر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﻣﻔﯿﺪ
ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺸﻮر.
اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻨﻮع ﺑﺮای آﻗﺎی ﮐﻮک ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﺎﻻﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﻮن و ﭼﺮاﯾﯽ را در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮد و
اﻋﺘﻘﺎد دارد ﺗﻨﻮع ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺗﺒﺼﺮه ای ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﺑﻪ اﺟﺮا در آﯾﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

