ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ؛ ﻣﺮدان در ﻋﻠﻢ
ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺑﺮﺗﺮ از زﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۴ ،آﺑﺎن ۱۳۹۸
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ﮐﺎﻣﭙﺎﯾﻠﺮ زﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ اﻣﺮوز در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻢ و
ﻓﻨﺎوری ﺣﻀﻮر ﭘﺮرﻧﮕﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .دو ﻗﺮن ﭘﯿﺶ ﭼﺎرﻟﺰ داروﯾﻦ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ زﻧﺎن از ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﭘﺎﻦ ﺗﺮ
از ﻣﺮدان ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﭘﻮﺳﯿﺪه ﺣﺘﯽ اﻣﺮوز ﻫﻢ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﻃﺮﻓﺪاراﻧﯽ دارد
و در ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮرد ﻓﯿﺰﯾﮑﺪاﻧﯽ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ از ﺑﺮﺗﺮی ﻣﺮدان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ در ﺣﻮزه ﻓﯿﺰﯾﮏ
ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورده اﺳﺖ.
»اﻟﺴﺎﻧﺪرو اﺳﺘﺮوﻣﯿﺎ« ،اﺳﺘﺎد ﻓﯿﺰﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺰا ﻣﻘﺎﻟﻪ ای را در ژورﻧﺎل ﻋﻠﻤﯽ Quantitative
 Science Studiesﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﺑﺮﺗﺮی ﻣﺮدان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺑﻮده و
وﺟﻮد ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن را ﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﺳﺘﺮوﻣﯿﺎ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  ۱.۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﯿﺰﯾﮏ
را از ﺳﺎل  ۱۹۷۰ﺗﺎ  ۲۰۱۹ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده .ﻫﺪف وی از اﯾﻨﮑﺎر ﺗﻌﻦ ﺳﺮﻋﺖ اﺳﺘﺨﺪام
زﻧﺎن دارای ﻣﺪرک  ،PhDﺳﺮﻋﺖ ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﺳﻮی آﻧﻬﺎ و ﺗﺪاوم ﮐﺎرﺷﺎن در ﺣﻮزه ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻋﻨﻮان
ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﺳﺘﺮوﻣﯿﺎ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻣﺮدان و زﻧﺎن در ﻓﯿﺰﯾﮏ ﭘﺎﯾﻪ از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی
ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﻟﺰوﻣﺎ زﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺧﺼﻮﻣﺖ آﻣﯿﺰی ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ» :ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ
اﻋﺘﻘﺎد دارم ﭼﻮن داده ﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آﻧﻨﺪ«.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن و ﻣﺮدان دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ در ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ دارﻧﺪ و ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻻت ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای در ﺳﺎل
 ۲۰۱۶ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺮد  ۵۶درﺻﺪ ﺑﯿﺶ از زﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل »ﮐﺴﯿﺪی ﺳﻮﮔﯿﻤﻮﺗﻮ« ،ﻣﺘﺨﺼﺺ
اﻃﻼﻋﺎت داﻧﺸﮕﺎه اﯾﻨﺪﯾﺎﻧﺎ ﺑﺎ زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮدن روش ﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،آﻧﺮا از ﻧﻈﺮ ﻧﺤﻮه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و
ﮐﻤﯽ ﻣﺘﻮن و اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﻗﺺ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﻨﺠﺶ ّ
اﺳﺘﺮوﻣﯿﺎ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻢ ﻃﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ  CERNادﻋﺎی ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ را ﺑﻪ زﺑﺎن آورد ﮐﻪ وی
را آﻣﺎج اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎی ﺗﻨﺪ و ﺗﯿﺰی ﻗﺮار داد» :ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدان ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاری و اﺑﺪاع ﺷﺪ« .در ﭘﯽ اﯾﻦ
اراﺋﻪ ﺑﯿﺶ از  ۳ﻫﺰار ﻓﯿﺰﯾﮑﺪان ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را درﺑﺎره اﺷﺎﻋﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮات اﺑﺮاز
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻣﺮﮐﺰ  CERNﺗﻤﺎم رواﺑﻂ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﺮوﻣﯿﺎ ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

