ﻫـﻮش ﻣﺼـﻨﻮﻋﯽ ﺑـﻪ ﻣﺸﺎﻏـﻞ زﻧـﺎن و
ﻧـﺎﺑﺮاﺑﺮی ﭘﺮداﺧـﺖ ﻫـﺎ داﻣـﻦ ﻣـﯽ
زﻧﺪ
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺳﯽ ان
ﺑﯽ ﺳﯽ ،ﻣﺠﻤﻊ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﮔﺰارﺷﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ رﺷﺪ ﻣﺸﺎﻏﻞ در
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻮﻇﻬﻮر از ﻗﺒﯿﻞ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻄﻮر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ
زﻧﺎن و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﭘﺮاﺧﺖ ﻫﺎ آﺳﯿﺐ ﺧﻮاﻫﺪ زد.
ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺷﮑﺎف ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدان و زﻧﺎن در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ
ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده؛ اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن  ۲۰۲ﺳﺎل زﻣﺎن ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﮑﺎف
اﺧﺘﻼﻓﯽ در ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﯿﻦ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد.
رﯾﯿﺲ دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺠﻤﻊ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ:
ﺷﮑﺎف ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮش ﻣﻨﺼﻮﻋﯽ  ۳ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ
اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ زﻧﺎن ﻓﻘﻂ  ۲۲درﺻﺪ از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮاﺑﺮی ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ
ﻣﻀﺮ اﺳﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﻫﻮش

ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر اﻧﺤﺼﺎری ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺧﻄﺮ ﺗﺒﻌﯿﺾ
ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت وﺟﻮد دارد.
وی اﻓﺰود :ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ آن دﺳﺘﻪ از اﻓﺮدای ﮐﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺮدان ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻘﺪان ﺗﻨﻮع در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرگ اﺳﺖ.
ﮔﺰارش ﻣﺠﻤﻊ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ و
ﻣﻮﺳﺴﺎت در ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻧﺎن ﺑﺮای وروود ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮر در
ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی آﻣﻮزش ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻧﯿﺰ ﻏﯿﺮ
اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺑﺰار اﺳﺘﻌﺪاد زﻧﺎن در ﻫﻮش ﻣﻨﺼﻮﻋﯽ ﻣﺮدان را ﺗﺤﺖ
اﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺗﻨﻮع ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﻧﮕﺎه ﻫﺎ در ﻣﯿﺎن ﻧﻮآوران ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ،
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺪﻫﺪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﻨﺼﻮﻋﯽ
ﺟﺪﯾﺪ درﺧﺪﻣﺖ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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