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ABSTRACT
The research aimed at examining the perceptions of employees in the IT&C
field, talking about the relevance of gender in choosing the professional path. A short
journey through the career experiences of the respondents led to the identification of the
absence or presence of stereotypes, inequalities or gender discrimination in shaping
their own profession. The theories that formed the basis of this scientific study belong
to specialists in the field of studying gender differences in science and technology, such
as Prof. Dr. Cosima Rughiniş or Prof. Dr. Maria-Elena Osiceanu.
The authors concluded that both in Romania and in Europe, the percentage of
girls who choose to pursue engineering studies is much lower compared to that of boys.
Stereotypes have predetermined a harder career path for women engineers or scientists
than for men.
The qualitative sociological study was conducted using the semi-structured
interview technique. The data obtained showed that among the relevant distinctions in
career choice is that of stereotypes, discrimination and gender inequalities. There were
both respondents who confirmed their presence, reporting from their own or
acquaintances’ experiences and respondents who manifested their neutral position or
who vehemently denied the existence of gender differences in the field of IT&C.
Keywords: gender stereotypes, “women in STEM”, discrimination, career, IT&C.

1. INTRODUCERE

Statisticile arată un număr mai mare de bărbaţi, respectiv un număr mai mic
de femei printre studenţii în inginerie IT − Information Technology1. Conform unui
studiu realizat de Asociaţia Codette în anul 2016, în Facultatea de Automatică şi
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Calculatoare, Universitatea Politehnică din Bucureşti, 30% dintre studenţii la studii
de licenţă erau fete, în timp ce 70% erau băieţi. Facultatea de Electronică,
Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiilor avea 28% studente şi 72% studenţi
înscrişi la nivel licenţă, iar Facultatea de Matematică şi Informatică, Universitatea
din Bucureşti avea înscrise doar 17% studente la studii de masterat, restul de 83%
dintre masteranzi fiind de genul masculin (Asociaţia Codette, 2017). Interesul
cercetării este să aflăm dacă aceste procente au sau nu vreo influenţă asupra
mediului de lucru în IT şi dacă discrepanţa numerică a prezenţei celor două genuri
în mediul universitar se menţine şi pe piaţa muncii din România.
Obiectivul cercetării a fost de a descoperi dacă inegalităţile şi discriminarea
de gen sunt percepute a fi prezente sau nu în domeniul mai sus menţionat, prin
experienţe trăite de respondenţi sau observate la persoanele din jurul lor.
Aşadar, studiul a pornit prin încercarea de a răspunde următoarelor întrebări
de cercetare:
− Cum se raportează respondenţii la stereotipurile de gen în povestirea
propriilor experienţe de muncă şi în evaluarea relaţiilor lor cu alte persoane?
− Care este relevanţa percepută a genului în ceea ce priveşte construirea unei
cariere în mediul IT?
− În ce măsură respondenţii intervievaţi consideră că discriminarea de gen
este prezentă sau absentă în domeniul IT?
2. PRECIZĂRI CONCEPTUALE ŞI CADRU TEORETIC

În această parte a lucrării vor fi prezentate principalele concepte utilizate:
stereotipurile de gen, discriminarea de gen percepută, inegalitatea de şanse, leaky
pipeline2 şi glass escalator3.
Stereotipurile reprezintă atribuirea unor caracteristici unui individ în baza
simplei sale apartentenţe la un grup social. Ne vom referi cu preponderenţă la
stereotipurile de gen care reflectă inegalităţi de putere sau roluri de gen tradiţional
asociate femeilor şi bărbaţilor şi modalităţile în care acestea influenţează
percepţiile despre cum ar trebui „să fie” sau „să se comporte” cele două categorii
de gen (Patricia Campbell, Jennifer Storo, 1994). Spre exemplu, există traiectorii
genizate de carieră, iar în ştiinţă şi tehnologie fenomenul se poate observa cu
uşurinţă, femeile fiind considerate adesea ca nepotrivite pentru domeniile tehnice.
Discriminarea de gen reflectă acele „comportamente, norme, practici care
defavorizează o persoană sau grup prin prisma apartenenţei la un anumit sex sau
gen” (Grünberg, 2010). Aceasta poate îmbrăca diverse forme, directă, referindu-se
la discriminarea efectivă şi evidentă bazată pe criterii de gen, sau indirectă (norme,
2
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leaky pipeline = conducte profesionale găurite.
glass escalator = plafon de sticlă.
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practici, prevederi), formă subtilă de discriminare care are aceleaşi efecte precum
discriminarea directă. În cel de-al doilea caz putem include anumite procedee
discriminatorii aplicate la locul de muncă ce ar putea exclude anumite persoane din
anumite profesii. Spre exemplu, slaba reprezentare a femeilor în organizaţiile IT
poate fi cauzată de faptul că încă din perioada copilăriei şi a adolescenţei baieţii
sunt încurajaţi să îşi îndrepte atenţia către şcoli şi mai apoi către domenii
profesionale care cer abilităţi matematice, în timp ce fetele sunt orientate mai
degrabă spre partea umanistă de studiu. După cum a observat şi Maria-Elena
Osiceanu, „ipotezele referitoare la corelaţia dintre masculinitate şi abilităţile
tehnice au ţinut multă vreme femeile departe de inginerie”. Prin urmare, femeile au
fost îndemnate direct sau indirect să se îndepărteze de domeniile tehnice prin
invocarea motivului că abilităţile lor nu le fac potrivite pentru aceste meserii
(Osiceanu, 2015). Vom face referire la discriminarea percepută de gen care
semnifică starea emoţională ce îi determină pe oameni să catalogheze experienţele
pe care le trăiesc sau le observă în mediul extern drept fiind discriminatorii (Eliza
Pavalko, Krysia Mossakowski, 2003).
Inegalitatea de şanse între femei şi bărbaţi este reprezentată de drepturile
inegale pe care aceste două categorii de gen le au, de accesul inechitabil spre
anumite profesii, de diferenţierea între obligaţiile familiale sau de gradul de
implicare în procesele decizionale (Grünberg, 2010).
Conceptul de „conducte găurite” (en. leaky pipeline) a fost definit de Henry
Etzkowitz şi Marina Ranga (2011) drept metaforă folosită în cercetările mediului
profesional. Semnificaţia conceptului este dată de absenţa, de obicei, a femeilor din
poziţiile de conducere, din domeniile tehnice sau din anumite profesii în ştiinţă
(Etzkowitz, Ranga, 2011).
„Plafonul de sticlă” (en. glass escalator) este un concept care a fost explicat
de Christine L. Williams (1992). Acesta l-a definit a fi o reflectare a blocajelor
instituţionale sau psihologice care nu permit femeilor să ajungă într-o poziţie
managerială în domeniile considerate masculinizate (Williams, 2008).
În articolul „Fetele, băieţii, programarea şi Bau-Bau”, Cosima Rughiniş şi
Laura Scarlat (2016) au relatat faptul că atât în România, cât şi în Europa,
procentul fetelor care aleg să urmeze studii de inginerie este mult mai mic în
comparaţie cu cel al băieţilor care aleg această traiectorie. O posibilă cauză
identificată în articol poate fi reprezentată de participarea la olimpiadele de
matematică la care preponderent se înscriu băieţii. Asocierea informaticii cu
matematica nu este întâmplătoare, cele două domenii fiind în mare măsură similare
şi stereotipic masculine. La nivelul simţului comun există încă opinia că băieţii
sunt mai înclinaţi spre direcţii de studiu cu profil real, în timp ce fetele sunt lăsate
în urmă. Consecinţele negative ale acestei idei preconcepute nu afectează numai
fetele, ci şi întreaga societate, prin pierderea unor persoane cu vocaţie în acest sens,
dar care nu sunt încurajate să o valorifice (Rughiniş, Scarlat, 2016).

212

Diana-Maria Despina

4

Ronald J. Burke (2006) a tratat problema dezvoltării stereotipurilor de gen
analizând nivelul diferenţiat al aptitudinilor matematice ale genului feminin şi
genului masculin. În urma cercetărilor el a descoperit că începând din şcoala
primară, fetele şi băieţii obişnuiesc să creadă că reprezentanţii genului masculin
sunt mai buni la matematică şi o preferă într-o măsură mai mare decât
reprezentantele genului feminin. Imaginea băiatului este asociată cu matematica,
iar imaginea fetei este asociată cu scrisul şi cititul, acest fapt determinând
manifestarea atitudinilor stereotipice în rândul copiilor. În lucrarea amintită se
vorbeşte despre „ameninţarea stereotipică”, fenomen care reprezintă acceptarea şi
confirmarea stereotipului de către membrii grupurilor negativ stereotipizate,
precum femeile din domeniile profesionale ce vizează matematica şi tehnologia.
Ele învaţă să trăiască cu ideea că sunt mai slabe decât bărbaţii în materie de
abilităţi tehnice, iar calităţile lor personale devin irelevante în faţa acestui stereotip.
Cu toate acestea, autorul a remarcat progresele făcute de femei în direcţia
participării lor în domeniile amintite şi le consideră a fi în continuă ascensiune
(Burke, 2006).
De asemenea, Susan Michie şi Debra L. Nelson (2006) au observat că încă
din copilăria timpurie şi până în anii de studenţie, aşteptările cadrelor didactice
referitoare la competenţele matematice şi informatice ale fetelor şi băieţilor sunt
diferenţiate. Este de la sine înţeles faptul că băieţii urmează să îşi formeze această
pasiune pentru calcul, în timp ce de la fete nu se aşteaptă deţinerea de competenţe
tehnice şi matematice. Astfel, se creează numeroase bariere privind oportunităţile
femeilor care se aventurează în mediul profesional al tehnologiei informaţiei.
Încercând să determine care sunt piedicile psihologice care îndepărtează femeile de
cariera informatică, autoarele au sesizat că atunci când o femeie consideră un
anumit domeniu ocupaţional a fi masculinizat, aceasta încearcă să îl evite pentru a
preîntâmpina situaţia de a fi subevaluată prin comparaţia cu bărbaţii. Fenomenul se
poate petrece chiar dacă femeia respectivă nu are în general o atitudine stereotipică
şi poate fi asociat totodată şi reticenţei femeilor în ceea ce priveşte accederea spre
funcţiile de conducere (Michie, Nelson, 2006).
Roli Varma şi Heiko Hahn (2007) au discutat despre accesul femeilor în
domeniul IT prin intermediul metaforei conductelor profesionale găurite (en. leaky
pipelines), concept care explică reducerea în timp a numărului femeilor din
inginerie. Ei au considerat că accesul femeilor la această industrie este mărginit
deoarece femeile au un acces limitat în utilizarea calculatoarelor. A fost identificată
existenţa unor stereotipuri culturale la nivelul societăţilor prin care fetele sunt
descurajate, iar băieţii sunt încurajaţi să îşi formeze o carieră în această direcţie. De
exemplu, unele companii îi stimulează în mod deosebit pe băieţi să se aventureze în
acest mediu prin anunţuri de angajare care prezintă bărbaţi în faţa calculatorului şi
astfel se creează o lipsă de motivare pentru potenţialele angajate de gen feminin
(Varma, Hahn, 2007).
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Ruth Carter şi Gill Kirkup (1990) au susţinut că ingineria este privită ca fiind
un domeniu dur şi masculinizat, nepotrivit pentru femei şi dăunător pentru viaţa lor
familială, feminitatea fiind asociată mai degrabă cu activităţile domestice. Numărul
mai mic de femei din domeniul tehnologiei este asociat cu perioada de socializare a
copiilor, în care, prin jocuri specifice, fetelor li se induc docilitatea şi supunerea, iar
băieţilor comportamentele active şi aventura. Totodată, s-a remarcat priceperea
fetelor la matematică şi informatică în perioada pubertăţii, urmând ca ele să rămână
în urmă odată cu înaintarea în studii, deoarece băieţii atrag de obicei atenţia
profesorilor şi de la ei se aşteaptă rezultate mai bune în aceste domenii. Consecinţele
stereotipurilor se reflectă în numărul mai mic de fete care ajung să aibă profesii în
domeniul ingineriei şi tehnologiei informaţiei (Carter, Kirkup, 1990).
Diane F. Halpern (2007) a adus în discuţie lipsa forţei de muncă pentru
poziţiile ce necesită aptitudini matematice şi ştiinţifice de nivel ridicat. Fundaţia
Naţională de Ştiinţe a arătat că, în anul 1999, femeile din Statele Unite ale Americii
erau prezente în proporţie de 24% în domeniul ştiinţei şi tehnologiei, în timp ce în
totalitate pe piaţa muncii, acestea reprezentau 46% din forţa de muncă (Halpern,
2007). S-a considerat astfel că integrarea talentelor feminine în profesii ce necesită
competenţe matematice este esenţială pentru echilibrarea situaţiei. Autoarea a
menţionat că „inegalitatea prezenţei femeilor şi bărbaţilor în ştiinţele exacte a fost
relevată de Lawrance Summers, preşedintele Universităţii Harvard”.
Printre cauzele pe care acesta le-a identificat se numără evitarea de către
femei a reducerii timpului petrecut alături de familie şi necesitatea ca ele să depună
un efort mai mare decât bărbaţii la locul de muncă pentru a obţine statutul de om de
ştiinţă cu rezultate excepţionale. Studiile arătau că „femeile, în măsură mai mică
decât bărbaţii, au capacitatea înnăscută de a lucra cu ştiinţele matematice”, dar luau
totuşi în considerare şi existenţa barierelor puse femeilor în procesele de
promovare sau angajare. În urma acestor informaţii, Halpern a iniţiat o analiză a
abilităţilor cognitive ale celor două genuri pentru a determina dacă există sau nu
diferenţe anatomice sau psihologice care nu permit femeilor să fie potrivite pentru
un astfel de domeniu. Datele obţinute în urma studiului au fost subiective,
dependente de mediu şi diferite în funcţie de fiecare persoană în parte. Aşadar,
cercetările nu stabilesc o distincţie clară între abilităţile unei femei şi cele ale unui
bărbat pentru matematică, tehnologie şi ştiinţă (Halpern, 2007).
3. METODOLOGIE

Studiul a fost exploratoriu cu caracter calitativ, iar metoda de cercetare
utilizată a fost ancheta sociologică, realizată prin intermediul tehnicii interviului
semi-structurat şi având ca instrument de cercetare ghidul de interviu. Interviul a
fost aplicat unui număr de 11 respondenţi, dintre care opt de gen feminin şi trei de
gen masculin, angajate şi angajaţi în domeniul IT. Durata aproximativă a
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interviurilor a fost cuprinsă între 15 şi 45 de minute, iar în anumite cazuri grila de
interviu a fost adaptată în funcţie de răspunsurile subiecţilor.
De asemenea, au fost analizate alte 14 interviuri realizate într-un studiu
anterior cu aceeaşi tematică al unei absolvente de Sociologie a anului 2016, dintre
care opt au fost cu femei, iar şase au fost cu bărbaţi, angajaţi sau angajate în
ingineria IT. Aceste interviuri au folosit mai ales în formularea celei de-a doua
tipologii de respondenţi, respectiv cea referitoare la raportarea privind prezenţa sau
absenţa discriminării de gen în mediul IT.
Interviul aplicat a fost de tip semi-structurat şi a urmărit teme de discuţie sau
întrebări stabilite în prealabil, la fel ca în cazul interviurilor structurate, însă
succesiunea întrebărilor nu a fost una fixă, aceasta fiind o caracteristică a
interviului nestructurat. De asemenea, instrumentul utilizat (ghidul de interviu) este
unul de tip intensiv, caracterizat de claritate şi profunzime a informaţiilor, nondirectiv
prin gradul ridicat de libertate al cercetătorului în formularea şi aplicarea întrebărilor,
absenţa limitelor temporale, spontaneitatea întrebărilor şi complexitatea răspunsurilor,
centrare pe subiectul intervievat (Septimiu Chelcea, 2001).
Interviurile s-au desfăşurat fie faţă în faţă, fie telefonic, sau prin intermediul
Internetului, prin aplicaţia de apeluri video Skype. Abordarea a încercat să
identifice motivele pentru care oamenii aleg să urmeze o carieră în IT, să stabilească ce
stereotipuri ale feminităţii şi masculinităţii sunt reliefate prin explorarea relevanţei
genului în domeniul IT, să analizeze relatări ale experienţelor personale de la locul de
muncă care dezvăluie sau nu idei ori practici stereotipice şi să constate absenţa sau
prezenţa discriminării de gen percepute în acest mediu profesional.
A fost folosit un lot de respondenţi selectaţi în baza principiului
disponibilităţii. De asemenea, a fost aplicată metoda bulgărelui de zăpadă, prin
intermediul recomandărilor privind potenţiali respondenţi de la persoanele deja
intervievate. Vorbind despre stabilirea numărului de persoane intervievate,
realizarea de noi interviuri s-a oprit în momentul în care s-a constatat că
răspunsurile obţinute se regăsesc printre cele deja primite în interviurile anterioare.
Astfel, s-a reuşit identificarea unor tipologii de raportări ale persoanelor cu privire
la conceptul de gen în mediul IT. Universul cercetării a fost compus din angajaţi ai
domeniului ingineriei IT, de gen feminin sau masculin, cu vârste cuprinse între
21 şi 39 ani. Variabilele socio-demografice nu au fost delimitate deoarece nu
reprezentau un punct de interes pentru cercetare.
Temele abordate în cadrul interviurilor au avut ca scop identificarea modului
în care subiecţii se raportează la stereotipurile de gen în cadrul mediului lor
ocupaţional şi al relaţiilor colegiale, stabilirea relevanţei genului în construirea unei
cariere în domeniul IT, dar şi investigarea prezenţei sau absenţei discriminării de
gen percepute în sectorul de muncă anterior menţionat. Iniţial nu a fost invocată
tematica genului în întrebările adresate respondenţilor, pentru a identifica dacă
aceştia abordează subiectul şi în ce mod este important sau nu pentru ei. În cazul în
care respondenţii începeau să atingă această temă, s-a încercat continuarea
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dezbaterii în aşa fel încât să fie obţinute cât mai multe opinii relevante, iar în
situaţia în care conceptul nu era atins, a fost introdus de către operatorul de
interviu, pentru a putea surprinde opiniile despre stereotipurile şi discriminarea de
gen percepute sau nu la nivelul experienţelor personale sau în situaţia observării
acestora la persoanele cu care interacţionează sau au interacţionat.
Ansamblul temelor abordate în interviuri a cuprins investigarea motivelor
pentru care respondenţii şi-au ales drumul de carieră în ingineria IT, dar şi a
poveştii începutului carierei, impactul influenţei persoanelor din jur în orientarea în
carieră, existenţa sau absenţa barierelor şi limitelor întâmpinate de-a lungul
îndeplinirii ţelului ocupaţional, aprecierea egalităţii sau manifestarea ori absenţa
inegalităţii de şanse pentru femei şi bărbaţi în această nişă profesională, prezenţa
sau absenţa discriminării de gen în experienţele individuale sau observate în mediul
extern, identificarea opiniilor referitoare la calităţile unei persoane care lucrează în
domeniul IT, calităţile considerate necesare unui lider de companie IT, mediul de
desfăşurare a activităţii şi atmosfera de la locul de muncă, tipuri de relaţii colegiale
sau cu superiorii la locul de muncă, egalitatea sau diferenţierea în ceea ce priveşte
oportunităţile de avansare pentru femei şi bărbaţi, existenţa sau absenţa conflictelor
şi incidentelor la locul de muncă, modele profesionale şi idoli de carieră,
observarea aspiraţiilor viitoare ale respondenţilor cu privire la viaţa profesională.
Vorbind despre considerentele etice ale cercetării, obiectivele studiului au
fost explicate participanţilor în partea de preambul a interviului. De asemenea,
aceştia au avut dreptul de a refuza participarea la interviu sau de a se retrage pe
parcursul desfăşurării acestuia în cazul în care existau anumite aspecte
nemulţumitoare sau incomode. Totodată, respondenţii au fost asiguraţi cu privire la
caracterul anonim al răspunsurilor, confidenţialitatea datelor personale şi utilizarea
interviurilor doar în scopul declarat al cercetării.
4. ANALIZA ŞI INTERPRETAREA DATELOR

Au fost identificate două tipologii în care s-au încadrat răspunsurile oferite de
respondenţi:
Tipologia I. Argumentele opţiunii de carieră şi tipuri de traiectorii în mediul IT:
în cadrul aceestei tipologii s-au regăsit o serie de factori motivatori sau
demotivatori pe care respondenţii i-au invocat pe parcursul intervului, modalităţi prin
care ei argumentează de ce au ales să urmeze un drum în cariera IT sau ce bariere au
întâmpinat pe parcursul acestui proces:
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Figura 1. Argumentele opţiunii de carieră şi tipuri de traiectorii în mediul IT.
Tabelul 1
Argumentele opţiunii de carieră şi traiectorii în mediul IT
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Tabelul anexat reflectă o oarecare egalitate în ceea ce priveşte proporţia
dintre afinitatea pentru domeniu (şase persoane) şi deţinerea unor modele de
carieră (cinci persoane) atunci când respondenţii aleg cariera în IT. Influenţa
directă a celor din jur în ceea ce priveşte opţiunea de carieră a fost invocată de un
număr mai mare de respondenţi (şapte persoane) în comparaţie cu cea indirectă
(patru persoane). Se remarcă o proporţie egală de respondenţi influenţaţi în mod
favorabil sau nefavorabil de mediul extern, însă este esenţial faptul că toţi bărbaţii
intervievaţi au răspuns că au experimentat un impact favorabil al mediului extern,
în comparaţie cu femeile care au declarat în mai mare măsură că mediul extern
le-a influenţat în mod nefavorabil.
1. Cine sau ce a oferit motivaţia de alegere a carierei
a. Afinitatea personală pentru domeniu: această caracteristică a apărut
frecvent în discuţiile cu respondenţii. Ei au justificat alegerea carierei în domeniul
IT printr-o motivaţie internă, personală, subiectivă şi care nu a fost influenţată de
factori din exterior.
Direcţie unidimenisională a carierei: a încadrat o serie de respondenţi care
au internalizat motivele pentru care au ales construirea unei cariere în domeniul
IT, au declarat că alegerea acestei direcţii a fost făcută încă de la început şi că nu au
avut alte opţiuni ocupaţionale. Spre exemplu, Mihaela a povestit:
De mică am avut o pasiune pentru matematică şi pur şi simplu cred că prin
clasa a şaptea sau ceva de genul ăsta am ştiut că vreau să fac ceva ştiinţe exacte, în
clasa a noua am învăţat pentru prima dată informatică şi mi-a plăcut atât de mult că
am participat la olimpiade şi de atunci cumva s-a instalat microbul să zic aşa (râde)
[...] pur şi simplu asta am simţit că vreau să fac de la bun început şi asta am făcut.

Se poate observa caracterul subiectiv al opţiunii pentru carieră. Respondenta
şi-a autoatribuit alegerea, împărtăşind existenţa unei pasiuni proprii care a
determinat-o să aleagă această traiectorie. Ea nu a simţit că ar fi existat alte opţiuni
de carieră pe care le-ar fi luat în considerare.
Direcţie multidimensională a carierei: a inclus acei respondenţi care au
reflectat, prin discurs, afinitatea personală pentru domeniul informatic, însă nu au
înlăturat din discuţie existenţa unor variante alternative de carieră pe care le-au
avut pe parcursul vieţii. Un model ilustrativ este Camelia, care a menţionat:
Eu am fost să zic aşa de structură reală, am făcut şi liceul real, am urmat şi
profil informatic la liceu şi apoi mi-am dorit să fac o facultate de genul informatică,
matematică şi atunci am ales asta. Am avut de ales între mai multe idei de carieră,
am fost un an profesoară de informatică apoi am renunţat, am mai avut o
oportunitate, am lucrat câţiva ani în domeniul legislativ.
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b. Existenţa unor modele de carieră în IT: respondenţii încadraţi în acest
sub-tip au dezvăluit faptul că alegerea acestei direcţii profesionale a fost influenţată
de existenţa unor modele ocupaţionale, persoane importante pentru ei sau
personalităţi marcante ale mediului IT: Cosmin spune:
Am văzut şi alte persoane care activau în domeniul IT, foarte pricepute şi
profesioniste, persoane care m-au inspirat şi ambiţionat să mă perfecţionez în ceea
ce doresc să devin. Un exemplu pe care l-am admirat ar putea fi fostul meu profesor
de informatică din şcoala generală care mă ajuta să îmi repar calculatorul atunci
când se defecta. Fiind foarte ocupat însă şi dorind să nu îl deranjez, am decis să
încerc să mi-l repar singur, aşa cum am văzut la el şi învăţând şi singur.

Respondentul a declarat că profesorul său i-a fost model de carieră şi
dezvăluie că a dorit să îl urmeze, impresionat fiind de competenţele pe care le
deţinea. Un alt exemplu este dat de Ştefania. Ea a enumerat o serie de personalităţi
feminine reprezentative pentru ştiinţă şi tehnologie şi a subliniat că acestea au
constituit un model pentru cariera ei actuală:
Dintre idolii care nu mai sunt în viaţă o am pe Ada Lovelace, primul
programator, Grace Hopper, prima femeie, prima persoană care a implementat un
compilator, Anita Borg care este prima persoană care a zis că „Avem nevoie de 50
% femei până în 2020!”, Hedy Lamarr care mi se pare foarte interesantă, fără ea nu
am fi avut Wi-Fi sau telefoane mobile, ea era o actriţă care a lucrat şi ca inginer în
timpul celui de-al doilea Război Mondial, aşa. Mai am şi câţiva idoli care sunt în
viaţă şi aici aş menţiona persoana care se ocupă în momentul de faţă de Systers,
Rose Robinson, Telly Whitney, care este acum CEO la Anita Borg Institute, Valerie
Barr care e coacher la ACM for Women, Tarah Wheeler, security expert, e acum la
Symantec. Stai că mai am, mai sunt, pot să îţi mai numesc aşa crede-mă, destul de
multe. Sunt foarte puternice. Aaa, Megan Smith, fostul CTO din Statele Unite, e
printre preferatele mele, cât pe ce să uit, dar e o femeie foarte faină.

2. Influenţă externă directă sau indirectă: am remarcat prezenţa a două
modele de reflectări subiective ale influenţei exterioare în ceea ce priveşte opţiunea
ocupaţională a respondenţilor. Ei au perceput influenţa externă directă asupra
alegerii carierei prin descurajări sau îndemnuri experimentate în relaţia cu alte
persoane. Claudiu a observat influenţa directă a fraţilor lui, ambii programatori.
Influenţa externă indirectă: respondenţii au ales cariera în IT după ce au
observat în jurul lor persoane care activau în acest domeniu şi au descoperit că şi-ar
dori să urmeze acelaşi drum. De exemplu, Amalia a relatat:
Iniţial nu aş fi crezut că o să ajung în IT. M-am apucat de programare pe la 23
de ani şi motivaţia a fost mai mult una personală, aveam aici cele mai multe
cunoştinţe. Prietenul meu lucrează la Google şi cei mai mulţi prieteni ai noştri erau
fie ingineri, fie programatori şi cumva când aveam petreceri sau discutau eu eram pe
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lângă şi am început să mă interesez şi am început nişte cursuri de programare dar de
una singură, nu era nimic serios. Doar să înţeleg despre ce vorbeau, era ceva foarte
informal.

3. Impact favorabil sau nefavorabil provenit din mediul extern: acest sub-tip
face referire la respondenţii care au remarcat prezenţa unor influenţe exterioare în
momentul în care au fost puşi în situaţia de a alege ce domeniu vor urmeze în
cariera lor profesională.
Influenţe favorabile provenite din relaţionarea cu alte persoane: se remarcă
exercitarea unor influenţe din partea celor din jur asupra persoanelor intervievate
atunci când vine vorba despre cariera pe care şi-au ales-o, însă acestea sunt
considerate a fi pozitive, cu caracter încurajator.
Influenţe nefavorabile ale celor din jur privind alegerea opţiunii de carieră ar
fi mediul extern cu impact nefavorabil asupra respondenţilor încadraţi în această
categorie. Ei au întâmpinat numeroase descurajări provenite de la cei din jur,
exprimate fie în mod nemijlocit, fie într-o manieră subtilă. Am remarcat că în
această categorie se regăsesc în general persoane de gen feminin care au relatat
experienţe descurajatoare. De exemplu, Mihaela a povestit:
Din contra, prietenii, adică colegii de la liceu îmi ziceau că ce să caut eu fată
la facultate de calculatoare, la Politehnică, unde sunt numai băieţi, deci au fost mai
mult descurajatori decât încurajatori. Adică ideile lor erau că o fată trebuie să facă
ceva de genul arte, medicină sau habar nu am, nicidecum calculatoare.

O sursă a influenţei negative pe care a experimentat-o respondenta a fost
stereotipizarea rolului de gen al femeii aplicată de către colegii ei. Aceştia nu
considerau că este potrivit ca Mihaela să-şi urmeze studiile în domeniul informatic,
deoarece îl etichetau în mod stereotipic ca fiind un mediu masculinizat.
Un alt exemplu este cel oferit de Ştefania. Vorbind despre influenţa relaţiilor
cu persoanele din jur asupra opţiunii sale pentru cariera în informatică, ea a relatat:
Foarte mulţi prieteni mă descurajau că e greu acolo, prietenii părinţilor
ziceau „Aaa, dar eşti prea frumoasă ca să mergi la Politehnică”. Lucru care iarăşi
te lasă aşa mască. Adică ce legătură are una cu alta? Mama mea, care, cum să spun,
avea şi nişte opinii aşa foarte antagonice. Pe de o parte avea încredere în mine că
puteam să mă descurc, că totul va fi ok şi pe de o parte mă încuraja şi îmi spunea că
indiferent ce se întâmplă intri, nu intri, te ţin la taxă, adică m-a încurajat foarte mult
în direcţia asta, adică pe direcţia să fac ce vreau eu. Pe de altă parte, nu rata nicio
şansă să facă o glumă două, pe ideea că „Are mama două fete, una frumoasă şi una
la Poli”. Şi eu am o soră mai mică şi ghici care era la Poli (râde). Nu ea, desigur.

Opiniile directe, apropourile subtile ale familiei şi prietenilor au reprezentat o
altă sursă de provenienţă a influenţelor negative asupra persoanelor care îşi doreau
să aibă o profesie în mediul IT.
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Tipologia II. Raportarea respondenţilor la prezenţa sau absenţa discriminării de
gen în mediul IT: Această tipologie prezintă două tipuri de respondenţi, clasificaţi
în funcţie de răspunsurile oferite pe parcursul interviurilor atunci când au fost
întrebaţi despre inegalităţi, stereotipuri şi discriminare de gen în domeniul IT. S-au
reliefat patru sub-tipuri de discurs dintre care două se referă la perceperea
discriminării şi două se referă la discursul care refuză prezenţa discriminării:
1. Persoane care percep discriminarea în domeniul IT:

Figura 2. Respondenţi care percep discriminarea în domeniul IT.

a. Influenţa directă, compactă asupra carierei: acest tip cuprinde respondenţi
care sunt implicaţi emoţional atunci când discută despre discriminare, aducând
drept argument experienţele lor personale. Aceştia au observat indivizi care
stereotipizează femeile sau bărbaţii şi invocă mediul extern drept răspunzător
pentru numărul mai mic sau succesul mai redus al femeilor în IT (sunt socializate
să nu se priceapă, sunt descurajate, nu sunt recompensate la fel).
b. Influenţă indirectă, fragmentată asupra carierei: include persoane care au
observat prezenţa discriminării de gen în mediul IT, însă nu au experimentat-o în
mod direct, ci mai degrabă indirect, prin întâmplări bazate pe inegalităţi sau
stereotipuri de gen pe care le-au vizualizat la persoanele din jurul lor. Nu a fost
exclus ca în anumite cazuri cele două sub-tipuri să se intersecteze.

13

Şi deşteaptă, şi frumoasă, şi ingineră IT?

221

2. Persoane care nu percep discriminarea în domeniul IT:

Figura 3. Respondenţi care nu percep discriminarea în domeniul IT.

a. Persoane care cred că nu există discriminare şi sunt implicate emoţional
când vorbesc despre acest aspect: au ele însele un discurs bazat pe stereotipuri şi
atribuie intern prezenţa mai redusă a femeilor în acest mediu (nu sunt în IT pentru
că nu le place, nu li se potriveşte).
b. Persoane care cred că nu există discriminare şi nu sunt implicate
emoţional când vine vorba de subiect: acestea nu consideră că discriminarea este
prezentă în acest domeniu şi nu manifestă interes faţă de subiect.
Analizând tabelul, se poate observa că în prima categorie, „Persoane care
cred că există discriminare în mediul IT” sunt încadraţi 12 respondenţi, dintre care
11 femei şi un bărbat. Se poate avansa ipoteza că femeile angajate în IT au
perceput în mai mare măsură discriminarea în mod direct sau indirect, fie prin
experienţele personale legate de discriminare, fie din informaţii auzite sau
observate la persoanele din jur care au întâmpinat astfel de obstacole.
Cea de-a doua categorie, „Persoane care nu au perceput discriminarea în
mediul IT”, cuprinde un număr de 13 respondenţi, cinci femei şi opt bărbaţi. Primul
sub-tip a înglobat respondenţi care au fost implicaţi emoţional în raport cu absenţa
discriminării, fie prin propria atitudine stereotipică în ceea ce priveşte rolurile de
gen asociate femeilor şi bărbaţilor, fie prin observarea favorizării femeilor în acest
mediu (patru femei şi şase bărbaţi). Al doilea sub-tip se referă la respondenţii care
nu au perceput discriminarea în mediul IT şi totodată au fost neimplicaţi emoţional
în discursul stereotipizator, manifestând dezinteres faţă de subiect sau negând
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vehement prezenţa fenomenului discriminării în IT (o femeie, doi bărbaţi). Putem
să observăm cu uşurinţă faptul că un număr mai mare de persoane aparţinând
genului masculin este încadrat în tipul de respondenţi care nu au considerat că
există discriminare în mediul IT şi că preponderent aceştia s-au situat pe poziţia de
implicare emoţională în ceea ce o priveşte.
În cele ce urmează voi prezenta fiecare tip de raportare la conceptul de
discriminare al respondenţilor, precum şi motivele în urma cărora am ales să îi
încadrez în tipurile şi sub-tipurile menţionate:
Tabelul 2
Persoanele intervievate şi clasificarea lor în funcţie de raportarea la conceptul de discriminare
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1. Persoane care au crezut că există discriminare în mediul IT şi totodată
s-au implicat emoţional atunci când au discutat despre fenomen. De obicei, acestea
i-au perceput prezenţa în traiectoria propriei cariere sau o observă în jur prin
experienţele trăite de alte persoane. Ele au considerat că stereotipurile, inegalităţile
şi discriminarea de gen ar putea fi cauzele prezenţei mai slabe a femeilor în
domeniu.
a. Influenţă directă, compactă asupra carierei: include acel tip de discurs
care reflectă percepţia discriminării de gen asupra propriei traiectorii ocupaţionale
şi influenţa negativă a acesteia.
Camelia a vorbit despre posibilităţile diferenţiate pe care le au femeile şi
bărbaţii atunci cand aspiră la atingerea unei poziţii manageriale:
De-a lungul timpului am observat că în domeniu sunt mai mulţi bărbaţi. La un
prim loc de muncă unde am început în domeniul IT eram singura într-o echipă de
cinci, deci erau patru băieţi şi o fată [...] Da... (oftează) Încă există o mică
diferenţiere, încă există, da. Nu aş putea să spun 100 % dar cum să spun, într-o
firmă unde majoritatea managerilor sunt de genul masculin, va fi acceptată cu greu
o persoană feminină care să fie la egal cu ei. Încă se păstrează asta. Deci femeia [...]
trebuie să renunţe la multe, e un sacrificiu mare din partea ei, trebuie o perioadă
mare de timp ca să facă asta. Am auzit de curând o chestie şi mi se pare foarte
adevărată, că pentru a obţine acelaşi lucru, de exemplu, la nivelul de relaţii umane,
dacă e ceva, o problemă, ca, eu ştiu, să găseşti un client sau să convingi pe cineva, o
femeie depune un mult mai mic efort faţă de un bărbat ca să rezolve acea problemă.
În schimb, pentru a deveni un lider bun, dacă ai o echipă de bărbaţi să zicem şi tu
eşti femeie, efortul depus de femeie ca să conducă acea echipă va fi mult mai mare
faţă de un bărbat.

În acest caz, respondenta şi-a exprimat opinia în ceea ce priveşte accederea
femeilor pe poziţiile manageriale, spunând că în mediul IT ponderea bărbaţilor
este mai ridicată, iar posibilitatea ca o femeie să ajungă pe o poziţie managerială
este relativ mică deoarece pentru acest lucru ar fi nevoie de un efort mult mai mare
şi de sacrificii din partea ei.
O situaţie similară a fost relatată de Ştefania:
Câte mi-au auzit urechile nici nu ai vrea să ştii, dar din categoria aia „Aaa
dar ştii ce se spune, nu, despre fete?” Şi întreb „Nu, ce se spune?” Asta fiind de
către un profesor destul de în vârstă din Politehnică, nu de la facultatea mea, dar din
altă parte. Eram la orele de pedagogie pe care le faceam împreună cu mulţi
profesori care aveau nevoie de cursul ăsta de diplomă ca să treacă de la
Conferenţiar la Profesor, ca să îţi faci idee cam de ce nivel era. „Şi ce se spune
despre fete?” „Nu, nu ştiu”. „Că...creierul lor e diferit”. „Păi şi ce vreţi să spuneţi
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cu asta?” „Nu zic eu, dar ştii că nu sunt capabile, că nu se poate, biologic vorbind”.
Era ca şi cum eu, o persoană împlinită care urmează să îmi dau doctoratul în
domeniu, dintr-o dată îmi ştergea cu buretele toate împlinirile, toate articolele, toate
lucrurile pe care le-am făcut în domeniul ăsta, faptul că sunt atât de capabilă încât
pot să predau şi altora lucrurile astea, că de aia sunt Asistent şi am multe
laboratoare la mai multe materii şi ştergea dintr-o dată cu buretele doar datorită
genului meu. Şi au fost multe persoane care fac asta, unii mai pe faţă, unii mai aşa,
la nivel subconştient, fără să îşi dea seama. Atunci când spui ceva şi parcă nu te aud
şi după aia spun exact acelaşi lucru ca şi tine şi dintr-o dată părerea lor este validă
deşi am spus acelaşi lucru.

Perceperea discriminării întemeiate pe criterii de gen se bazează aici pe ideea
preconcepută a societăţii legată de diferenţa dintre capacitatea intelectuală a
femeilor şi cea a bărbaţilor.
Ştefania a observat totodată ponderea inegală dintre femei şi bărbaţi în
mediul IT, dar şi faptul că fetele nu sunt încurajate să se implice într-o astfel de
carieră, descurajate fiind inclusiv de firmele IT prin reclame care au pus în primplan, în mod majoritar, bărbaţi programatori:
Sunt clar mai mulţi bărbaţi […], sunt foarte multe firme care nu au politici
gata implementate, venite de undeva din afară, nu vor avea fete pentru că nu le caută
activ, nu ştiu să le reţină, nu... Cine ştie cum le mai îndepărtează? Ţi-am arătat
reclama aia de la Luxoft sau din altă parte, nu atragi fete cu lucrurile de genul, ba
mai rău le îndepărtezi.

Vorbind despre accederea femeilor către poziţiile de lider, Ştefania a
considerat că femeile, prin comparaţie cu bărbaţii, nu au şanse egale să ajungă
într-o poziţie de lider în mediul IT şi mai mult decât atât, ea a atribuit aceste
inegalităţi stereotipurilor şi discriminării existente la nivel social:
Nu există meritocraţie deşi multe firme încearcă să o arate aşa, să zică „Da,
vino la noi, că sigur este!” Păi, este pentru bărbaţi poate! Că ei au şanse egale!
Fetele nu au şanse egale la chestia asta prin simplul fapt că nu au şanse egale la
partea asta social. [...] Nu trăim într-o lume ideală şi practic o să fiu foarte
pragmatică. Atunci când ieşi la un job ai pauză de ţigară, ieşi la o bere, ieşi la un
fotbal. Ei, asta e… fetele nu ies la un fotbal.

De asemenea, Ştefania a observat, şi prezenţa diferenţierii în ceea ce priveşte
distribuirea sarcinilor de muncă între femei şi bărbaţi în IT, precum şi a aşteptărilor
diferite pe care managerii le-au avut de la ea în comparaţie cu cele pe care le-au
avut de la colegii de gen masculin.
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b. Influenţă indirectă, fragmentată asupra carierei: a inclus persoane care au
perceput existenţa discriminării de gen în domeniul IT prin prisma urmărilor
negative ale acesteia asupra experienţelor persoanelor din jurul lor.
Existenţa stereotipurilor referitoare la femei a fost observată de Delia, care
şi-a expus punctul de vedere:
Mai ales ca programator este foarte greu pentru că există anumite
stereotipuri, ştii? Că fetele nu se descurcă şi aşa mai departe. Acestea sunt prezente,
am tot auzit. Nu mi s-a întâmplat mie în mod special, dar am mai auzit alte situaţii,
de la o prietenă de exemplu. Mă refer la modul în care era tratată faţă de alţi colegi
şi în general există şi chestia asta că nivelul de salarizare e puţin diferit chiar dacă
ai aceiaşi ani experienţă ca un băiat, uneori din păcate eşti mai prost plătită pe
mediul ăsta. Că există stereotipul ăsta că fetele nu se pricep la programare, ştii? Şi
există încă din păcate astfel de idei preconcepute şi care sunt total greşite.

Aceasta menţionează că deşi nu a trecut prin astfel de experienţe, a observat
tratamente discriminatorii referitoare la nivelul de salarizare dintre femei şi bărbaţi
în IT la una dintre prietenele ei.
2. Persoane care cred că nu există discriminare de gen în domeniul IT. În
cadrul acestui tip de respondenţi au existat două sub-tipuri, respectiv cei care se
implică emoţional atunci când îşi exprimă opinia referitoare la absenţa
discriminării de gen şi cei care nu se implică emoţional când vine vorba despre
discriminarea în IT.
a. Persoane care cred că nu există discriminare şi sunt implicate emoţional:
acest sub-tip a cuprins respondenţi ale căror atitudine şi discurs reflectau
stereotipuri, iar în cazul unora dintre ei se identifică asumpţia conform căreia
femeile sunt chiar favorizate în acest cadru ocupaţional.
David şi-a exprimat opinia referitoare la absenţa discriminării în mediul IT:
Nu cred că e ceva diferenţă. Într-o companie care îşi doreşte să se dezvolte şi să
progreseze nu cred că ţine nimeni cont de sexul angajatului şi în plus, el punctează
faptul că femeile ar fi chiar favorizate să se implice tot mai mult în acest domeniu,
compensând astfel numărul mic de femei care existau în trecut în IT:
Acum cred că pentru fete este mai uşor pentru că fiind foarte mulţi băieţi în
acest domeniu se fac tot felul de campanii şi firmele promovează tot mai mult ca
fetele să intre în industria asta. Deci cred că e mai uşor pentru o fată să intre în
industrie decât pentru un băiat. Pentru că încearcă să se aducă fete şi de-asta.

Absenţa discriminării în mediul IT a fost observată şi de Luca, care, întrebat
fiind dacă a întâmpinat situaţii în care a simţit în vreun fel prezenţa discriminării la
locul de muncă, a răspuns negativ:

226

Diana-Maria Despina

18

Nu am observat şi nu văd logica de a exista, eu am văzut destul de multe firme
şi am prieteni peste tot. Companiile merg pe un şablon, mereu primim aceleaşi
întrebări în cadrul interviurilor şi nu cred că există preferinţe în ceea ce priveşte
sexul noului angajat.

În mod simultan, atunci când a fost întrebat despre proporţia numerică a
femeilor şi bărbaţilor din mediul IT, respondentul îşi afirmă opinia spunând că
există egalitate din acest punct de vedere, dar cu toate acestea, el formulează un
discurs bazat pe stereotipuri de gen şi le enumeră astfel:
Timpul pe care îl poţi petrece stând concentrat este mai mare în cazul băieţilor
decât al fetelor, e o chestie destul de exactă, deci nu e o părere, este general ştiut că
fetele se descurcă destul de bine la a face mai multe chestii deodată, pe când băieţii
se descurcă mai bine la a face o chestie, dar pe o perioadă îndelungată.

Aşadar, Luca a afirmat că discriminarea nu este prezentă în mediul IT, însă
este implicat emoţional şi tratează în mod stereotipic femeile şi bărbaţii,
considerând că genul feminin este mai slab pregătit pentru un domeniu tehnic care
necesită meticulozitate şi mult timp alocat rezolvării sarcinilor de muncă.
b. Persoane care cred că nu există discriminare şi nu sunt implicate
emoţional: sub-tip care se referă la acei respondenţi ce au adoptat o atitudine neutră
sau dezinteresată în legătură cu absenţa discriminării în mediul IT.
Un respondent care se încadrează în acest tip de atitudine reflectată prin
discurs a fost Claudiu, acesta negând existenţa discriminării de gen în mediul IT şi
considerând că genul nu este un aspect important pentru construirea unei cariere în
domeniul respectiv. Întrebat fiind care este opinia sa în ceea ce priveşte potrivirea
competenţelor unei femei şi ale unui bărbat pentru domeniul anterior menţionat,
Claudiu a răspuns:
Nu pot să zic că băieţii sunt mai buni ca fetele, sau să trag o linie de genul. Mi
se pare că mai mult contează calitatea fiecărui individ, mai mult decât orice altceva.
Deci nu are relevanţă genul. Că există fete care sunt, mă dau exemplu pe mine, care
sunt de zece ori mai bune ca mine, care sunt programatoare de top şi aşa mai departe
şi există băieţi care sunt şi sub mine şi sub fetele alea deci, nu ştiu, e irelevant.
Contează fiecare cum a învăţat, ce a învăţat, ce ştie să facă şi aşa mai departe.

Se distinge poziţia neutră pe care se poziţionează respondentul în raport cu
percepţia discriminării de gen, acesta o considera absentă şi nu admitea că genul ar
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trebui adus în discuţie atunci când se vorbeşte despre competenţele şi cunoştinţele
matematice sau informatice. Claudiu a vorbit şi despre distribuirea egală a
sarcinilor de lucru între femei şi bărbaţi în mediul IT, negând cu vehemenţă
existenţa unor diferenţe privind acest aspect şi argumentându-şi poziţia prin
prezentarea unor circumstanţe din experienţa sa profesională:
Nu mi se pare că femeile ar fi protejate sau chestii de genul. La mine la muncă
de exemplu, când eram cu o colegă în birou aveam un sistem de urmărire al
sarcinilor şi fiecare îşi alegea dintr-o listă cu probleme ce trebuie rezolvate, fie ceea
ce voia, fie ceea ce era urgent şi aşa mai departe. Şi nu era nimeni care să zică, „tu
fată, nu faci chestia asta că e prea grea!” Nu, nu se întâmplă.
5. CONCLUZII ŞI REFLECŢII PERSONALE

Această cercetare şi-a propus să descopere care sunt raţiunile pentru care
persoanele angajate în mediul IT au ales acest domeniu de activitate, în ce măsură
genul este considerat a fi o caracteristică relevantă pentru creionarea unei astfel de
cariere şi care sunt percepţiile respondenţilor referitoare la prezenţa sau absenţa
stereotipurilor, inegalităţilor şi discriminării de gen la locul de muncă. Studiul de
faţă a adus elemente de noutate prin gradul de actualitate al tematicii privind
inegalităţile de gen percepute în mediul IT din România şi prin identificarea
direcţiilor în care s-au îndreptat discursurile angajaţilor din acest domeniu. Datele
obţinute în urma interviurilor au creionat două tipologii: cea a argumentelor privind
modul în care respondenţii şi-au ales domeniul de activitate profesională şi cea a
percepţiilor acestora privind prezenţa sau absenţa discriminării de gen în mediul IT.
Am aflat că alegerea direcţiei profesionale poate fi influenţată de afinitatea
personală pentru mediul IT sau de admiraţia exprimată faţă de persoane care au
avut succes în acest domeniu şi care au devenit modele de carieră pentru
respondenţi. De asemenea, mediul extern are o influenţă directă sau indirectă,
favorabilă sau nefavorabilă privind alegerea unei profesii în IT. În ceea ce priveşte
discriminarea de gen, aceasta a fost percepută în mod diferit de către angajaţii din
mediul IT: fie au sesizat prezenţa discriminării de gen prin experienţe personale sau
observate la cei din jur, fie au susţinut absenţa acesteia prin discursuri încărcate sau
nu din punct de vedere emoţional.
Cercetarea de faţă ar putea fi extinsă prin studiul percepţiilor asupra prezenţei
sau absenţei inegalităţilor de gen din alte domenii profesionale preponderent
masculinizate sau feminizate. Rezultatele obţinute ar putea oferi răspunsuri despre
alegerile indivizilor atunci când vine vorba despre drumurile ocupaţionale care încă
se menţin genizate în societatea actuală.
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