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ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی زﻧﺎن داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﻧﺎﺻﺮ ﺻﻔﺎﯾﯽ ،ﺳﻤﯿﻪ ﻧﺎﻣﺠﻮ
ﭼﮑﯿﺪه -در ﮐﻨﮑﻮر ﺳﺮاﺳﺮی ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﺳﻬﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن زن  ۱ﻣﻘﺪﻣﻪ

در ﮔﺮوه رﯾﺎﺿﯽ ﮐﻪ درﺻﺪی از آن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻓﻨﯽ
ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻤﺘﺮ از  ۱/۲۰از ﮐﻞ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ را ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻢ اﮐﻨﻮن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻓﻨﯽ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺧﺎﻧﻢ ﭼﻪ ﺣﯿﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﭼﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی
ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار در ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن
اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﯾﮑﯽ از ﺿﺮورﺗﻬﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،از ﻧﻈﺮ روش اﻧﺠﺎم ﮐﺎر از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ و
از ﻧﻈﺮ ﻣﮑﺎن ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ را داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی
ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان و ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻨﺠﺶ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ از اﺑﺰار ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﺳﻮاﻟﻬﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺰﯾﻨﻪ ای ﺧﯿﺮ ،ﮐﻤﯽ،
زﯾﺎد و ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎدوروش ﻧﻤﺮه ﮔﺬاری ﻟﯿﮑﺮت ﺑﺎ ﻃﯿﻒ  ۰-۱-۲-۳اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ آزﻣﻮن آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ  ۸۹درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﮔﺮدﯾﺪ و رواﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻈﺮ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
اﻫﻢ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن زﻧﺎن رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
اﻫﻤﯿﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﻨﺪی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻣﺮداﻧﻪ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﮐﺎری ،ﻧﺒﻮد ﺳﺎز و ﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش اﻓﺮاد ﭘﯿﺶ
از اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻓﻨﯽ و روﺣﯿﺎت زﻧﺎﻧﻪ و ﻧﻘﺶﻫﺎی آﻧﻬﺎ در ﺧﺎﻧﻮاده و
ﺗﻌﺎرض آن ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﭘﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ.

اﻧﺴﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ روی ﯾﮏ ﭘﺎ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ را
ﻃﯽ ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺗﻨﺪ راه رود ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﻤﯽ از
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آن را ﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺮوزه ﻧﻘﺶ زﻧﺎن
ﭼﻨﺎن اﻫﻤﯿﺘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ،روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﺧﺘﻼف ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮﺧﻮرداری از اﻣﮑﺎن ﺷﺮﮐﺖ
در ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ
اﻫﻤﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ از دﯾﺪﮔﺎه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﯿﺰان ﺣﻀﻮر زﻧﺎن و ﻧﺤﻮه اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ
در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ ] .[۱۴دراﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ
ﻧﻘﺶ زﻧﺎن در ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد .ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻬﻤﯽ در ﺳﺮ
راه زﻧﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺣﻀﻮر ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺷﺪه اﺳﺖ و زﻧﺎن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮای اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻌﺪاد زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﺮﻗﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ درﺟﻪ و ﺳﻤﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ
ﮐﻢ اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎﮐﻪ زﻧﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎر در ﺑﯿﺮون ،در ﻣﻨﺰل ﻧﯿﺰ وﻇﺎﯾﻔﯽ
دارﻧﺪ ،ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ را در ﻋﺮﺻﻪ اﺷﺘﻐﺎل و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻢ رﻧﮓ ﺗﺮ ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﻟﺬا زﻧﺎن ” ﺗﺮس از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ” را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ در ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻐﻠﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی :زﻧﺎن ﻣﻬﻨﺪس،ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ ،ﭼﺎﻟﺶ زﻧﺎن ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺷﮑﺴﺖ در اﻫﺪاف ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻌﻼوه ﻧﺮخ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺎن در ﺳﻄﻮح ﻋﺎﻟﯽ ﮐﻤﺘﺮ از  ۳درﺻﺪ اﺳﺖ
ﻣﻬﻨﺪس
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن ﺗﻌﺪاد زﻧﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺟﺎری ،اﯾﻦ ﻧﺮخ در
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ۶درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ] .[۳ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺼﻮرات ﮐﻠﯿﺸﻪ ای
و ذﻫﻨﯿﺖﻫﺎی اﯾﺴﺘﺎ و ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺮدان ﯾﺎ
ﻧﺎﺻﺮ ﺻﻔﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮑﺪه ﺻﻨﺎﯾﻊ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ
زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،رﯾﺸﻪ ﺑﺮوز ﭘﺎره ای از ﻣﻌﻀﻼت ﺑﺮای ﻗﺸﺮ زﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺳﻤﯿﻪ ﻧﺎﻣﺠﻮ داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ

ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان
)ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزی آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ(
 ۳۰آﺑﺎن ﺗﺎ  ۲ﻣﻬﺮﻣﺎه ۱۳۹۶

ﺑﺮای زﻧﺎن ﺟﻮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده و ﺣﺪود  ۸۵درﺻﺪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮای ﻣﺮدان
ﺟﻮان  ۹۵درﺻﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ارﻗﺎم ﺑﯿﺎن ﮔﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺎده و راﺣﺖ زﻧﺎن
ﺑﻪ آﻣﻮزش اﺳﺖ ] .[۸اﻣﺎ از ﻣﯿﺎن زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ روی
ﻣﯽآورﻧﺪ ،ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ از آﻧﺎن در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻨﺎﭼﻪ در ﺑﺨﺶ  ۲ﺑﯿﺎن ﮔﺮدﯾﺪ از ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻨﮑﻮر
ﺳﺮاﺳﺮی ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﮐﻤﺘﺮ از  ۱/۲۰آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زن در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻓﻨﯽ
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺪم ورود ﻗﺸﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از زﻧﺎن ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ و آﻣﻮزش ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪی ﺟﻬﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی
زﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺟﺪی ﺑﺮای آﻧﺎن در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻣﺮدان
در ﮐﺴﺐ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ و ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺠﺎری ﻓﺮاﻫﻢ
آورد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎه از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻗﺸﺮ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﮐﺸﻮرﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ].[۴

در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری ﻣﯽﮔﺮدد] .[۲ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺑﻌﺎد ﻣﺸﮑﻼت و
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی زﻧﺎن داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد.

۲

ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ

ً
زﻧﺎن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻋﻤﻮﻣﺎ در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﮐﻤﺘﺮ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼتﺷﺎن را در
رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ] .[۹اﻓﺰون
ﺑﺮ آن ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه را ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ اوﻟﯿﻦ ﻣﺪرک ﺗﺮک
ً
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻋﻤﻮﻣﺎ در ﺷﻐﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﻤﺰد ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ دارﻧﺪ ،اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی دوﻟﺖ ﺑﺮای آﻣﻮزش و ﭘﺮورش زﻧﺎن ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻤﻼ ﺑﯿﻬﻮده
ﻣﯽﮔﺮدد] .[۱۰ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻃﺒﻖ آﻣﺎر
رﺳﻤﯽ وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻨﮑﻮر ﺳﺮاﺳﺮی ﺳﺎل ۱۳۹۶
ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  ۹۳۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻓﻘﻂ  ۱۵۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ) ۵۰
ﻫﺰار دﺧﺘﺮ و  ۱۰۰ﻫﺰار ﭘﺴﺮ( در رﺷﺘﻪ رﯾﺎﺿﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ درﺻﺪی
از آن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻣﻌﻀﻼت ﭘﯿﺶ روی
دﺧﺘﺮان ﺑﺮای آﯾﻨﺪه از دﻻﯾﻞ ﻋﻤﺪه ﻋﺪم اﻗﺒﺎل آﻧﺎن ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﻪﻫﺎی
ﻓﻨﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

۳

۲.۳

زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان ،ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
ً
دارﻧﺪ .زﻧﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻫﻨﺮ و ﻋﻠﻮم
ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻌﺪی آﻧﺎن اﺳﺖ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
ﻋﻼﻗﻪ را ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ دررﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ دارﻧﺪ .در اﯾﺮان در ﺳﺎل ۱۳۹۶
ازﺑﯿﻦ  ۵۵۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ زن ﻓﻘﻂ  ۵۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ۱/۱۰
در رﺷﺘﻪ رﯾﺎﺿﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .ﻧﺴﺒﺖ زﻧﺎن در ﺗﺨﺼﺺﻫﺎی ﻓﻨﯽ
در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﮔﺴﺘﺮده ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺑﻪ رﻏﻢ
ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت //ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﯿﺎن زﻧﺎن در ژاﭘﻦ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ در اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪﻫﺎی
ً
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،زﻧﺎن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻧﺎن ژاﭘﻨﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ
رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺮداﻧﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دارد ] .[۸در
ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﺮدم ﭘﺮﺗﻐﺎل و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﻮم و رﯾﺎﺿﯽ ،ﺣﺴﺎﺑﺪاری ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ،ﺻﻨﻌﺖ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و
رﺷﺘﻪﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﻧﺪ .در آﻟﻤﺎن زﻧﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎ ﺑﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﻧﺪ .ﮔﺮﭼﻪ
زﻧﺎن در ﺟﻬﺎن ﺣﺪود ﺑﯿﺶ از  ۴۰درﺻﺪ از دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪرک دﮐﺘﺮا را ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﻧﻬﺎ در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﻋﻠﻮم زﯾﺴﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن دﮐﺘﺮای ﺧﺎﻧﻢ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص
داده اﺳﺖ )ﺣﺪود  ۵۰درﺻﺪ( ،ﺳﭙﺲ رﯾﺎﺿﯿﺎت ) ۳۰درﺻﺪ( ،ﻋﻠﻮم ﻓﯿﺰﯾﮏ
) ۲۷درﺻﺪ( ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ) ۲۰درﺻﺪ( و ﺣﺴﺎﺑﺪاری ) ۱۹درﺻﺪ( ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ] .[۷ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻣﺮدان ﮐﻤﺘﺮ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺣﺴﺎﺑﺪاری اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ .در داﻧﻤﺎرک ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
 ۸/۷۰درﺻﺪ از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻓﻨﯽ ﻣﺎﻫﺮ ،زﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ۸/۱۶

ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی زﻧﺎن داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده ﺷﺪ ،ﻣﺸﮑﻼت و
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﻄﻮر ﻋﺎم و زﻧﺎن ﻣﻬﻨﺪس ﺑﻄﻮر ﺧﺎص ﺑﺎآﻧﻬﺎ روﺑﺮو
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﻫﻔﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻦ  :زﻧﺎن و داﻧﺶ ورزی ،ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ
در اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ،
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ
دﺧﺘﺮان در ﺑﺮﺧﯽ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ،ﺳﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن رﺷﺘﻪﻫﺎی
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ،وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ درراﺑﻄﻪ ﺑﺎ زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ ،ﺑﻪ ﺷﺮح
ذﯾﻞ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ.
۱.۳

زﻧﺎن و داﻧﺶورزی

در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن در ﻋﻠﻢ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،آﻣﻮزش ﮐﻠﯿﺪ اﺳﺎﺳﯽ
اﺳﺖ] .[۱۱روﻧﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ آﻣﻮزش ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻧﺮخ ﺳﻮاد و آﻣﻮزش زﻧﺎن
ﺑﻪ وﯾﮋه در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﮑﺎف ﻣﯿﺎن زﻧﺎن و
ﻣﺮدان در ﺧﺼﻮص ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد ،ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺮخ ﺑﺎﺳﻮادی در ﻣﯿﺎن
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن زن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﮐﻪ  ۸۹درﺻﺪ
اﺳﺖ ،ﺣﺪود  ۷۵/۹درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ درﺻﺪ
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی زﻧﺎن داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ · · ·

ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

۲
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ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان
)ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزی آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ(
 ۳۰آﺑﺎن ﺗﺎ  ۲ﻣﻬﺮﻣﺎه ۱۳۹۶

داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺳﻮﺋﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﺪ .ﺷﺎﺧﺺ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﮐﻢ
ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ زﻧﺎن ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی
در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﻟﮕﻮی ﻣﺸﺎرﮐﺖ
زﻧﺎن در ﻋﻠﻢ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،از ﻧﻔﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺎ ﺟﺪاﺳﺎزی ﺑﻪ ﺳﻪ ﺷﮑﻞ ﺻﻮرت
ﻣﯽﮔﯿﺮد .واژه »ﺟﺪاﺳﺎزی ﻋﻤﻮدی« ﺑﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪﯾﺪ زﻧﺎن در ﺳﻄﺢ ﺧﺎﺻﯽ
از ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آن،
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زﻧﺎن ﮐﻤﺘﺮ و ﯾﺎ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل در آن ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ اﺳﺖ .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ،زﻧﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺪود ﻧﯿﻤﯽاز داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را در ﺑﺮﺧﯽ رﺷﺘﻪﻫﺎ
ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﺳﻄﺢ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻓﻘﻂ درﺻﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽﻫﯿﺎت
ﻋﻠﻤﯽ در آن رﺷﺘﻪ از زﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .واژه دﯾﮕﺮ »ﺟﺪاﺳﺎزی اﻓﻘﯽ« اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ زﻧﺎن در ﺑﺮﺧﯽ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻮم زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ و
ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﻮﻣﯿﻦ واژه »ﺟﺪاﺳﺎزی ﻗﺮاردادی« اﺳﺖ ﮐﻪ در آن
ﻣﺮدان ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺋﻤﯽو زﻧﺎن در آن رﺷﺘﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎرهوﻗﺖ ﯾﺎ ﻗﺮاردادی
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت داﻧﺸﻤﻨﺪان ﭘﺎرهوﻗﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎورﻧﺪ زﯾﺮا آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺎرهوﻗﺖ ﺑﻮدن ﺛﺒﺎت ﻻزم در ﺷﻐﻞ
ﺧﻮد را ﻧﺪارﻧﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ آن ،ﮐﺎر آﻧﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ درﺑﺎره آﯾﻨﺪه
آﻧﺎن اﺳﺖ .در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ،ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎی
ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺷﺮاﯾﻂ آﺳﺎنﺗﺮ ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ،ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻗﺮارداد ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت
ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ].[۱۱

درﺻﺪ از ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻓﻨﯽ زﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .در آﻟﻤﺎن
زﻧﺎن  ۹/۴۹درﺻﺪ از ﻧﯿﺮوی ﻓﻨﯽ ﻣﺎﻫﺮ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﻣﺎ زﻧﺎن ﻓﻘﻂ
 ۱۲درﺻﺪ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻓﻨﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در ﺳﻮﺋﺪ ،ﺷﯿﻮهﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن در ﻣﺸﺎﻏﻞ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﻌﻠﻤﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺳﻪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪود  ۸۰درﺻﺪ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در
رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﺎ  ۲۵درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﻪ زﻧﺎن ﭼﻨﺪان
ﺑﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ورود ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﻋﻼﻗﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ
اﯾﻦ رﺷﺘﻪﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻌﺪدی دارد ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
دﻻﯾﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺷﺎره ﮐﺮد ].[۱
۳.۳

زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ

ﺣﻀﻮر زﻧﺎن ﻣﺤﻘﻖ در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن
در زﻣﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .زﻧﺎن ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ در
ً
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎ درﺻﺪ زﻧﺎن ﻋﻀﻮ
ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ در ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﺣﺪود  ۲۰ﺗﺎ  ۳۵درﺻﺪ و در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
و ﻓﻨﯽ ﺣﺪود  ۱۰ﺗﺎ  ۲۰درﺻﺪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺟﺰ در ﮐﺸﻮر ﭘﺮﺗﻐﺎل ﮐﻪ در آن
ً
زﻧﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﯿﻤﯽ از اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ و ۲۹
درﺻﺪ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ .ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﮔﺬرا
ﺑﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ زﻧﺎن در آﻧﺠﺎ ﻫﻢ ﺣﻀﻮر ﮐﻤﯽ
دارﻧﺪ .ﮔﺮﭼﻪ اﺧﯿﺮًا در ﺗﻌﺪاد ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻓﻨﯽ ،ﻧﺴﺒﺖ زﻧﺎن  ۵.۳ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ دﺧﺘﺮان در ﺑﺮﺧﯽ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ً
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﻘﺶ ﮐﻤﯽ دارﻧﺪ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ۱۵
در ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ،ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ زﻧﺎن در ﺑﺮﺧﯽ از
درﺻﺪ در اروﭘﺎ و  ۱۹درﺻﺪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ .در ژاﭘﻦ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ
رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻮاﻧﻌﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ .در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ۹۱
و زﻧﺎن ﻓﻘﻂ ﺷﺶ درﺻﺪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﻨﺪ].[۳
ً
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ دﺧﺘﺮان در رﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻮد ،اﻋﻤﺎل ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺳﺎل  ۳۶داﻧﺸﮕﺎه ﻇﺮﻓﯿﺖ
 ۴.۳ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ
ﭘﺬﯾﺮش دﺧﺘﺮان را در ﺑﺮﺧﯽ از رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺣﺬف ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن
ً
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد زﻧﺎن در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ از ﻫﻤﺴﺮانﺷﺎن دررﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان در  ۱۵داﻧﺸﮕﺎه و ﭘﺲ از آن در ﮔﺮوه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﻫﺎ و
ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﺑﺎره ﺷﺶ ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻠﮋﯾﮏ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،آﻟﻤﺎن ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﺪن در  ۱۲داﻧﺸﮕﺎه ،ﭘﺬﯾﺮش ﻓﻘﻂ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻣﺮدان ﯾﺎﻓﺖ].[۹
ﻫﻠﻨﺪ ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن داد از ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﺎوی داﻧﺸﺠﻮی زن و ﻣﺮد ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ در ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪن در اﯾﻦ رﺷﺘﻪﻫﺎ و
ﺗﻌﺪاد زﻧﺎن در ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﮐﺘﺮا ﺷﺮوع ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ
ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﺮﺑﯽ ،اﺳﺘﺎدﯾﺎر ،داﻧﺸﯿﺎر و اﺳﺘﺎد ﺗﻤﺎم ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﺎﻫﺶ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﮑﺎری داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﺬﺷﺘﻪ از آﻣﺎرﻫﺎ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
و ارﻗﺎﻣﯽﮐﻪ از زﺑﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ زﻧﺎن ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺮدان در ﻣﺴﯿﺮ ارﺗﻘﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺪاوم ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ دﯾﺪ ﺻﺤﯿﺢﺗﺮی در ﺧﺼﻮص
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺳﻪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودی در ﺗﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ .در ﻣﻮرد ﺳﻮﺋﺪ ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﺸﮑﻼت دﺧﺘﺮان ﻣﻬﻨﺪس و ﭼﺮاﯾﯽ ﻋﺪم اﻗﺒﺎل آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در
ﺑﻪ رﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺜﺒﺖ دوﻟﺖ ،ﺗﻌﺪاد ﻧﺴﺒﯽ زن و ﻣﺮد در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد].[۱۴
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی زﻧﺎن داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ · · ·
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ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان
)ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزی آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ(
 ۳۰آﺑﺎن ﺗﺎ  ۲ﻣﻬﺮﻣﺎه ۱۳۹۶

۶.۳

ﺳﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻋﻼم ﺳﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽوزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﺳﻬﻢ ﮔﺮوه
ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ ده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺣﺪود  ۳۰درﺻﺪ از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ورود ﺑﻪ
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﺗﻌﺪاد  ۵۸۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از  ۹۳۰ﻫﺰار
ﻧﻔﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ،درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﺑﯿﺶ از  ۶۰درﺻﺪ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﮐﻨﮑﻮر ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ورود ﺑﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ
روﻧﺪ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ  ۸۰درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ آﻣﺎر
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻌﻀﻼت روز اﻓﺰون ﭘﯿﺶ رو ﺑﺮای داﻧﺶ
آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در ﺣﯿﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ
ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎی ﺣﯿﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﻟﺘﺒﻊ اﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﯿﺶ از ﻣﺮدان ﻧﻤﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ].[۱۱
۷.۳

۱۳۸۰-۸۱
۱۳۸۳-۸۴
۱۳۸۶-۸۷
۱۳۸۹-۹۰
۱۳۹۲-۹۳
۱۳۹۳-۹۴
۱۳۹۴-۹۵

ﮐﻞ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻓﻨﯽ و
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ

ﺗﻌﺪادزﻧﺎن
داﻧﺸﺠﻮ رﺷﺘﻪ
ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ

۱۵۴۸۲۲
۲۲۷۶۹۹
۵۰۸۶۷۱
۱۳۵۹۸۸۴
۱۳۶۱۷۷۳
۱۳۶۰۱۴۴
۱۳۵۹۱۰۰

۲۹۲۹۶
۵۰۷۲۹
۲۲۷۰۳۵
۳۴۶۵۱۸
۳۳۵۶۱۱
۳۰۵۱۴۳
۳۰۱۲۴۱

دﺧﺘﺮان
درﺻﺪ
داﻧﺸﺠﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﮐﻞ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﺳﺎل
 ۱۹درﺻﺪ
 ۲۲درﺻﺪ
 ۴۴درﺻﺪ
 ۲۵درﺻﺪ
 ۲۴درﺻﺪ
 ۲۲/۴درﺻﺪ
 ۲۲/۱درﺻﺪ

وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ درراﺑﻄﻪ ﺑﺎ زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ

ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎده  ) ۱۱۱۷ﻣﻨﻊ ﮐﺎر زن در ﺻﻮرت ﻋﺪم
رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻮﻫﺮ ( از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ،رﯾﺎﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ و
ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر زن ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺟﺎزه ﮐﺘﺒﯽ ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ ،ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در ﻣﺴﯿﺮ
ﮐﺎر زﻧﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﺷﺘﻐﺎل ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺷﺘﻐﺎل
ﻧﯿﻤﻬﻮﻗﺖ زﻧﺎن ،ﻣﻘﺮرات در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺮﺧﺼﯽ زاﯾﻤﺎن و ﻣﺎده  ۵ﻣﺼﻮﺑﻪ ۱۳۷۱
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽﮐﻪ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﺣﯿﻄﻪ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن اﺳﺖ.
ﻫﯿﭽﮑﺪام ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ زﻣﯿﻨﻬﻬﺎی ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ .اﺻﻮل ،۲۱ ،۳
 ۴۱ ،۲۸ﺑﺮﺧﻮرداری زﻧﺎن از ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﻣﺮدان را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه
ً
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ۱۱۱۸ﻣﺼﻮب  ۱۳۱۳زن ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در داراﯾﯽ
ﺧﻮد ﻫﺮ ﺗﺼﺮﻓﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﻮرد ﮐﻨﺘﺮل ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﯿﺰ
ً
ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺑﯿﺘﺄﺛﯿﺮ در ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ].[۱۵

۴

ﺟﺪول  :۱آﻣﺎر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن زن ۱۳۸۰-۱۳۹۴

آزار ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻮ ﻋﻤﻮﻣﯽاذﻫﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ
آﻣﻮزﺷﯽ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻃﺮز ﻓﮑﺮ ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺮای
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﻣﻄﻠﻮب و درﺧﺸﺎن ،ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﺳﺪ ﮐﻨﮑﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا
ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﺪ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد ،ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی
از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺪون آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ،رﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺑﻌﺪ از اﺗﻼف وﻗﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎﯾﺸﺎن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﻟﺬا ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ
وزارت ﻋﻠﻮم ﯾﮏ ﺑﺎزﻧﮕﺮی اﺳﺎﺳﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد و ﻧﺤﻮه ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﮑﻮر
ﺳﺮاﺳﺮی اﻋﻤﺎل ﭘﺬﯾﺮد.
ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﻪ در
ﺟﺪول۱ﻧﺸﺎن داد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻌﺪاد و درﺻﺪ ﺣﻀﻮر دﺧﺘﺮان در رﺷﺘﻪﻫﺎی
ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۷۴ﺗﺎ  ۹۴ﺑﺎ ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐﻫﺎﯾﯽ روﺑﻪرو
ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ۸۶-۸۷ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ زﻧﺎن در
رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻮدهاﯾﻢ ،وﻟﯽ دﺧﺘﺮان در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ۹۰-۱۳۸۹
ﺗﻨﻬﺎ  ۲۵درﺻﺪ از ﮐﺮﺳﯽﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ را ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻮد
ﮐﺮدهاﻧﺪ ].[۱۱

آﻣﺎرﻫﺎی وزارت ﻋﻠﻮم در اﯾﺮان

در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﮔﺮاﯾﺶ دﺧﺘﺮان ﺑﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در
ﯾﮏ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺮدان ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ
ﻣﻨﺪ
از رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ و اﮐﺜﺮ زﻧﺎن ﻋﻼﻗﻪ ِ
ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .زﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد،
ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از اﺷﺘﻐﺎل در اﯾﻦ رﺷﺘﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد
آﻣﺎر داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن و ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﯿﻦ
اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه و ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﺳﺎلﻫﺎی) (۹۵-۸۰ﺑﺎ ﺳﯿﺮ ﺻﻌﻮدی و ﻧﺰوﻟﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده و ﺑﺮاﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ
رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد رﺷﺘﻪ دﯾﮕﺮی آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﯾﺖ وزارت ﻋﻠﻮم زﻧﺎن ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﯾﻦ رﺷﺘﻪﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ
را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﺧﻸ ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ از رﺷﺘﻪ و آﯾﻨﺪه ﺷﻐﻠﯽ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ].[۱۱
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی زﻧﺎن داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ · · ·
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ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان
)ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزی آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ(
 ۳۰آﺑﺎن ﺗﺎ  ۲ﻣﻬﺮﻣﺎه ۱۳۹۶

۵

ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻖ

ﺟﺪول  :۲ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﻮاﻻت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺳﻮاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ در
زﻧﺎن
ﺳﻮاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی در زﻧﺎن
ﺣﯿﻦ ﮐﺎر
ﺳﻮاﻻت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯿﺰان ﻗﺪرت ﺗﺴﻠﻂ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ
در زﻧﺎن
ﺳﻮاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن در اﻧﺠﺎم
درﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎ
ﺳﻮاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﯾﺎ
ﺿﻌﻒ در اﻧﺠﺎم ﮐﺎر
ﺳﻮاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺟﻮد ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ارﺗﻘﺎی ﺷﻐﻠﯽ
ﺑﺮای ﻫﻤﻪ
ﺳﻮاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در اﻧﺠﺎم
درﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎ
ﺳﻮاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﯾﻞ اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ در
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺷﻐﻠﯽ
ﺳﻮاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ از ﭘﺎداشﻫﺎی
ﺷﻐﻠﯽ در اﻓﺮاد
ﺳﻮاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻬﺎرت و ﺻﻼﺣﯿﺖ اﻓﺮاد
در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ

ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ را
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪواﺑﺰار ﺟﻤﻊ
آوری اﻃﻼﻋﺎت در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺎن ﻣﻬﻨﺪس در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺖ .ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ دارای ﺳﻮاﻟﻬﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺰﯾﻨﻪ ای ﺑﺎ ﺟﻮاﺑﻬﺎی ﺧﯿﺮ،
ﮐﻤﯽ ،زﯾﺎد و ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن از روش ﻧﻤﺮه ﮔﺬاری ﻟﯿﮑﺮت ﺑﺎ
ﻃﯿﻒ ) (۰-۱-۲-۳ﻧﻤﺮه داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ آزﻣﻮن آﻟﻔﺎی
ﮐﺮوﻧﺒﺎخ  %۸۹و رواﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻈﺮ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﮐﻮﮐﺮان  ۱۹۸ﻧﻔﺮﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ = n
z = (∝ /۲)۲ ،(۱.۳۶ + ۳.۸۴)/۰.۰۱ = ۱۹۷.۶ ،(z ۲ + σ ۲ )/d۲
 :آﻣﺎره  zدر ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن  ۹۵درﺻﺪ ﺑﺮاﺑﺮ  ۱.۹۶اﺳﺖ : σ۲ .ﻣﻘﺪار
وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از روی ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﻤﮑﯽ ۴۲۶ .۰
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ : d .ﻣﻘﺪار ﺧﻄﺎی ﻣﺠﺎز ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ  ۰.۱در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ،ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری  ۱۹۸ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی در
دﺳﺘﺮس ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .از ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺧﺎﻧﻢ
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﻫﺮﯾﮏ  ۹۹ﻧﻔﺮو ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﺎوی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮاﻻت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺎن
داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﺟﻬﺖ ﺗﺪوﯾﻦ
ﺳﻮاﻻت آن ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ زﻧﺎن ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻮﻓﻖ،
ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯽ از ﺧﺒﺮﮔﺎن و اﺳﺎﺗﯿﺪ رواﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﮔﺮدد .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ
روش ﺗﻬﯿﻪ ﺳﻮال ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮده ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺬاﮐﺮه ﺷﻔﺎﻫﯽ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن اﯾﺪه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻤﻮﻣﯽﺗﺮ
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﺳﻮاﻻت ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻣﺮور ادﺑﯿﺎت
ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻬﯿﻪ و ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﺷﺪ ،ﺟﺪول  ۲ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﻮاﻻت
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

۱-۲۴-۲۵-۲۶-۳۲
۲-۳-۴-۵
۶-۷
۸-۹-۲۷-۲۸-۲۹
۱۰-۱۱-۱۲-۳۰-۳۱
۱۳-۱۴-۱۵-۳۳-۳۴
۱۷-۱۶ -۱۹-۱۸
۲۰-۲۱-۳۳-۳۴
۱۹-۲۲
۲۳-۳۵-۳۶

ﺳﻮال :۱آﯾﺎ ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ از ﻟﺤﺎظ ﻣﯿﺰان
ﻣﺸﮑﻼت راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ داری وﺟﻮد دارد؟
ﺳﻮال :۲آﯾﺎ ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺠﺮد و ﻣﺘﺎﻫﻞ زن از ﻟﺤﺎظ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﮑﻼت
ﺷﻐﻠﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری وﺟﻮد دارد؟
ﺳﻮال :۳آﯾﺎ ﺑﯿﻦ ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﺧﻮد
ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ و ﺷﺎﻏﻠﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
از ﻟﺤﺎظ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری وﺟﻮد دارد؟
 ۶ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی آﻣﺎری
ﺳﻮال :۴آﯾﺎ ﺑﯿﻦ ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ از ﻟﺤﺎظ ﻣﯿﺰان
ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری وﺟﻮد دارد؟
در ﺟﺪول زﯾﺮ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻓﺮاواﻧﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وﺿﻌﯿﺖﻫﺎی ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺟﻮاب در ﻫﺮﻣﻮرد ﻣﻘﺪار درﺟﻪ t،آزادی،ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داری
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﻋﻢ از ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت ،وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎﻫﻞ ،رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﻣﺮﺗﺒﻂ وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﭘﺲ از ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ذﯾﻞ
ﺑﻮدن ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ ،آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎری ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ:
در ﺧﺼﻮص اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﻧﺪ ﻫﻢ در ﻃﺮاﺣﯽ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﻫﻢ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﻮاﺑﻬﺎی ﻣﺴﺘﺨﺮج در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
 .۱ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺠﺮد و ﻣﺘﺎﻫﻞ از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
داری وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﻬﺎر ﺳﻮال ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺸﺮوﺣﻪ ذﯾﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ
 .۲ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ارﺷﺪ از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻔﺎوت
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ:
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی زﻧﺎن داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ · · ·

۵
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ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان
)ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزی آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ(
 ۳۰آﺑﺎن ﺗﺎ  ۲ﻣﻬﺮﻣﺎه ۱۳۹۶

ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ،ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،رﺷﺘﻪ ی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ،
وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎﻫﻞ ،وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻐﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و آﻣﺎر ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﺳﺘﺨﺮاج
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮآﻣﺎرﻫﺎ و ارﻗﺎﻣﯽﮐﻪ از زﺑﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد،
اﻫﻢ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺴﺘﺨﺮج از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اوﻟﻮﯾﺖ
ﺑﻨﺪی آﻧﺎن در ﺷﮑﻞ  ۱ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ- .ﺑﺎزار ﮐﺎر رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
و ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری ﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪس در اﯾﺮان ﻣﺮداﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻪ در
ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﭼﻪ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﮐﺎری ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ،ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺮداﻧﻪ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ - .ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﻨﺪی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻓﻨﯽ
در ﺳﻄﺢ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﻓﺮضﻫﺎی اﺷﺘﺒﺎه و
ﺑﺎورﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺮﺧﯽ رﺷﺘﻪﻫﺎ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪود و ﯾﺎ
ﮐﻼ ﺑﺎ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺑﺮای زﻧﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ- .ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
درﻣﻮرد رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻗﺒﻞ ازاﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺑﺮای اﻓﺮاد وﺟﻮد ﻧﺪارد .و
ﺑﺮﺧﯽ زﻧﺎن ﺑﻌﺪ از ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه و ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﻣﻠﯽ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن رﺷﺘﻪ ﺑﺎ روﺣﯿﺎﺗﺸﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ - .ﻣﺮدﻫﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺪارﻧﺪ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮐﺎرﺷﺎن ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد اﻣﺎ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎی اﯾﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ آﻣﺎر ﺑﺎﻻ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺧﺼﯿﺼﻪ ﮐﻪ ﻣﺮدان ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ
ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ زﻧﺎن ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺣﺮف ﺷﻨﻮی و ﮔﺰارش دﻫﯽ ﺑﻪ
آﻧﺎن ﺗﻤﺮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺳﺖ- .
ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﺣﯿﺎت
زﻧﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ .اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ از آﻧﭽﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
ﻋﻤﻮﻣﯽزﻧﺎن ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﺷﻮد ﮔﺎه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه وری ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری
ﻣﯽﮔﺮدد .زﻧﺎن در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﯿﻮﻟﯿﮋﯾﮑﯽ ﺧﻮد
ﻗﻮی ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﺸﻒ و ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮی درﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺒﻮده و اﮐﺜﺮ زﻧﺎن ﺧﻮد ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ - .ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
وﭘﯿﺶ داوریﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻧﺎن و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ
ﺳﺎﻻری .ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻗﻮﻣﯿﺘﯽ ،ﺷﻨﺎﺧﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ،
ﭘﺎﯾﻪﻫﺎ ﻏﻠﻄﯽ را اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﻄﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ
ﻣﯽﮔﺮددﻧﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﭘﯿﺶ داوریﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از آن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺎﺷﺪ
و ﭘﻪ ﺑﺴﺎ اﻓﺮاد ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ای ﻣﺘﻀﺮر ﮔﺮددﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﻠﻌﮑﺲ .اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﻪ ﺑﺎ آﻣﺎر
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻼﺷﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر در زﻣﯿﻨﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ- .ﺑﺮﺧﯽ زﻧﺎن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻗﺖ ﺧﻮد
را ﮐﻨﺎر ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺸﺎﻏﻞ ﭘﺮﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻫﭽﻮن
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺳﺖ .در اﺻﻞ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﮐﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ اﺳﺖ و زﻧﺎن
ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺷﻐﻠﺸﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻬﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎری در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ و اﻏﻠﺐ اﯾﻔﺎی
ﻧﻘﺶ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ.

ﺟﺪول caption My :۳

ﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺠﻤﻮع
۲۰

۱۷۸

۱۲

۱۸۶

۰

۱۹۸

۰

۳۷

درﺻﺪ
اﻋﺘﺒﺎر
۸۶
۲۵
۵/۹
۱۷۵
۴۹/۵
۵۰/۵
۶۴/۹
۳۵/۱

درﺻﺪ
ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ
ﻓﺮاواﻧﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
۱۵/۳ ۷۷/۳
ﺗﺤﺼﯿﻼت
 ۱۴ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ
۱۲/۶
ﻣﺘﺎﻫﻞ
۱۱
۶ .۵
ﺗﺎﻫﻞ
ﻣﺠﺮد
۹۴/۱ ۸۸/۴
ﻓﻨﯽ
۱۰۰
۴۹/۵
رﺷﺘﻪ
ﻏﯿﺮ ﻓﻨﯽ
۹۸
۵۰/۵
ﻓﻨﯽ
۲۴
۱۲/۱
ﻣﺸﺎﻏﻞ
ﻏﯿﺮﻓﻨﯽ
۱۳
۶/۶

ﻣﻌﻨﯽ داری وﺟﻮد ﻧﺪارد.
 .۳ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری
وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﻧﻮع و ﺑﺮﺧﻮرد
ﻣﺸﮑﻼت ﺣﺎﺻﻞ از رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
 .۴ﺑﯿﻦ ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﻓﻨﯽ و ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﻏﯿﺮ ﻓﻨﯽ از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻔﺎوت
ﻣﻌﻨﯽ داری وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ
ﺑﻮدن و ﻏﯿﺮه ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﻧﻮع و ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺸﮑﻼت ﺣﺎﺻﻞ از رﺷﺘﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎری دادهﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻣﺴﺘﺨﺮج از
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻣﻬﻨﺪس زن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪه
اﺳﺖ ،ﻣﺸﮑﻼت و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ زن ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﯿﺶ
روﺳﺖ در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.

۷

ﻧﺘﺎﯾﺞ

ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﻬﻢ و ﺑﺎ ارزش ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ را در ﺟﻬﺖ
رﺷﺪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﺗﺨﺼﺺ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ رﻗﺎﺑﺖ
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر و ارﻗﺎم اراﯾﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ .ﻋﻠﯽ رﻏﻢ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺑﺎﻻ وﻟﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮه زﻧﺎن ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﺎره ای ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮاﻣﻊ ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ از ﺣﻀﻮر ﺣﺪاﮐﺜﺮی
و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل زﻧﺎن در ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ
ﺑﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ،اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از  SPSSﺗﺤﻠﯿﻞ و در ذﯾﻞ ﺑﻪ اراﯾﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .در آزﻣﻮدﻧﯽﻫﺎی
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی زﻧﺎن داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ · · ·

۶

IICEE2017-15

ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان
)ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزی آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ(
 ۳۰آﺑﺎن ﺗﺎ  ۲ﻣﻬﺮﻣﺎه ۱۳۹۶

۹

ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ

ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم ﻣﯽداﻧﻨﺪ از آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻌﻤﺎرﯾﺎن ،اﺳﺘﺎد
داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﺪن داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽﻫﺎی ﺑﯽ
درﯾﻐﺸﺎن ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ رزﯾﺘﺎ ﺗﯿﻤﻮرزاده ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زن ﻣﻬﻨﺪس
ﻣﺠﺮب از ﺷﻮرای ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ) (UKو ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺘﯽ در اﺟﺮای
ﺗﺤﻘﯿﻖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻤﺎل ﻗﺪرداﻧﯽ را داﺷﺘﻪ و ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺸﮑﺮ ﺧﻮد را اﻋﻼم دارد.

ﻣﺮاﺟﻊ
] [۱ﺟﻌﻔﺮی ﻣﻘﺪم ،ﺳﻌﯿﺪ .(۱۳۸۹) .ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮان از
دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ .ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و آﻣﻮزش
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﭼﺎپ ﺳﻮم.
] [۲داوری ،اﺣﻤﺪ .(۱۳۷۹) .ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺧﻞ در ﺳﺎﺧﺖ
ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎ .ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و آﻣﻮزش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ.

ﺷﮑﻞ  :۱اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺎن داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ

۸

] [۳داوﻧﭙﻮرت ،ﺗﺎﻣﺲ اچ؛ و ﭘﺮوﺳﺎک ،ﻻرﻧﺲ .(۱۳۷۹) .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
داﻧﺶ .ﺗﺮﺟﻤﻪ ی ﺣﺴﯿﻦ رﺣﻤﺎن ﺳﺮﺷﺖ .ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﺳﺎﭘﮑﻮ.

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات

] [۴دری ،ﺑﻬﺮوز؛ و ﻣﺤﻤﻮد ﺻﺎﻟﺤﯽ ،ﻣﻬﺪی .(۱۳۸۹) .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ،
ﻣﺒﺎﻧﯽ ،روﯾﮑﺮدﻫﺎ ،و روشﻫﺎی ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ .ﺗﻬﺮان:
اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺮآﻣﺪ

ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت زﻧﺎن ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻧﺎن ﻣﻬﻨﺪس ،ﻣﺴﺘﻠﺰم ﮐﺎرﺑﺮد روشﻫﺎی ﺧﺎص
ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ارزشﻫﺎ و ﺑﺎورﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻫﺪفﮔﺬاریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ
در دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت در اﯾﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﻃﺒﻖ
آﻣﺎر اراﯾﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،اﺛﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .و در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد
ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺮک ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺗﺮک ﺷﻐﻞ در زﻧﺎن ﺑﻮده اﯾﻢ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ
ﺑﻪ دوﻟﺖ وارد ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻣﻮزﺷﯽ در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ رﺷﺪ و
از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺳﺎﻻر
ﻧﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﺤﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺣﺘﯽ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ واﺣﺪ درﺳﯽ ،ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺨﺎب
رﺷﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ درﺳﺖ ﺑﺮای اﻓﺮاد و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی
از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺗﻼف ،ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ در ﺑﯿﮑﺎری ﻓﺎرغ
اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎری از واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺳﻬﻢ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﺑﯿﮑﺎری ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن و ﺑﻪ وﯾﮋه زﻧﺎن ﻣﻬﻨﺪس و ﻗﻬﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ از
رﺷﺘﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
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] [۵زﻣﺎﻧﯽ ،اﺻﻐﺮ) .(۱۳۹۵ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﯿﻔﯽ اﺻﻮل ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﺗﺠﺎرب
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ روﺳﺎی داﻧﺸﮕﺎه:ﮔﺎﻣﯽدر ﺟﻬﺖ ارزش آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻧﻈﺎﻣﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ،ﺷﻤﺎره ۳۵
] [۶زﻣﺎﻧﯽ،اﺻﻐﺮ؛ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ
ﻣﺤﻤﺪ،ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ،ﺟﻌﻔﺮ؛اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻤﯽ،ﻣﺤﻤﻮد) .(۱۳۹۳ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت روﺳﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ،ﺿﺮورﺗﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ .ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻧﻈﺎﻣﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ،ﺷﻤﺎره ۲۷
] [۷زﻣﺎﻧﯽ؛اﺻﻐﺮ)(۱۳۹۴ﺗﺪوﯾﻦ اﻟﮕﻮی ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزی ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ روﺳﺎی داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﮐﺸﻮر،رﺳﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮی .داﻧﺸﮕﺎه
ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ
] [۸ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ ،ﻣﺠﯿﺪ .(۱۳۸۵) .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی
ﭘﺮوژه ﻣﺤﻮر .ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه آرﯾﺎﻧﺎ.
] [۹ﻣﺤﺒﻮب ،ﻋﻠﯽ .(۱۳۸۸) .ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ،راﻫﮑﺎر ﺑﺮون رﻓﺖ
از ﺑﺤﺮان .ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات آﻣﻮزش و ﺳﻨﺠﺶ.
۷
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()ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزی آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
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