
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 پژوهشی با؛ مصاحبه

دکتر لیال فالحتی عضو هیات علمی گروه مطالعات زنان پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی 

  ، تحقیقات و فناوری وزارت علوم

 (33) مناسبت چهلمین سالگرد انقالب اسالمیبه 
 پس از انقالب یهادر سالزن   انیدانشجو شیافزاروند

 ی(نخبگ  رماتب رد زانن سهم و  انقالب از بعد یآموزعلم هب  زانن  ل رگایشعل )

 سياسیمعاونت 
 سياسی اهیاداره ژپوهش

 :ی در بخش های زیر قابل دسترس استهای خبری و تولیدات پژوهشفرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  
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مقدمه 

بعد . آیدها به حساب میای از پیشرفت کشورامروزه مشارکت زنان در آموزش عالی به یک واقعیت جهانی تبدیل شده است و مولفه

به اعتقاد کارشناسان ، مشارکت زنان در آموزش عالی، از نظر کمی افزایش داشته است. 80از انقالب اسالمی ایران، خصوصا در دهه 

مشارکت زنان در آموزش   2( بیش از مردان بوده است.1362-1381اجتماعی زنان برای آموزش عالی) 1سرعت همگرایی تقاضای

های ملی قرار گرفت. تاسیس در صدر اولویت آموزش و سوادآموزی تحقق عدالت اجتماعی، با اهدافی همچونعالی پس از انقالب 

مدارس در اقصی نقاط کشور و گسترش دسترسی دختران به آموزش پایه و ترغیب جامعه به ضرورت تحصیل و بالندگی تحوالت 

وه دکتر لیال فالحتی عضو هیات علمی گر در این چارچوب در مصاحبه پژوهشی با .معناداری در وضعیت اجتماعی زنان ایجاد نمود

 ریاخ یهادر سالزن   انیدانشجو شیافزا » موضوع؛ مطالعات زنان پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم 

 را با طرح سئواالت زیر مورد بررسی و واکاوی قرار دادیم: «  را داشته است؟ یچه روند

     قبل از انقالب و بعد از انقالب چه بوده است؟ انیتعداد دانشجو یکم تیوضع -1

حضور و مشارکت : دکتر لیال فالحتی، عضو هیات علمی گروه مطالعات زنان پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

ب شکاف جنسیتی در الت مختلفی را تجربه نموده است. در ایران قبل از انقالزنان در آموزش عالی ایران طی چهار دهه گذشته تحو

شد. پس از انقالب و همراه با های تبعیض و نابرابری و تشدید کننده تعارضات طبقاتی محسوب میآموزش یکی از مهمترین جلوه

آموزش و سوادآموزی از اولین اقداماتی بود که توسط رهبران سیاسی و مذهبی در  یافتن شعار تحقق عدالت اجتماعی، محوریت

لی قرار گرفت. تاسیس مدارس در اقصی نقاط کشور و گسترش دسترسی دختران به آموزش پایه و ترغیب جامعه های مصدر اولویت

  .به ضرورت تحصیل و بالندگی هر دو جنس تحوالت معناداری در وضعیت اجتماعی زنان ایجاد نمود

 

 

 

 : مقایسه وضعیت آموزش عالی در ایران قبل و بعد از انقالب

                                                           
 همگرایی به معنای تمایل بلند مدت به سمت برابری تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی است.  - 1

  . 100-69: 1384، بهار 1، شماره 3بررسی مشارکت زنان در تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی در ایران ، حسن کارنامه حقیقی، نعمت اکبری، پژوهش زنان، دوره  - 2

ضرورت  - سی دختران به آموزش پایه و ترغیب جامعه به  ستر سترش د شور و گ صی نقاط ک سیس مدارس در اق ضعیت تا صیل و بالندگی تحوالت معناداری در و تح

 .اجتماعی زنان ایجاد نمود

ها )بجز فنی و ها و مقاطع مختلف تحصیلی و تجربه شکاف جنسیتی به نفع زنان در اکثر گروهروند افزایشی حضور زنان در گروه هشتاد های مهم این دههاز ویژگی -

 مهندسی( است.

 . درصد رسید. ۶3سهم زنان به  138۴درصد از دانشجویان را زنان و در سال تحصیلی  ۵۴در مجموع  1382 تحصیلی در سال -

درصد رسیده  ۵3درصد از کل جمعیت دانشجویی و سهم مردان به  ۴7سهم زنان  139۴شود، در سال بعنوان دهه فزونی زنان در آموزش عالی شناخته می 80دهه  -

 درصد است. ۵7های دولتی همچنان سهم دختران در حدود این کاهش در جمعیت دانشجویی کل کشور)دولتی و غیردولتی( رخ داده و در دانشگاه .است

سال افزایش - شجویان زن در  سیار مفید و از از یک های اخیر،  دان ضعیت زنان ب شتغال برای زنان ، سودیگر سو در ارتقاء و صت ا صورت فراهم نبودن فر           در 

 ساز احساس محرومیت بیشتر است.زمینهتواند می

شتغال زنان دانش آموخته است که علی رغم تالشاز مهمترین چالش - های فراوان برای ایجاد فرصت مشارکت اقتصادی هنوز نرخ بیکاری های حال حاضر وضعیت ا

 های علوم انسانی است.آموختگان زن در رشتهبیشترین دانش نیافته است.درصد کاهش  3۴آنان از 
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 90در سال  %93به  55در سال  %47نمایانگر دستاوردهای قابل توجهی است. نرخ سواد از  1390و سال  1355در سرشماری سال 

افزایش یافته است. جمعیت دارای تحصیالت عالیه از  %85به  %23رسیده است. پوشش متقاضیان تحصیل در دوره متوسطه از 

نفر افزایش یافته است.  4000000نفر به  170000انشجویان از رسیده است. تعداد د 90نفر در سال  5474000نفر به  310000

در هیچ  55نفر افزایش یافته است. ایران در سال  580638نفر به  9458برابری از  60تعداد دانشجویان دکتری تخصصی با رشد 

 52 رتبه علمی ایران رشد 55حوزه به قطب علمی رسیده است. در سال  142در  90ای قطب علمی نبوده؛ در حالیکه تا سال عرصه

به رتبه اول رشد علمی جهان رسیده  40ایران در سرعت رشد علمی از رتبه  .جهان رسیده است 17به رتبه  90جهان بوه و در سال 

کشور اول جهان است.  10های بنیادین و نانو تکنولوژی، جزو ای، هوافضا، سلولهای المپیادهای علمی، انرژی هستهو در رتبه

ین سهم ایران در کمیّت تولید علم در جهان از سه صدم درصد در قبل از انقالب، به پنجاه و دو صدم درصد در بعد از انقالب همچن

  1.رسیده است

2های سواد و فعالیت علمی در دوران قبل و پس از انقالبمقایسه شاخص -
 

 

 بعد از انقالب چگونه صورت گرفت؟  زنان در مسیر آموزش عالیافزایش ظرفیت   -2

عالوه بر اقدامات : دکتر لیال فالحتی، عضو هیات علمی گروه مطالعات زنان پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

د بر ریزی کشور نیز بر موضوع آموزش متمرکز شد. برنامه اول و دوم توسعه، با تاکیترویجی توسط رهبران، همزمان نظام برنامه

های تخصصی و عالی را هموار نمود. در عدالت اجتماعی و تربیت نیروی انسانی متخصص مسیر آموزش عمومی به سمت آموزش

توسعه کشور مطرح شد و در نتیجه  وضعیت ءهای بنیادین و راهبردی برای ارتقابرنامه سوم توسعه آموزش بعنوان یکی از شاخص

های جامعه در عرصه آموزش عالی فراهم شد. از این رهاورد آموزش عالی گسترش در رشتههای بیشتری برای نیمی از فرصت
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های خصوصی و افزایش ظرفیت پذیرش را در دستور کار خود قرار داد و در همین مقطع نیز حضور زنان تحصیلی، تاسیس دانشگاه

گذاری وسیع در آموزش زنان طی دهه اول سرمایه در واقع. در آموزش عالی از روند کند به روندی جهشی و فزاینده تبدیل شد

انقالب در میانه دهه هفتاد بازتاب خود را در حضور زنان در آموزش عالی نمایان نمود. ویژگی این دوران رشد فزاینده تقاضای 

تن تعداد دختران در و فزونی یاف 70ها از اواخر دهه اجتماعی برای آموزش عالی است که مهمترین وجه آن حضور زنان در دانشگاه

 1384درصد از دانشجویان را زنان و در سال تحصیلی  54در مجموع  1382ای است که در سال است. این روند به گونه 80دهه 

در تحلیل این روند به عوامل متعددی همچون افزایش تقاضای اجتماعی، اهمیت یافتن تحصیالت  . درصد رسید 63سهم زنان به 

 توان اشاره نمود.عالی بعنوان پنجره مشارکت زنان در عرصه جامعه میدانشگاهی و آموزش 

 ؟چگونه بوده است در دو دهه گذشته سهم زنان و مردان از کل جمعیت دانشجویی -3

های مهم از ویژگی دکتر لیال فالحتی، عضو هیات علمی گروه مطالعات زنان پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم:

ی هاها و مقاطع مختلف تحصیلی و تجربه شکاف جنسیتی به نفع زنان در اکثر گروهزنان در گروه روند افزایشی حضور هشتاد دهه

های شود، از سالبعنوان دهه فزونی زنان در آموزش عالی شناخته می 80)بجز فنی و مهندسی( است. در حالی که دهه  تحصیلی

 47سهم زنان  1394بطوریکه در سال است. آغازین دهه نود سهم زنان در جمعیت دانشجویی کل کشور روند رو به کاهش داشته 

البته باید توجه نمود که این کاهش در جمعیت دانشجویی  .درصد رسیده است 53درصد از کل جمعیت دانشجویی و سهم مردان به 

درصد است. به عبارت دیگر  57های دولتی همچنان سهم دختران در حدود ه و در دانشگاه)دولتی و غیردولتی( رخ دادکل کشور

های دولتی که نیازمند سطح باالتری از استعداد و عملکرد تحصیلی برای قبولی است همچنان نسبت به پسران دختران در دانشگاه

درصد از  57درصدی و در حال حاضر  55سهم حداقل های دولتی بصورت مستمر پیشتاز هستند و طی دو دهه گذشته در دانشگاه

 شوند.های دولتی را شامل میترکیب دانشجویان دانشگاه

 1جمعیت دانشجویی کشور به تفکیک جنسیت  -

 
 2سهم زنان و مردان در کنکور دکترا  -
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 بوده است؟اند چه داشته شیو دانش گرا یآموزبه سمت علم شتریبعد از انقالب ب زنان  نکهیعلت ا -4

های یکی از ویژگی: دکتر لیال فالحتی، عضو هیات علمی گروه مطالعات زنان پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

تر بودن حضور آنان در مقطع کارشناسی و کاهش سهم آنها در مقاطع باالتر تحصیلی برجسته حضور زنان در آموزش عالی نمایان

دکترا نسبت به پسران است. به عبارت دیگر در حالی که در مقطع کارشناسی شکاف جنسیتی به نفع  همچون کارشناسی ارشد و

دختران است در مقاطع باالتر و با باال رفتن مقطع تحصیلی این شکاف معکوس و پسران حضور بیشتری دارند. یکی از اثرات کاهش 

ها است. با کاهش دختران در مدارج اعضای هیات علمی دانشگاه تحصیلی، ایجاد شکاف جنسیتی در الترسهم دختران در مقاطع با

ها بعنوان اساتید و عضو هیات علمی دختران فرصت کسب مدرک دکترا و تقاضا برای جذب در دانشگاه تحصیلی باال تعداد کمتری از

های تحصیلی ارد. ترکیب جنسیتی گروهدارند و در نتیجه شکاف جنسیتی بین پایه و باالی هرم در آموزش عالی بصورت پایدار ادامه د

 70های پایانی دهه های تحصیلی از سالکند. از نظر گروهاز دیگر ابعادی است که وضعیت زنان در آموزش عالی را بهتر ترسیم می

نر و علوم های تحصیلی ششگانه، در دو گروه هنماید. در بین گروههای مختلف تحصیلی تحوالتی را تجربه میحضور زنان در گروه

و کشاورزی و دامپروری از سال  1377، در علوم انسانی از سال 1376،در گروه تحصیلی علوم پایه از سال  1375پزشکی در سال 

 تعداد دختران از پسران پیشی گرفته و فقط در گروه تحصیلی فنی و مهندسی پسران همچنان پرتعدادتر از دختران هستند.  1388

 

 ؟مردان  در مراتب نخبگی ساختار آموزش عالی چگونه است با سهم زنان در مقایسه  -5 

ترکیب جنسیتی  دکتر لیال فالحتی، عضو هیات علمی گروه مطالعات زنان پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم:

 .تحصیلی شکاف جنسیتی به نفع دختران استدهد طی دو دهه هفتاد و هشتاد دختران در پنج گروه های تحصیلی نشان میگروه

و ترکیب جنسیتی به است ها همچون هنر و علوم انسانی تعداد دختران رو به کاهش گذارده اما از آغاز دهه نود در برخی از رشته

نشان ها و موسسات آموزش عالی هیات علمی دانشگاه سمت برابری در حال حرکت است. ترکیب جنسیتی آموزشگران و اعضای

دهد که طی سه دهه گذشته شکاف جنسیتی بصورت پایداری در ترکیب اعضای هیات علمی و حتی مدارج علمی موجود است. می

درصد عبور نکرده است.  22های کل کشور، از کنون سهم زنان در ترکیب اعضای هیات علمی دانشگاهتا  60به عبارت دیگر از دهه 

ز بصورت معناداری ادامه دارد بطوریکه سهم زنان در مرتبه استادی طی سه دهه گذشته از این شکاف در مدارج مختلف علمی نی

 . درصد افزایش نیافته و در نتیجه زنان در مراتب نخبگی ساختار آموزش عالی سهم بسیار اندک و متفاوتی دارند 10

 ؟  دانش آموخته در کشور چگونه است وضعیت اشتغال زنان -6

یکی از مهمترین : عضو هیات علمی گروه مطالعات زنان پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علومدکتر لیال فالحتی، 

های فراوان برای ایجاد فرصت مشارکت اقتصادی وضعیت اشتغال زنان دانش آموخته است که علی رغم تالش، های حال حاضرچالش

ته الزم به ذکر است که مشکل اشتغال برای پسران هم وجود دارد. در درصد کاهش نیافته است. الب 34هنوز نرخ بیکاری آنان از 
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های فرینی کشور فعالیتآهای دانش بنیان در مسیر کارآموختگان دانشگاهی به تاسیس شرکتدهه اخیر تالش شده با تشویق دانش

های آموختگان زن در رشتهبیشترین دانشاز جمله اینکه   است؛ های همراه بودهبیشتری ایجاد شود که همین موضوع نیز با چالش

های فنی و مهندسی کاربرد های دانش بنیان تولید و محصول محورند و عمال برای رشتهو حال آنکه شرکت است.علوم انسانی 

 بیشتری دارند.

      کالم آخر 

زنان همچنان در : ماعی وزارت علومدکتر لیال فالحتی، عضو هیات علمی گروه مطالعات زنان پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجت

رسد این روند ادامه داشته باشد و حضور زنان در مقاطع باالتر تحصیلی نظر میه درصد هستند و ب 55های دولتی بیش از دانشگاه

سو در ارتقاء وضعیت زنان بسیار مفید و از سوی دیگر در نیز در دهه آینده افزایش بیشتری نشان خواهد داد. این افزایش از یک

ساز احساس محرومیت بیشتر است. مجموعه ارکان کشور باید تالش کنند از نان زمینهزصورت فراهم نبودن فرصت اشتغال برای 

رسد که زنان ایرانی، با می به نظرشود بهترین استفاده را ببرند. ینده برای کشور فراهم میآهایی که در این ظرفیت فعلی و ظرفیت

مشارکت بیشتر در آموزش عالی، به شکل جدی و قوی، عزم خویش را برای ساختن آینده تحصیلی، شغلی و اجتماعی بهتر بیش از 

 اند.   گذشته به اثبات رسانده

  

  

 


