
رواقع المرأة في المجاالت الهندسية والحاسوبية بين الماضي والحاض

باداودُدنيا بنت يوسف . د

أستاذ علوم الحاسب والمعلومات المساعد بعمادة السنة األولى المشتركة

وكيلة مدير مركز بحوث العلوم الهندسية والمعمارية بعمادة البحث العلمي

نيا يوسف باداود. د
ُ
د



إسهامات المرأة التاريخية في مجال الحاسب اآللي

نيا يوسف باداود. د
ُ
د



لوفاليسآدا 
Ada Lovelace (1815-1852)

عالمة رياضيات وأول مبرمجة حاسوب في التاريخ

 التحليليةباباجقامت بتطوير برامج آلة تشارلز

تعتبر أول من قام باختراع خوارزمية يتم تنفيذها على جهاز الحاسب

وضعت أساسيات لغة البرمجة الحديثة

نيا يوسف باداود. د
ُ
د



إلكتروني لألغراض العامة أول جهاز حاسبENIAC (1946)

 سيدات6أسندت مهمة برمجته إلى:

Jean Jennings, Marlyn Wescoff, Ruth Lichterman, Betty Snyder, Frances Bilas, and Kay McNulty

 كان المسمى الوظيفي لهؤالء السيدات(computers)!

 لم توجه لهم دعوة لحضور حفل إطالق المشروع، ولم يُذكرن على مدى زمن طويل عند اإلشارة لـENIAC

نيا يوسف باداود. د
ُ
د



نظرة عامة

أرقام وإحصائيات

نيا يوسف باداود. د
ُ
د



الواليات المتحدة األمريكية

2016

 ً44.3نسبة النساء من القوى العاملة عموما%

 25.2نسبة النساء في مجاالت الحاسب اآللي ال تتجاوز%

14نسبة النساء في المجاالت الهندسية ال تتجاوز% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

مهندسين تقنيين

مهندسين صناعيين

مهندسين كمبيوتر

مهندسين كيميائيين

هندسة وعمارة

تخصصات هندسية أخرى

مهندسين مدنيين

مهندسين كهرباء وإلكترونيات

مهندسين ميكانيكيين

هندسية من العاملين في بعض التخصصات الحاسوبية والنسبة النساء

في الواليات المتحدة األمريكية

.٢٠١٦وزارة العمل األمريكية، إحصائيات عام : المصدر

نيا يوسف باداود. د
ُ
د



تعليممجاالتأحدالحاسبعلومSTEMالعالمدولمعظمفيالميالديةالثمانيناتمنذبهاالنساءعددفيمستمرانخفاضتواجهالتي.

بعضفي%40حوالي)التخصصاتهذهفيالطالباتألعدادمرضيةلنسبالوصولمنالشماليةأمريكافيالقليلةالجامعاتبعضتمكنت

مننظرائهمعلىالتفوقمنالجامعاتهذهفيالطالباتتمكنتوالحاسوبية،الهندسيةالتخصصاتفيالطالباتقبولزيادةطريقعن(الجامعات

.بكفاءةالقياديةاألدواربعضوتقلدنبلالطالب

فقطالتقنيةئفالوظاُخمسحواليتمثلالمرأةمازالتالجامعات،فيوالحاسوبيةالهندسيةالتخصصاتفيالطالباتقبولنسبةزيادةمنبالرغم.

وظائفهنتركنالسيداتمن%50عام12خاللأنهالدراساتأثبتتفقدالتقنية،بالمجاالتالعامالتللسيداتتسربنسبةهناكعامبشكلالعالمفي

STEMمجاالتفي

نظرة عامة

نيا يوسف باداود. د
ُ
د



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

علوم الحاسب اآللي

نظم المعلومات

هندسة الحاسب اآللي

علوم الحاسب اآللي بالليث

علوم الحاسب اآللي بالقنفذة

هندسة الحاسب اآللي بالقنفذة

نسبة الطالب والطالبات بتخصصات الحاسب اآللي بجامعة أم القرى

نسبة الطالب نسبة الطالبات

هـ ١٤٣٩/١٤٤٠عام إحصائيات تجميعية بالطالب المقيدين للفصل الدراسي الثاني ل-منصة البيانات المفتوحة بجامعة أم القرى: المصدر

القرىأمبجامعةوالهندسةاآلليالحاسبتخصصات

تصلدقالبكالوريوس،لمرحلةللطالباتالمتاحةاآلليالحاسبتخصصاتفي

%70فيهاالطالباتنسبة

العامةالصورةتخالفالنسبة ً الحاسباتتخصصعلىاإلقباليخصفيماعالميا

!الفتياتلدى

نيا يوسف باداود. د
ُ
د



القرىأمبجامعةوالهندسةاآلليالحاسبتخصصات

40عةبالجامالحاسبتخصصاتفياإلجماليةالتدريسهيئةعضواتنسبة%

48و%0بينماالعضواتنسبةتتراوحاألقساممستوىعلى%.

بنسبةقارنةمجيدةالنسبةتعتبرالطالباتشطرفيالمتوفرةاألقساممعظمفي

ً العاملةالقوىمنالسيدات .الميةالعباإلحصائياتومقارنةً بالمملكة،عموما

كليةامأقسوكلالحاسبهندسةقسم)الطالباتبشطراألقسامبعضتوفرعدم

علىالمجاالتبهذهفاعالتباحثات/عضواتوجودعدمإلىأدى(الهندسة

.االبتعاثببرامجدراستهاإمكانيةمنالرغم

هابقامالتياألبحاثعددمنأقلباحثاتبهاقامتالتياألبحاثعددمازال

ً بعضهاكانوإنعام،بشكلباحثين .للجنسينويحسبمشتركا

هـ١٤٤٠/١٤٣٩إحصائيات أعضاء هيئة التدريس بالكليات لعام -منصة البيانات المفتوحة بجامعة أم القرى: المصدر
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علوم الحاسب اآللي

نظم المعلومات

هندسة الحاسب اآللي

علوم  الحاسب اآللي بالليث

هندسة الحاسب اآللي بالليث

علوم الحاسب اآللي بالقنفذة

نظم المعلومات بالقنفذة

لقرىنسبة أعضاء وعضوات هيئة التدريس في أقسام الحاسب اآللي بجامعة أم ا

نسبة  أعضاء هيئة التدريس نسبة عضوات هيئة التدريس

نيا يوسف باداود. د
ُ
د



عامةنظرة

فيهاالباحثاتثمومنالسيداتنسبةعلىيؤثرممابالمملكةالفتياتتعليمفيشحيحةالمجاالتهذهفيالتخصصات.

تتجاوزهذهالبينماالمملكة،فيالجامعاتبعضفي%70-60إلىتصلقدلهنالمتاحةالحاسوبيةالتخصصاتفيالبكالوريوسطالباتنسبة

.األوروبيةالدولوبعضاألمريكيةالمتحدةالوالياتجامعاتمنكثيرفي%20النسبة

لبعضالنظربجداً متميزةنسبةتعتبرالمملكةجامعاتمنكثيرفيلهنالمتاحةالحاسوبيةالتخصصاتفيالتدريسهيئةعضواتنسبة

.العالميةالجامعات

العاملةالقوىفيالمرأةإسهامأنإالالطالبأعداديفوقالمملكةجامعاتمنكثيرفيالطالباتعددأنمنبالرغم ً %22.25يتجاوزالعموما

نيا يوسف باداود. د
ُ
د



ومقترحاتمعوقات

نيا يوسف باداود. د
ُ
د



معوقات ومقترحات

عدم وجود قدوة أو نموذج 
Lack of role model

تسميةمن(العامالتعليممناألخيرةالمرحلةفيوطالبةطالب2000منأكثر)الدراسةعينةمن%22فقطتمكنبريطانيافيدراسةفي

.التقنيةبمجالنسائيةمعروفةشخصياتأوباحثاتأوعالمات

ههذفيالمتميزةالمرأةنموذجغياب.المجالبهذاذكورروادوباحثينتسميةمنبالدراسةالمشاركينمن%78منأكثرتمكنبينما

.الجامعيةبالمرحلةالتخصصاتهذهدراسةعلىالفتياتإقبالعلىيؤثرالمجاالت

ي ة: الت وصي ة
 
ن
 
ق
 
ت دسي ة وال االت الهي  المج  ات والعامالت ب  دات الي احي  ماذج من السي  وء على ن 

 
اء الض .إلق 

نيا يوسف باداود. د
ُ
د



الصورة النمطية عن الباحثات بمجال الهندسة والحاسب اآللي

المجتمعوثقافةاألفالمبعضمنناتجة.

الفرصةأُتيحتاممتىالمملكةفيوالحاسوبيةالهندسيةالتخصصاتدراسةعلىالفتياتمنكبيراإلقبالزالماذلكمنبالرغمولكنتأثيرلها.

األحيانمنكثيرفيرتؤثالذكوريةالعملوبيئةالنمطيةالصورةلكنالعمل،بفريقللجنسينالعادلالتمثيللفكرةتروجالكبرىالشركاتبعض

.قياديةأدوارلهنيسندماقليالً توظيفهنعندوحتىبالتكنولوجيا،الخاصةبالوظائفالسيداتتوظيفعلى

إجازات األمومة

أنهاُوجدحياناألمعظموفيالزمن،منفترةبعدالعملوتركهنالتقنيةبمجاالتالعامالتالنساءتسربحولالدراساتمنالعديدفيلهاالتطرقتم

.الحاسببمجالكباحثاتأوقياديةبأدوارالعامالتالنساءنسبةالنخفاضأوالتسربلهذاالمؤديالرئيسيالعاملليست

:  التوصية

خصصاتتلدراسةالفتياتتوجهعلىلهاالمالئمةوالتخصصاتوالوظائفالمرأةعنبالمجتمعالسائدةواألفكارالنمطيةالصورةتأثيردراسة

.المملكةفياآلليوالحاسبالهندسة

المجاالتبهذهوالبارزاتالباحثاتعنالسائدةالنمطيةالصورةتغييرمحاولة.

معوقات ومقترحات

نيا يوسف باداود. د
ُ
د



الثقة بالنفس فيما يخص التعامل مع اإللكترونيات والحاسب اآللي

النخفاضتؤدينأالممكنمنالتيالعواملمنعددتأثيردراسةتمتالنفس،بعلمباحثينمعبالتعاونالحاسببعلومباحثينبهاقامدراسةفي

.بالنفسوالثقةالرياضيةالقدرات:العواملهذهمنالحاسوبية،التخصصاتفيالمرأةتمثيل

النساءاركاتالمشتفوقتبلوالذهنية،الرياضيةالقدراتاختالفعدمرغممؤثرعاملأهمكانبالنفسالثقةانخفاضأنالدراسةهذهفيُوجد

.الحاالتبعضفيبها

و تقدير . يئة العملغرس الثقة بالنفس في الفتيات منذ مراحل التعليم األولى، وتعزيزها لديهن في المراحل التعليمية المتقدمة وفي ب: التوصية

.الباحثات بمجاالت الهندسة والحاسب وتشجيعهن لعرض أفكارهن ومشاريعهن البحثية

معوقات ومقترحات

نيا يوسف باداود. د
ُ
د



العلميةوالمؤتمراتللمجالتالمقدمةاألبحاثتحكيمعندالباحثهويةأواسمعناإلفصاح

:توصية

أوالثقافيةلفيةالختأثيراستبعاديمكنالأنهإالاألبحاث،تحكيمعمليةحياديةعلىالمحكمةالعلميةالمجالتالمؤتمراتمنالعديدتأكيدمنبالرغم

.للمحكمينجنسهأوالباحثهويةعنالكشفشأنهمنماكلإخفاءيفضللذلكالحاالت،جميعفيالنمطيةالصورة

نيا يوسف باداود. د
ُ
د

معوقات ومقترحات



للدراسةاآلليوالحاسبالهندسةتخصصاتمنالعديدإتاحةعدم

:توصية

الجنسينبينوةالفجبسدسيساعدبهاالتدريسهيئةعضواتوابتعاثبجامعاتنا،الطالباتبشطروالحاسوبيةالهندسيةالتخصصاتمنعددإتاحة

.األكملالوجهعلىقدراتهاوتوظيفاكتشافمنفيهاالباحثةويمّكنالتخصصات،بهذه

نيا يوسف باداود. د
ُ
د

معوقات ومقترحات



التقنيةبمجالوظائفعناإلعالنعندالوظيفيالتوصيف

مهاراتوخصيةالشمواصفاتلإلعالنوأضافواوالتقنية،الهندسيةوظائفهمعنلإلعالنالعامةالصيغةبتغييرقامتالتيالشركاتبعضهناك

والهندسية،التقنيةالوظائففيالسيداتنسبةبزيادةالشركاتهذهبعضنجحت.المطلوبةالتقنيةللمهاراتباإلضافةواإلبداعاالجتماعيالتواصل

.%30إلىلديهمالبرمجياتوتطوير

إجراءات المقابالت الوظيفية

.تميل السيدات للترحيب أوالً واألسلوب اللطيف بالمقدمة ثم طرح األسئلة المتعلقة بالتخصص

.وجود فريق توظيف من الجنسين يساعد في التعامل مع هذه الحاالت ويوفر فرص عادلة للجميع

هاراتمتضمينأيضا  بلفقط،المرغوبةالتقنيةالمهاراتتعدادأوإدراجعدمينبغيتقنيةأوهندسيةوظائفعناإلعالنعند:التوصية

بأسئلةدءالبيفضلالوظيفيةالمقابالتإجراءوعند.الوظائفلهذهالمتقدماتنسبةزيادةشأنهمنممااالجتماعية،والمهاراتاإلبداع،التواصل،

.أوال  ودودة

نيا يوسف باداود. د
ُ
د

معوقات ومقترحات



أثبتت الدراسات قدرة المرأة الباحثة في المجاالت الهندسية والحاسوبية عبر التاريخ إذا ما أتيحت لها الفرصة رغم أي معوقات.

المؤشرات تدل على إقبال الطالبات على هذه التخصصات في المملكة بشكل عام وهو ما يختلف عن الوضع بالعديد من دول العالم.

التي تواجه على الرغم من اختالف معدالت إقبال الفتيات على تخصصات الهندسة والحاسب بالمملكة عنها في بعض دول العالم إال أن المعوقات

.الباحثة بهذه المجاالت تتشابه بنسبة كبيرة

فجوة بين الجنسين إتاحة عدد من التخصصات الهندسية والحاسوبية بشطر الطالبات بجامعاتنا، وابتعاث عضوات هيئة التدريس بها سيساعد بسد ال

.بهذه التخصصات، ويمّكن الباحثة فيها من اكتشاف وتوظيف قدراتها على الوجه األكمل

 ًمن االقتصار على التسويق لتخصصات الحاسب اآللي والتخصصات التقنية بأساليب متنوعة تركز على تطبيقات هذه المجاالت في الحياة بدال

.التركيز على الجوانب التكنولوجية والرقمية البحتة يساعد على جذب عدد أكبر من الفتيات لهذه المجاالت في الدراسة الجامعية

التثة في هذه المجاتغيير الصورة النمطية عن العاملين بمجاالت الهندسة والحاسب، و خلق بيئة عمل جاذبة وعادلة يسهم بشكل كبير بتمكين الباح.

الخالصة

نيا يوسف باداود. د
ُ
د



Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor, The Economics Daily, Women in architecture and engineering occupations in 2016 on the 
Internet at https://www.bls.gov/opub/ted/2017/women-in-architecture-and-engineering-occupations-in-2016.htm (visited March 19, 2019).

منصة البيانات المفتوحة، عمادة تقنية المعلومات، جامعة أم القرى
https://uqu.edu.sa/it/App/FILES/14301?page=1

Labor Force Participation Rate, The World Bank
https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS?end=2017&locations=SA&start=1990&view=chart

Women in Tech: Time to close the gender gap
https://www.pwc.co.uk/who-we-are/women-in-technology/time-to-close-the-gender-gap.html

The State of women in computer science: An investigative report
https://www.techrepublic.com/article/the-state-of-women-in-computer-science-an-investigative-report/

Women’s Under-representation in Engineering and Computing: Fresh Perspectives on a Complex Problem
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5928753/

Gender Differences in computer science students
https://dl.acm.org/citation.cfm?id=611930

مصادر ومراجع

نيا يوسف باداود. د
ُ
د
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