عنوان طرح:
خالصه مديريتي پروژه "شناسايي باورهاي كاركنان شاغل در شركت ملي نفت ايران نسبت به
نقشهاي اجتماعي زنان"
(اين پروژه به سفارش امورزنان و خانواده وزارت نفت انجام شده است) .
كارفرما :مديريت پژوهش وفناوري شركت ملي نفت با همكاري وهماهنگي مشاورامورزنان شركت ملي نفت
مجري :دانشگاه الزهرا
اسفند 1931
اهداف پژوهش:
 توصیف وضعیت باورها نسبت به نقشهاي اجتماعي زنان در شركت ملي نفت ايران (فاز كمي
پژوهش)
 تحلیل وضعیت باورها نسبت به نقشهاي اجتماعي زنان در شركت ملي نفت ايران (فاز كیفي
پژوهش)
 تجويز راهكارهاي بهبود باورها نسبت به نقشهاي اجتماعي زنان در شركت ملي نفت ايران (فاز
كیفي پژوهش)
سئواالت پژوهش:
 وضعیت باورها نسبت به نقشهاي اجتماعي زنان در شركت ملي نفت ايران چگونه است؟ (فاز كمي
پژوهش)
 علل شكلگیري اين باورها نسبت به نقشهاي اجتماعي زنان چیست؟ (فاز كیفي پژوهش)

 چه راهكارهايي جهت بهبود اين باورها نسبت به نقشهاي اجتماعي زنان ميتوان ارائه داد؟ (فاز
كیفي پژوهش)
روششناسي پژوهش:
 فاز كمي پژوهش :توزيع ،جمعآوري و تحلیل تعداد  197پرسشنامه در شش خوشه شامل
شركتهاي تابعه نفت مركزي (شركت بهره برداري نفت و گاز شرق واقع در خانگیران و مشهد،
شركت نفت و گاز بهره برداري زاگرس جنوبي واقع در شیراز) ،بهداشت و درمان (سازمان بهداشت و
درمان واقع در تهران ،آبادان ،اصفهان ،اهواز) ،خوزستان( ،شركت ملي حفاري ايران واقع در اهواز،
شركت ملي مناطق نفت خیز جنوب واقع در گچساران ،آغاجاري ،اهواز؛ شركت نفت و گاز اروندان
واقع در خرمشهر) ،عسلويه (شركت نفت و گاز پارس و شركت منطقه ويژه اقتصادي  -انرژي پارس
واقع در عسلويه) ،مناطق دريايي (شركت پايانههاي نفتي ايران واقع در نكاء و خارک ،شركت نفت
خزر واقع در بهشهر ،شركت نفت فالت قاره واقع در سیري) و ستاد (تهران).
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 فاز كیفي پژوهش :مصاحبه با  17نفر از خبرگان اجرائي شركت ملي نفت ايران و  17نفر از خبرگان
دانشگاهي ،تحلیل محتوا و كدگذاري باز متن مصاحبهها.
يافتههاي پژوهش:
 توصیف وضعیت باورها نسبت به نقشهاي اجتماعي زنان در شركت ملي نفت ايران (فاز
كمي پژوهش):








يافتههاي تجربي تحقیق نشان ميدهد كه ديدگاه كاركنان شركت ملي نفت ايران به ويژه
مردان در مورد حضور زنان در جايگاههاي مديريتي چندان مطلوب نیست .البته اين باور در
خوشه بهداشت و درمان وضعیت مطلوبتري دارد.
يافتههاي تجربي تحقیق نشان ميدهد كه ديدگاه كاركنان شركت ملي نفت ايران به ويژه
مردان در مورد برخورداري زنان از مهارتهاي مديريتي چندان مطلوب نیست .البته اين
نگرش در خوشه بهداشت و درمان وضعیت مطلوبتري دارد.
يافتههاي تجربي تحقیق نشان ميدهد كه از نظر كاركنان شركت ملي نفت ايران؛ صفات
عاملیت مشتمل بر دستيابي به هدف ،مسئولیتپذيري ،خودمختاري و عقالنیت در
كاركنان زن شاغل در شركت ملي نفت ايران كمتر و صفات پیوندجويي مشتمل بر
تمكینپذيري ،وابستگي ،نگراني براي سايرين و حساسیت هیجاني در كاركنان زن شاغل در
شركت ملي نفت ايران بیشتر بروز دارد.
يافتههاي تجربي تحقیق نشان ميدهد كه كاركنان شركت ملي نفت ايران و به طور ويژه
مردان نگرش چندان مطلوبي نسبت به شاغل بودن زنان ندارند .به عبارتي باور غالب در
شركت ملي نفت اين است كه زنان بیشتر مناسب ايفاي نقشهاي خانوادگي هستند تا
نقشهاي شغلي .اين نگرش كمتر در كاركنان شاغل در خوشه بهداشت و درمان به چشم
ميخورد.

 تحلیل وضعیت باورها نسبت به نقشهاي اجتماعي زنان در شركت ملي نفت ايران (فاز
كیفي پژوهش) :يافتههاي به دست آمده از آراي خبرگان نشان ميدهد كه علت وضعیت موجود را
ميتوان در  11موضوع زير نشان داد:
 احتمال در معرض آزار جنسي قرار گرفتن زنان
 پايین بودن تمايل زنان جهت تصدي مناصب مديريتي
 تعريف كلیشه اي از ويژگي مدير خوب
 حاكمیت حلقات قدرت مردانه در سازمان
 سندرم مسئولیت دوبرابري
 غالب بودن روابط سازماني بر ضوابط سازماني در انتصابات
 غلبه ويژگيهاي پیوندجويي زنانه  -عاملیت مردانه
 فرهنگ مردساالري در جامعه
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فقدان سرمايه اجتماعي زنان به دلیل كمبود ارتباطات سازماني
كلیشه مرد نان آور  -زن خانه دار
كلیشه مشاغل مردانه عملیاتي  -زنانه ستادي
كمیت كاركنان زن در مقايسه با كاركنان مرد
محدوديت كسب تجربیات سازماني براي زنان
مشاهده ضعف عملكرد در زنان
نگرش كلیشه اي مديران ارشد
وجود نگاه بخشينگر در زنان.

 تجويز راهکارهاي بهبود باورها نسبت به نقشهاي اجتماعي زنان در شركت ملي نفت
ايران (فاز كیفي پژوهش) :با استفاده از يافتههاي به دست آمده از آراي خبرگان راهكارهاي زير
جهت بهبود وضعیت توصیه ميشود:
 راهکارهاي رفتاري بهبود باورهاي نسبت به نقش اجتماعي زنان :برگزاري دوره هاي
آموزشي ،تاكید بر سالم تر شدن محیط كاري با حضور زنان ،ارزش نهادن به موضوع
خانواده ،منتورينگ ،فراهم ساختن زمینه يادگیري از طريق تیمها و گروه ها ،تاكید بر
انسان مدار بودن زنان به مثابه يک ويژگي مثبت ،تاكید بر وجود ويژگیهاي مثبت عملكردي
در زنان ،تغییر نگرش زنان و دختران مديران ،كوچینگ ،برگزاري كارگاه هاي مهارتهاي
زندگي ،برگزاري كارگاه هاي تحلیل حساسیت (مديران) ،برگزاري دوره آموزش تفكر
سیستمي.
 راهکارهاي ساختاري بهبود باورهاي نسبت به نقش اجتماعي زنان :پرهیز از تبعیض
جنسیتي در استخدام ،حذف اطالعات مربوط به جنس از فرمهاي انتصابات ،استخراج تجربه
زيسته زنان مدير موفق ،فراهم كردن زيرساختها جهت حضور زنان در مناطق عملیاتي،
بازتعريف شاخصهاي كلیدي عملكرد ،افزايش كمیت حضور زنان در سازمان ،به كارگماري
زنان و مردان در مشاغل فارغ از جنسیت ،برنامه ريزي مسیر شغلي زنان ،حذف اضافه كاري
و پاداش به ازاي ساعات طوالني كار ،مشخص كردن بسته محدود مشاغل سخت و مستثني
كردن زنان ،تفويض اختیار به زنان ،بررسي ويژگیها و خصلتهاي شاغلین ،ترسیم نیمرخ
مديريت جهت آگاه سازي از فرصتهاي مسیر شغلي براي زنان و مردان فراي جنسیت ،اخذ
تصمیمات مربوط به انتصابات بر اساس نتايج ارزيابي عملكرد ،چرخش شغلي ،حضور زنان
در كمیته ها و شوراهاي تصمیم گیري ،بررسي مستمر پیرامون وضعیت موجود زنان و
طراحي اقدامات الزم ،اولويت دادن زنان به مردان در شرايط مساوي ،شكل گیري روند
جوان گرايي در سازمان ،اولويت دادن زنان میانسال در انتصاب به سمتهاي مديريتي،
اختصاص درصدي از پستهاي مديريتي به زنان ،ارتباط مستقیم امور بانوان با مديران عامل
شركتها ،ترسیم چشم انداز در حوزه زنان ،تدوين اهداف كوتاه مدت ،تدوين اهداف بلند
مدت ،تدوين اهداف میان مدت ،ارزيابي عملكرد مركز ارزيابي مديران ،عرضه زنان جهت
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تصدي پست مديريت توسط امور بانوان ،ايجاد شبكه مديران زن ،لحاظ كردن تفاوتهاي
جنسیتي در چگونگي توزيع امكانات سازماني (مهدكودک ،)... ،شناسايي شرايط احراز شغل،
رعايت تناسب شرايط احراز شغل و شاغل ،تهیه آرشیو از موفقیتهاي زنان ،ايفاي مسئولیت
اجتماعي در قبال زنان محلي شهرهاي توسعه نیافته ،استفاده از زنان و دختران مديران
نفت در ايفاي مسئولیتهاي اجتماعي ،استفاده از افراد فاقد سوگیري جهت ارزيابي عملكرد،
مستندسازي تجربیات مديران ،ايجاد نهاد نظارتي مستقل جهت رسیدگي به مسائل
آزارهاي جنسي ،ارتباط مستقیم امور بانوان با زنان مديران ارشد ،لحاظ كردن اختیارات
مربوط به امور بانوان در ساختارهاي سازماني ،جا به جايي مديران از جنوب به تهران و
بالعكس.
 راهکارهاي زمینهاي بهبود باورهاي نسبت به نقش اجتماعي زنان :هنجارسازي و
تابوشكني توسط دولت ،تغییر الگوي جامعه پذيري از طريق نهادهاي جامعه (خانواده،
رسانه ،آموزش و پرورش و  ،)..تصويب مرخصي تولد فرزند براي پدران ،كاستن از بار
گفتماني منفي "امور بانوان و خانواده".
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