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اهداف پژوهش:
هدف کلی این پژوهش شناسایی واولویت بندی عوامل موثر بر فرصت های رشد و ارتقاء زنان شاغل در شرکت
ملی نفت ایران است که به منظوراستفاده در برنامه ریزی توسعه نیروی انسانی برای زنان شاغل در شرکت نفت
تهیه و تنظیم گشته است.
سئواالت پژوهش:
دراین پژوهش سواالت اصلی به شرح زیر است:
 )۱عوامل موثر بر ایجادفرصتهای رشد و ارتقاء زنان در شرکت ملی نفت چیست؟
 )۲اولویت بندی عوامل موثر برایجاد فرصتهای رشد و ارتقاء زنان در شرکت ملی نفت چیست؟
 )۳راهکارهای موثر بر ایجاد فرصتهای رشد و ارتقاء زنان در شرکت ملی نفت چیست؟

روش شناسي پژوهش:
فازاول پژوهش :درفازاول،مطالعات اسنادی وکیفی تدوین شده و دربخش مصاحبه کیفی با ۴۴نفرازکارکنان
ومدیران وپیشکسوتان شرکت ملی نفت ایران وخبره دانشگاهی درامورزنان مصاحبه به عمل آمد.در بخش
مصاحبه کیفی با کارکنان ومدیران زن ومرد ،جامعه آماری شامل کلیه کارکنان لیسانس به باال و مدیران شاغل
در شرکتهای تابعه و فرعی شرکت ملی نفت ایران بوده که شامل دو گروه رسمی  -پیمانی وقرار دادی هستند .با
توجه به اینکه نمونه گیری تا رسیدن به حد اشباع ادامه می یابد ،برآورد اولیه نمونه با توجه به  ۱۱شرکت تابعه
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و فرعی برابر ۳۳نفر( ازهر ۱۱شرکت تابعه و فرعی برابر ۳نمونه) بودکه با۳۳زن و مردکارمند و مدیر و۴نفر خبره
وپیشکسوت درشرکت ملی نفت ایران مصاحبه به عمل آمد.
فاز دوم پژوهش:درفاز دوم توزیع ،جمع آوری و تحلیل تعداد  ۱۳۴۴پرسشنامه در شش خوشه شامل شرکت
های تابعه نفت مرکزی )شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق واقع در خانگیران و مشهد،شرکت نفت و گاز بهره
برداری زاگرس جنوبی واقع در شیراز( ،بهداشت و درمان )سازمان بهداشت ودرمان واقع در تهران ،آبادان،
اصفهان ،اهواز( ،خوزستان) ،شرکت ملی حفاری ایران واقع در اهواز،شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب واقع در
گچساران ،آغاجاری ،اهواز؛ شرکت نفت و گاز اروندان واقع در خرمشهر( ،عسلویه )شرکت نفت و گاز پارس و
شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس -واقع در عسلویه( ،مناطق دریایی )شرکت پایانه های نفتی ایران واقع
در خارک ،شرکت نفت خزر واقع در بهشهر ،شرکت نفت فالت قاره واقع در سیری( و ستاد )تهران(.
نمونه گیری تعداد1۷8نفرمرد و8۷۱نفرزن از  ۳9شرکت تابعه وفرعي شرکت ملي نفت ايران در 8۱
شهر
گردآوری داده ها توسط همکاران و پرسشگران طرح از ۲۳شرکت و دفتر مختلف شرکت نفت انجام شد که این
شرکتهاو دفاتر شامل دفتر امور حقوقی ،روابط عمومی ،مدیریت نظارت بر تولید نفت و گاز ،پشتیبانی ساخت و
تامین کاال ،امور بین الملل ،برنامه ریزی تلفیقی ،شرکت صادرات گاز ،شرکت مهندسی و توسعه نفت ،شرکت
نفت و گاز اروندان ،شرکت نفت خزر ،شرکت بهینه سازی مصرف سوخت ،امور مالی ،مدیریت توسعه منابع
انسانی ،سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت ،صندوق های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان ،منطقه ویژه
اقتصادی انرژی پارس ،شرکت پایانه های نفتی ،شرکت ملی حفاری ،شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب،
شرکت نفت فالت قاره ،شرکت نفت وگاز پارس ،مدیریت اکتشاف،شرکت نفت مناطق مرکزی است .شایان ذکر
است پرسشگران طرح به منظور گردآوری داده ها راسا به مراکز مراجعه کرده وپرسشنامه ها را توزیع و سپس
جمع آوری نمودند.
شایان ذکر است این مراکز در ۱۳شهر ومناطق مختلف درپهنه کشورایران واقع شده و شامل تهران ،اهواز،
خرمشهر ،جفیر ،کرمانشاه ،مشهد ،گچساران ،عسلویه ،جم ،آبادان ،آغاجری ،شیراز ،خارک ،مسجدسلیمان ،مارون
وکیش است..همچنین درفاز کمی،نمونه گیری به صورت خوشه ای چند مرحله ای وبه روش تصادفی و ازروی
لیست کارشناسان(به تفکیک جنسیت ،شرکتهای تابعه و فرعی،ومنطقه )انتخاب شد.به این صورت که از میان
هریک از شرکتهای تابعه و فرعی شرکت ملی نفت ایران به صورت تصادفی،کارشناسان و مدیران انتخاب
شدند.مناطق نمونه گیری بدین شرح بوده وازمناطق مذکور نمونه گیری به عمل آمده است)۱:خوشه بهداشت
ودرمان شامل تهران.اهواز.آبادان)۲خوشه خوزستان شامل مناطق نفت خیز جنوب،حفاری)۲خوشه عسلویه شامل
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سازمان ویژه انرژی پارس)۳خوشه مناطق دریایی شامل خارک ،کیش )5خوشه ستاد تهران شامل نمونه گیری از
شرکتهای تهران)۳خوشه شرکتهای تابعه نفت مرکزی شامل شیراز،کرمانشاه،مشهد.

يافته های پژوهش:
الف:عوامل موثربر ايجاد فرصت های رشد و ارتقا زنان در شرکت ملي نفت ايران

)8اصالحات ساختاری موثربر ايجاد فرصت های رشد و ارتقا زنان در شرکت ملي نفت ايران
تعیین مسیرارتقاء شغلي زنان واصالح هرم نیروی انساني
ازجمله سیاست های مطلوب سازمانی برای ارتقاء زنان ،افزایش استخدام وتوازن زنان ومردان بویژه دررده های
باالیی سازمان است.همراه با افزایش شمارزنانی که نقش های قدرتمندی درسازمان رابرعهده می گیرند،نابرابری
های جنسیتی و عدم توازن از بین می رود.این افزایش فرصت های شغلی برای زنان نشان دهنده توزیع بیشتر
ثروت است که می توانددربردارنده فرصت های شغلی باال و متوسط برای زنان باشد.
یافته های پژوهش حاکی ازآن است ازجمله عوامل موثربر ایجاد فرصت های رشد و ارتقا زنان در شرکت ملی
نفت ایران ،تعیین مسیرارتقاء شغلی زنان واصالح هرم نیروی انسانی با توجه به مواردزیر است:
 اصال ح جایگاه زنان در هرم نیروی انسانی و افزایش استخدام زنان در برنامههای استخدامی سازمان.
 رفع ترجیح استخدام مردان به خاطر نان آوری،وعدم استخدام زنان به خاطردردسرهاوحاشیه های
استخدام آنان.
 ارزیابی ،پایش مدام استخدام زنان وسهمیه دادن به استخدام زنان وتجدید نظردرقوانین استخدامی
زنان.
 تعیین مسیرارتقاء شغلی زنان ازسوی برنامهریزی نیروی انسانی سازمان و آسیبشناسی آن.
 توجه سیاست گزاران و برنامه ریزان در تنظیم برنامههای استخدامی بدون لحاظ نمودن گرایشهای
جنسیتی.
 اصالحات ساختاری ،تعیین استراتژیهاو برنامه ریزی  5ساله برای رشدو ارتقاء زنان.
 ایجاد بانک اطالعاتی زنان و پایش مدام وضعیت زنان در دوره های زمانی معین.
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 لزوم پایش مداوم وضعیت زنان ،شناسایی واقدام برنامه ریزی نیروی انسانی.
الگوسازی واستفاده از مربیان شغلي
درحالیکه اغلب زنان گروه مرجعی که بتوانند برای الگوهای شغلی خودازآن ایده بگیرند،نمیشناسندو تعداد
مدیران موفق زن اندک است،دسترسی به الگوهای موفق زنان ومربیان شغلی بررشدوارتقاء زنان موثر
است.وجودالگوهای موفقی از مدیران زن در جامعه به زنان اعتماد به نفس بیشتری میدهد.سیاست الگوسازی
نقش زنان وانتخاب مدیران زن از سوی سازمان جهانی کاردرجهت پیشبردارتقاء زنان مطرح شده است.دراین
زمینه به اشتراک گذاشتن داستان های موفقیت زنان درسازمانها و برگزاری کارگاه های آموزشی برای به اشتراک
گذاشتن این داستانها،وتبادل تجربه با این مدیران موفق سطح کارآیی زنان را افزایش می دهد.
یافته های پژوهش حاکی ازآن است ازجمله عوامل موثربر ایجاد فرصت های رشد و ارتقا زنان در شرکت
ملی نفت ایران ،الگوسازی واستفاده از مربیان شغلی با توجه به مواردزیر است:
 اهمیت شناسایی و الگوسازی از زنان توانمند،موفق،مستعد ،ودارای اعتماد به نفس در سازمان دررشد و
ارتقاء زنان.
 انتخاب زنان توانمند بهعنوان مشاور در پستهای مختلف سازمانی.
 افزایش حضور زنان در موقعیتهای ارشد و میانه سازمان.
 توجه مداوم و واقعی سیاستگذاران و برنامه ریزان نیروی انسانی در راستای پرورش مدیران زن.
 لزوم شبکه سازی و ایجاد یک صنف برای مطالبات زنان.
 لزوم حضور زنان در کمیته های مشورتی وگرفتن نظرات زنان همپای مردان.
 افزایش تعداد زنان در هیئت مدیره ها،شوراها وکمیته ها.
 افزایش حضور زنان در کمیتههای سیاست گزاری و تصمیم گیری.
استفاده از مربیان شغلي برای زنان
 استفاده از مربیان شغلی(کوچینگ) برای آموزش وپرورش مدیران زن.
 آموزش مدیران به عنوان مربیان شغلی زنان درحین کار.
 آموزش های مهارت های رهبری ومهارت های مدیریتی ومهارتهای اجتماعی.
 آموزش و ایجاد مراکزمشاوره شغلی ویژه زنان.
 ایجاددوره های آموزشی ویژه رشدو ارتقاء شغلی زنان.
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 ایجادتجربه و مهارت الزم درزنان برای حضور موفق در مناطق عملیاتی.
سیاست حمايتي و آموزشي
سهمیه برای مديريت زنان
 دادن سهمیه سالیانه مدیریتی به زنان.
 دادن امتیاز برای ارتقاء و انتصابات زنان.
حمايت سازماني مديران و آموزش زنان
 لزوم حمایت مراجع قانونی و حمایت مدیران باال دستی از زنان.
 ایجاد نگرش مثبت مدیر عامل نسبت فرصتهای رشد و ارتقاء زنان .
 حمایت سازمانی از قدرت اجرایی وجایگاه حقوقی امور بانوان درشرکت ملی نفت ایران.

)۳تامین عدالت سازماني موثربر ايجاد فرصت های رشد و ارتقا زنان در شرکت ملي نفت ايران
گام مهم سازمانها برای اطمینان از اینکه زنان بیشتری به سطوح مدیریتی برسند،توسعه سیاستها و اقدامات
عملی است که به طور گسترده ای عدالت سازمانی وبرابری راترویج کند.شایسته ساالری وعدالت سازمانی ومقابله
باارشدیت وپرسابقگی ازجمله اقدامات برای رشد و ارتقاء زنان است.دراین زمینه رویه های ارزیابی رسمی،
استفاده از معیار های قابل سنجش و خنثی و بی طرفانه باکیفیت باال ابزار مهمی برای پیشرفت شغلی زنان بودو
رشدوارتقاء زنان در سازمان را مهیا می سازد.
یافته های پژوهش حاکی ازآن است ازجمله عوامل موثربر ایجاد فرصت های رشد و ارتقا زنان در شرکت ملی
نفت ایران،تامین عدالت سازمانی با توجه به مواردزیر است:
 توجه و استقرار نظام شایستهساالری بدون در نظر گرفتن جنسیت ،توجه به توانمندی های واقعی زنان
برای پیشرفت شغلی ،بهکارگیری زنان در مناصب مختلف مدیریتی بر اساس توانمندی ها ،نظارت بر
فرایند استخدام .
 شفاف سازی در مورد اشتغال و ارتقاء زنان ،پرهیز از برخود دو پهلو و مبهم با ارتقاء زنان ،رفع ابهام از
قوانین ناشناخته ارتقاء برای زنان.
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 اجرای قانون در مقابل وتوی مدیران ورفع ممانعت برخی از مدیران از مدیریت و ارتقاء زنان و قانون
گریزی برخی ازمدیران.
 پیاده کردن نظام شایسته ساالر و تعیین کارراه های شغلی زنان،ودسته بندی مشاغل براساس شایسته
ساالری.
 لزوم شفاف سازی در مورد اشتغال و رشدوارتقاء زنان ،پرهیز از برخود دو پهلو و مبهم بارشدو ارتقاء
زنان ،رفع ابهام از قوانین ناشناخته ارتقاء برای زنان.
 ممانعت ازپایمال شدن حقوق کارزنان ،وبرعهده داشتن مسئولیت در حدپستهای "سی و اور دی" در
پستهای پایین.
 توجه و تمرکز بر صالحیتهای فردی برای پیشرفت شغلی.
 ارتقاءکارکنان زن بر اساس نتایج واقعی سیستم ارزیابی عملکرد.
 ایجاد فرصت برابر برای حضور زنان در کارگاههاوسمینارهای تخصصی ،دورههای آموزشی داخلی و
خارجی،و ماموریتهای سازمانی خارج از کشور.
 لزوم ضمانت اجرایی قوانین و نظارت بر اعمال قانون برای استخدام و انتصاب زنان.
 اصالح قوانین و اصالح فرمول بازنشستگی،ورفع تفاوت در مستمری بعد از بازنشستگی برای ورثه
کارکنان زن و مرد.
 مجردحساب نکردن زنان در شرکت نفت،اصالح قوانین واستفاده خانم های مجرد از امکانات رفاهی و
تفریحی با اعضای خانواده ،امکان استفاده بانوان از بیمه شرکت نفت برای فرزندانشان و خانه های
سازمانی.
 اصالح حذف خانه سازمانی زنان دارای شوهر سازمانی.
 اصالح عدم امکان استفاده همسران کارکنان زن از باشگاه های ورزشی نفت.
 بی عدالتی سازمانی ونادیده گرفتن مشکالت زنان سرپرست خانوار درسازمان.
 تفاوت حق عائله مندی وبیمه فرزندان و خانواده کارکنان زن.
 داشتن حقوق ومزایای برابر زنان با مردان.
 تنظیم،تصویب و اجرای قوانین مستمری بعد از بازنشستگی بدون تبعیض جنسیتی.
 اصالح قوانین و مقررات در اعطای تسهیالت برابر با مردان به زنان.
 رفع رابطه گرایی به جای شایسته ساالری در شرکت نفت ،تسلط روابط به جای ضوابط ،وپیشرفت شغلی
ازطریق روابط به جای ضوابط.
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)9عوامل فرهنگي موثربر ايجاد فرصت های رشد و ارتقا زنان در شرکت ملي نفت ايران
فرهنگ بسیاری از سازمانها دارای جهت گیری مردانه بوده ودارای ویژگی هایی چون اقتدارسلسه
مراتبی،وارتباطات ازباال به پائین است که مانعی برای رشد و ارتقا زنان درسازمان است .درحالیکه جهت گیری و
سوگیری مردانه در فرهنگ سازمانی مانع رشد و ارتقاء زنان است،درسازمانها عملکردهاوارزشهای مبتنی بر
برابری جنسیتی که دارای جهت گیری انسانی است به طورمعناداری با پیش بینی باالی درصدحضورزنان
درپست های مدیریتی مرتبط است.کارگزارانی که برافزایش فرصتهای مدیریت زنان تاکیدمی کنندمی بایست
برفرهنگ سازمانی بویژه بر ابعاد فرهنگی مرتبط باعملکردهای برابری جنستی تاکیدنمایندعالوه بر آن
عملکردهای فرهنگی درسازمان هایی که دارای جهت گیری انسانی مطلوبی بوده وبربرابری جنستی وکم شدن
فاصله قدرت بین کارکنان تاکید دارند،فرصتهای رشد و ارتقاء زنان در سازمان را بیشترفراهم می نمایند.در
سازمان هایی که زنان بیشتردر مناصب مدیریتی حضور دارند،معموال کلیشه های فرهنگی جنسیتی کمتر است.
یافته های پژوهش حاکی ازآن است ازجمله عوامل موثربر ایجاد فرصت های رشد و ارتقا زنان در شرکت
ملی نفت ایران ،عوامل فرهنگی با توجه به مواردزیر است:
 توسعه فرهنگسازمانی در راستای احترام به حقوق زنان و برابری حقوق زن و مرد در محیط سازمان.
 اصالح فرهنگسازمانی درمورد پیشرفت شغلی زنان وتوجه به توانمندیهای اخالقی،فردی ،ارتباطی و
سالمت اداری زنان در مناصب مدیریتی.
 اصالح نگرش مردساالرانه درسازمان مبنی بر محق تر دانستن مردان برای نشستن روی پست در
سازمان و ممانعت از دادن پست و پیشرفت زنان.
 اصالح نگرش منفی نسبت به حضور زنان درمعاونت ها وپستهای مدیریتی.
 رفع نگرش های محدودکننده نسبت به زنان دربرنامههای استخدامی(چون نگرش مردساالرانه درزمینه
دادن اولویت استخدام،ندادن اهمیت به زنان در استخدام،نگرش نسبت به اولویت استخدام مردان به
علت بیکاری در جامعه،محق تر دانستن مردان برای گرفتن امکانات و دادن اولویت به مردان برای
گرافتن امکانات مختلف(مردان به عنوان سرپرست خانوار).
 اصالح نگرش منفی در خصوص استفاده شاغلین زن از تسهیالت ویژه زنان(مانند مرخصی زایمان،
ساعت شیردهی و نگرش نسبت به سوء استفاده زنان ازکاهش ساعت کار ،نگرش به منافات بین کاهش
ساعت کاری ورشدو ارتقاء بانوان .). . .
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 صالح نگرش مردان شاغل در سازمان در خصوص میزان و شکل انجام کار توسط زنان به خاطر مسائل
طبیعی ازجمله بارداری ،زایمان و ....
 رفع نگرشها محدود کننده نسبت به زنان درسازمان(چون جدی نگرفتن و تمسخر خانمها ،بزرگ نمایی
اشتباهات زنان در مقایسه با مردان،عدم حمایت مردان از زنان بخاطر باورهای مردساالر،نگرش نسبت به
مسئولیت پذیرنبودن خانم ها).
 تغییر دیگاه بانوان نسبت به نقش های خانوادگی و کاری خود و نگرش های کلیشه ای نسبت به جایگاه
درجه دوم خود.

)4عوامل خانوادگي موثربر ايجاد فرصت های رشد و ارتقا زنان در شرکت ملي نفت ايران

ویژگی های ساختار خانوادگی باعث اشتغال ذهنی زنان به نقشهای خانوادگی وصرف انرژی زیاددرروابط
خانوادگی می شود.زمان صرف شده دراین گونه نقشها،بویژه ساعت هایی که به فعالیت های مربوط به مراقبت از
فرزندان مربوط است،احتمال دخالت باساعت های کار را باال می بردو به افزایش بار اضافی نقش و تهی سازی
انرژی زنان منجر می شود.از سوی دیگر دست یابی زنان به پست های باالترمدیریتی برای زنانی که شوهرانشان
ساعت های طوالنی کار می کنند مشکل بوده وسهم بیش تری از فعالیت های خانه داری و مراقبت از کودک را
بر عهده می گیرند و درنتیجه برای هماهنگ سازی برنامه ی زمانی کار با وظایف خانوادگی شان دچار مشکل
می شوندو این مسئله ازاحتمال دست یابی زنان به پست های باالترمدیریتی می کاهد.همچنین محرک های
تنش زای خانوادگی،که شامل تنش های والدینی و تنش های زناشویی است،به تندخویی واحساس خستگی
و..زنان منجر شده و ازرشد و ارتقاء آنان می کاهد.
یافته های پژوهش حاکی ازآن است ازجمله عوامل موثربر ایجاد فرصت های رشد و ارتقا زنان در شرکت
ملی نفت ایران ،عوامل خانوادگی با توجه به مواردزیر است:
 توجه به دوران فعال مادری(دوران فرزندآوری ومراقبت از کودکان زنان)دربرنامه ریزی مسیر شغلی
زنان در سازمان.
 ایجادتمهیداتی به منظور حفظ ارتباط زنان با سازمان در دوره بارداری وتامین موقعیت وامنیت شغلی
آنان پس ازبازگشت به کار.
 رفع مغایرت مرخصی زایمان و ارتقاء زنان به پست مدیریتی.
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بهبود ساز و کارهای مرخصی زایمان و کاهش ساعات کاری برای ارتقاء خانمها.
ایجاد تمهیدات وسازو کارهای مناسب برای کاهش ورفع بازخورد منفی در مورد کاهش ساعت کار
وپاس شیرزنان درسازمان.
برنامه ریزی وارائه آموزشهایی به زنان برای ایجاد تعادل بین نقش های خانوادگی و نقش های
سازمانی ومقابله با مشکالت وفشارروانی وجسمانی ناشی از تعدد نقشها و وظایف.
تصویب قوانین حمایت کننده از مشکالت زنان مجرد سرپرست خانواده (مانند پرستاری از پدر و مادر
وخویشاوندان ناتوان و.).....






ایجادمهدکودک استاندارد و مطمئن از سوی سازمان برای فراغت بال مادران درمجاورت سازمان.
ایجاد مراکز نگهداری کودکان بویژه ،بعدازساعت مدرسه،در مجاورت مدارس درمقطع ابتدایی.
دادن امکاناتی به زنان برای بردن کودکان در ماموریتهای داخلی و خارجی.
طراحی سازوکارهای رفاهی و تسهیالتی برای زنان دارای فرزند در سازمان(داشتن اتاق استراحت،ورزش
و.)...

 آموزش وتشویق اعضای خانواده بویژه همسران به همراهی وحمایت ازرشد وارتقاءزنان(نقش همکاری
همسردرتعادل کار وخانواده ،آموزش همسران{بویژه زنان دارای همسر سازمانی}در سازمان) .

)5عوامل فردی موثربر ايجاد فرصت های رشد و ارتقا زنان در شرکت ملي نفت ايران
یافته های پژوهش حاکی ازآن است ازجمله عوامل موثربر ایجاد فرصت های رشد و ارتقا زنان در شرکت ملی
نفت ایران ،عوامل فردی با توجه به مواردزیر است:
تقويت انگیزه زنان برای دريافت پست های مديريتي
 تقویت انگیزه وافزایش انرژی زنان برای رشد،ارتقاء وپیشرفت شغلی.
 تقویت توان ریسک پذیری زنان.
 تقویت قاطعیت واحساساتی عمل نکردن .
 تقویت قدرت تصمیم گیری زنان.
 تقویت انگیزشهای شغلی ،همپای اهمیت به زندگی خانوادگی.
 تقویت تمایل زنان به عضویت درشوراها و کارگروه های سیاستگزاری و تصمیم گیری در سازمان.
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تقويت مهارتهای مديريتي زنان
 آموزش های مهارت های رهبری.
 برگزاری دوره های آموزشی برای ارتقاء شغلی زنان.
 لزوم آموزش و مشاوره شغلی.
 برگزاری دوره های آموزشی از سوی مدیران وانتقال دانش و مهارتها.
 طراحی و اجرای دورههای آموزشی آشنایی با روشها سبکهای مدیریتی و مهارتهای رهبری.
 مهارتهای مدیریتی و مهارتهای اجتماعی برای ارتقاء شغلی.
 ایجاد فرصت تجربه اندوزی،مهارت افزایی و حضور زنان در شوراها وکمیتههای تخصصی،مدیریتی و
شغلی.
 بهره گیری ازدوره های آموزشی مدیریتی وسایبری.
 برنامه ریزی وآموزش مدیریت برای زنان وایجادگروهی برای مطالبه این امرازسازمانها.
 لزوم ایجاد فرصتهای برابر آموزشی.
 برگزاری دوره روانشناسی کار ویژه زنان.
 ایجاددوره های آموزشی دربدو ورودو استخدام.
 دوره آموزشی ایجاد دیدگاه فراجنسیتی نسبت به افراد برای مدیران.
 دوره های آموزش کوتاه مدت ماتریسهای آموزشی و راهکارهای شغلی.
 برگزاری سمینارهای یادگیری رفتارهای مطلوب سازمانی.
 طراحی و اجرای دورههای آموزشی برای افزایش دانش عمومی و اداری زنان درموردحقوق و وظایف
سازمانی.
افزايش دانش فني،اداری ومهارتهای شغلي و حرفه ای زنان
 کسب دانش ومهارتهای الزم وبه روز بویژه در بخشهای ویژه فنی و پژوهشی.
 کسب دانش و مهارتهای الزم برای نوشتن وویرایش مقاالت علمی و فنی وشرکت در سمینارها.
 کسب دانش و مهارتهای شغلی در زمینه قوانین سازمانی واداری.
 کسب دانش ومطالعه کتاب در جهت تغییر نگرش زنان نسبت به نقشهای کلیشه ای خود.
 کسب دانش در زمینه هوش سازمانی و هیجانی.
 کسب تجربه و مهارت الزم برای حضور در مناطق عملیاتی.
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 ادامه تحصیالت بیشتر و اخذمدارج باالتر علمی(رسمی و غیررسمی) .
تقويت مهارتهای ارتباطي مطلوب زنان
 ارتقاء توانمندی و کسب مهارتهای ارتباطی.
 تقویت و تسهیل ارتباطات وتعامالت زنان با مدیران ارشددرسازمان.
 تقویت حمایت زنان از یکدیگردرروابط شغلی.
 رفع برخی مشکالت ارتباطی ورفتاری(چون ممانعت از پیشرفت یکدیگر ،دردل کردن زیاد زنان در
محیط کار،،عدم رعایت محرمانگی ،پر گویی وعدم رعایت حدودو مرزها).
 داشتن ارتباطات خوب وواگذاری تمامی مسولیتها دریک فرایند به فرد وکسب تجربه،یادگیری
درارتباطات وسروکار داشتن باآدمهای مختلف.
 برگزاری دوره های آموزش مهارت های ارتباطی و اجتماعی.

تقويت خود باوری واعتماد به نفس زنان
 ارتقاء اعتماد به نفس زنان از طریق مسئولیت بخشی وواگذاری مسئولیتها در سازمان. افزایش اعتماد به نفس زنان با میدان دادن به آنان و بروز خودوکسب تجربه کاری. کسب اعتماد به نفس زنان باحضوردر جلسات و داشتن شخصیت حقوقی. باال رفتن سطح اعتماد به نفس زنان با باالبردن سطح دانش.ایجاددوره آموزشی برای تغییر دیدگاه زنان نسبت به ماموریتها و مسئولیتهای سازمانی.تقویت احساس استقالل وخودکفایی زنان.-ایجادزمینه های ارتقاء ،انگیزه وحفظ پویایی فردی وسازمانی زنان.
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ب :اولويت بندی عوامل

اولويت بندی عوامل موثر برايجاد فرصتهای رشد و ارتقاء زنان در شرکت ملي نفت در زنان و مردان به
شرح زيراست:
اولويتهای زنان
اولویت اول :اصالحات ساختاری
اولویت دوم :تسهیالت خانوادگی
اولویت سوم :انگیزه مدیریتی
اولویت چهارم :مهارت های ارتباطی
اولویت پنجم  :عدالت سازمانی
اولویت ششم :فرهنگ سازمانی

اولويتهای مردان
اولویت اول :تسهیالت خانوادگی
اولویت دوم :اصالحات ساختاری
اولویت سوم :مهارت های ارتباطی
اولویت چهارم :انگیزه مدیریتی
اولویت پنجم :عدالت سازمانی
اولویت ششم :فرهنگ سازمانی
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