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 يها پستبندي موانع حضور زنان در  اولويت و شناسايي

  صنعت نفتمديريتي در 
  2فراشاهپور، افسانه دهقان1*عاليه كاظمي

  چكيده
ارتقاي زنان به  روند ،با وجود اين .است هاي كاري افزايش يافته محيط حضور زنان در اجتماع و ،هاي اخير در سال

و حضور زنان در سـطوح عـالي مـديريتي در     ردنداخواني  همها  آن هاي تحصيليِ سطوح باالي مديريتي با پيشرفت
هـا و   در جوامع و سازمانموانعي كه  ؛رنگ است ناچيز و كم ،به دليل موانع متعدد ،ايرانخصوص  هب ،بيشتر كشورها

هـاي   بندي موانع حضـور زنـان در پسـت    شناسايي و اولويت ،هدف از اين پژوهش .استمتفاوت مختلف  يها زمان
ران يارشناسان و مدكنفر از  47و مصاحبه با  يفكيبا استفاده از روش  ،تحقيق اين در. است )صنعت نفت( مديريتي

 ،مراتبـي  سلسـله  تحليل روش با د، سپسش ييشناسا يتيريمد يها صنعت نفت تهران، موانع حضور زنان در پست
 و داننـد  مي تر مهم را فردي موانع مردان دهد نتايج نشان مي. ديگرد يبند تيموانع از نظر زنان و مردان شاغل اولو

 .دانند مي مانع ترين اهميت كم را فردي موانع زنان كه حالي در .دارند منفي نگرش زنان هاي و توانايي ها قابليت به

  كليدواژگان
  مراتبي فرايند تحليل سلسله، اي سقف شيشه زنان، هاي مديريتي، پست

 مسئلهو طرح  مقدمه
 از هـا  ن نقـش آ  بـه  توجـه  ،بـدين لحـاظ  . نـد ا توسعه بحث در سرمايه تأمين از مهمي زنان بخش
 در تحقق مهمي ابزار رود و مي شمار به اقتصادي و مشاركت اجتماعي و توسعه اساسي موضوعات

 در واقعـي زنـان   حضـور  و اعتبـار،  شاخصِ ميزان اهميـت، . شود مي محسوب توسعه ديگر اهداف
پايـدار مبتنـي بـر     كشـورها مطـرح شـده اسـت و توسـعة     يافتگي  منزلة توسعه امروزي به جوامع

 عنوان به جنسيتي موانع رفع بر همواره انديشمندان اجتماعي كه طوري است؛ به زنان توانمندسازي
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 درجـة  افزايش با دهد مي نشان تحقيقات. اند ه اجتماعي تأكيد كرد و اقتصادي توسعة لزوم تحقق

 .]49، ص5[ يابد مي افزايش شاغل كار نيروي در زنان سهم كشور، يك يافتگي توسعه
ماننـد رشـد    ياسـت و عـوامل   كت زنـان انـد  ك، نرخ اشتغال و مشـار يشتر جوامع بشريدر ب

ش يو افـزا  ي،نيش شهرنشـ ياهش تعـداد فرزنـدان، افـزا   كـ ، باالرفتن سن ازدواج، يآموزش عموم
 يها تيها را به قابل نگرشش داده و يافزا يارك يها را در حوزهها  آن تكمشار يزندگ يها نهيهز

ننـد،  ك ين مـ يمأها را زنان ت سازمان يانسان يروياز ن يبخش اعظم ،امروزه. است ر دادهييزنان تغ
بـه  . ز اسـت ينـاچ هـا   ي آنتيريمـد  يباال يها زان پستيها، م ت آنكش نرخ مشاريرغم افزا به اما

ل يـ و در آنجـا بـه دل   يابنـد  ميخاص ارتقا  ييتا جا يمراتب سازمان در سلسلهها  ، آنگريعبارت د
  .شوند يمتوقف م يناشناخته و نامرئ موانع

و  يف موانـع تصـنع  يتوصـ  يا برايكمرادر  1970 ةه در دهكاست  ياصطالح يا شهيسقف ش
زنـان و   ه در عمـلْ ك يموانع ؛ابداع شد يدگاهيو د يضات سازمانياز تعصبات و تبع يناش ينامرئ

بـرن سـقف   . دارد يبـازم  يشـغل  يعـال  يهـا  تيو موقع مناصبدن به يرا از رس يهاي نژاد اقليت
 يبـرا  ــ  يامـا نـامرئ   ـ يمانع واقعـ  يكج به يتدر ه بهك ي،شغل يها ضيرواج انواع تبع را يا شهيش
در . ]359ص ،12[ نـد ك يف مـ يشود، تعر مي يقدرت و مقام منته يشرفت زنان به مواضع بااليپ

 يهـا  ميـ رژو  ]243، ص13[ 1ف چسـبنده كـ ر يـ نظ يگريد يها استعاره ،شده انجام يها پژوهش
اي  اند سقف شيشه نويسندگان تأكيد كرده. ر شده استكن موانع ذيا يبرا ]199، ص11[ 2نابرابر

مشاغل سـطح بـاال    ةصرفاً مانعي فردي نيست كه آحاد جامعه را به سبب ناتواني شخصي از ادار
بودن از ارتقا به  كه اين گروه به سبب زناي براي زنان بدين معناست  باز دارد، بلكه سقف شيشه

  .]13ص ،17[ اند سطوح باال دور نگه داشته شده
 در اي شيشـه  سـقف  عوامـل  ترين امريكا، مهم اي شيشه سقف كميسيون ديدگاه پاية بر

 هـاي  تعصب سنتي، استخدامي هاي شبكه :از ندا عبارت مديريتي هاي پست در زنان پذيرش
 مسـتقيم  تهديدي بسان زنان مديريت شدن انگاشته زنان، و پيشرفت و استخدام در موجود
 اي، شيشـه  سـقف  وجـود  داليـل  از ديگر يكي. ]97،ص1[ مردان پيشرفت هاي فرصت براي

 از افـراد  مـوارد،  اكثـر  در. اسـت  مردانـه  غيررسـمي  هـاي  شبكه در مشاركت از زنان امتناع
 سـاختاري  موقعيـت  وسـيلة  بـه  آنچـه  فراتر از شغلي تحرك براي خود اجتماعي پيوندهاي

 روابـط  شـبكة  طريـق  از كمتـر قادرنـد   شـاغل  زنـان  امـا . كنند مي استفاده شده، بيني  پيش
 هـاي  شبكه عضو بيشتر مردان كه آنجا از .خويش شوند شغلي تحرك خود موجب اجتماعي
 در اي حرفه و شغلي پيشرفت جهت بيشتري هاي فرصت هستند، بنابراين ـ سياسي اقتصادي

. شود مي محدود خانوادگي و محلي امور به بيشتر زنان هاي كه تشكل درحالي دارند؛ اختيار
 هافستد. زنان است ارتقاي موانع از ديگر يكي كاري هاي محيط در مردانه فرهنگ گسترش

                                                        
1. sticky floor  
2. inequality regime  
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 باالسـت و  محيط كـار  در كاري استرس و مردساالري شاخص فرهنگ، اين در است معتقد
 زنـان  كه دريافت خود تحقيق در روشن. كنند مي اشغال را عالي سطوح مشاغل كمتر زنان
بـراي  مـانعي  را مـردان  سـوي  از زن پذيرش مـديران  عدم و ها سازمان در مردانه حاكم جو 

 در نيز خانوادگي موانع سازماني، و ـ اجتماعي فرهنگي موانع بر عالوه .اند دانسته ارتقاي خود
 طـور  بـه  شـاغل  زنـان  مـوارد،  اغلـب  در. دارند نقش يمديريت هاي پست ارتقانيافتن زنان به

 را خـود  اول مسـئوليت  چنانچـه  زن،. دارنـد  شـغلي  و مـادري،  همسري، سه نقش زمان هم
 مرخصي وقت، نيمه كار به او گرايش بنابراين، .بود خواهد متعهد كار كمتر به بداند، خانواده

 الگوهـاي  بـا  آن انطبـاق  قـدرت  كـه  بود خواهد مشاغلي سمت به درنتيجه و شغل، ترك و
 .]64ـ 63، ص10[ باشد بيشتر او زندگي خانوادگي و رفتاري
را  يشـور كهر  يمنابع انسان از يميت و نياز جمع يميتوجه به اينكه در حال حاضر زنان ن با

اقـدامات   دادن و انجـام  يزيـ ر ن عوامـل بـراي برنامـه   يا يبند تيدهند، شناخت و اولو يل مكيتش
ن يـ تا به حال در ا هك يمختلف يها در پژوهش. استار مهم ين موانع بسيرفع ا ه منظورب ياساس
ن موانع در جوامـع و  يا. اند دهكرر كذ يا شهيسقف ش يبرا ينه انجام شده است، موانع متعدديزم

ن نوشـتار  يـ ا. اسـت متفـاوت   يآمـار  يهـا  ها و نمونه مختلف با انواع روش يها ها و زمان سازمان
هـاي مـديريتي    موانع حضور زنان در پسـت  مراتبي، تحليل سلسله فراينداده از استف با ،وشدك يم

 .كندصنعت نفت را بررسي 

 تحقيق ةپيشين
در ايجـاد سـقف   مـؤثر   زيادي در داخل و خارج از كشور به بررسي عوامـل مختلـف   پژوهشگران

 يارتقـا درخصـوص  ) 1382(ي تـوان بـه تحقيـق زاهـد     از ايـن ميـان مـي   . اند اي پرداخته شيشه
، يسـه دسـته عوامـل فـرد     ،در اين تحقيـق . ران اشاره كرديا يتيريت زنان در سطوح مدكمشار
. ]19، ص3[ مؤثر قلمداد شـده اسـت   يتيريمد يها زنان به پست يدر ارتقا يو فرهنگ ي،سازمان

و مهـارت   ي،ت خـانوادگ يولئ، مسـ ي، خواست فرديرا شامل مشخصات فرد يزاهدي عوامل فرد
ط يهـا، شـرا   هيـ هـا و رو  ن و مقررات، روشي، قوانياست منابع انسانيرا س يسازمان و عوامل يفرد

جو  و ،ي، موانع ارتباطيتيريحات مديها و ترج كبودن زنان، سب تي، در اقليتيرياحراز مشاغل مد
و  ،هـا  ماننـد پوشـش، هنجارهـا، ارزش    يظـاهر  يرا نمودهـا  يو عوامل فرهنگ يسازمان يو فضا

و  يانيـ م يهـا  زنـان بـه پسـت    يموانع ارتقا) 1388(يي زا يو ناست يمالك ريم. شمارد يم باورها بر
از ميـان  هـا   آن .ران زن شاغل در آموزش و پرورش زاهدان بررسـي كردنـد  يدگاه دبيرا از د يعال

ــ   ي، اجتمـاع ي، موانـع خـانوادگ  يو ارتباط ي،، رواني، سازمانيفرهنگ ـ ي، اجتماعيموانع خانوادگ
. ]57، ص10[ مـؤثر يافتنـد   يتيريمـد  يهـا  زنان به پسـت  نيافتنرا در ارتقا يو سازمان ي،فرهنگ

، يطـ ي، محياسـ ي، سي، فردي، خانوادگيخيت زنان را عوامل تارك، موانع مشار)1390( زاده عهيش
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) 1387(ي اظمكـ جباف و ك.]49، ص5[ ندك يم يمعرف يتيجنس يها شهيو كل ها و باور ي،سازمان

 يت زنـان و موانـع ارتقـا   يرينان آموزش و پرورش شهر اصفهان به مدكاركنگرش  ينيز به بررس
ت زنـان  يريپرداختند و به اين نتيجه رسـيدند كـه مـردان بـه مـد      يتيريمد يها گاهيزنان به جا
ه كـ  يحـال  در ؛شمردندها بر آن تيريرا از موانع مد يتيو شخص يدارند و عوامل فرد ينگرش منف

 يهـا  گـاه يزنـان بـه جا   يرا موانـع ارتقـا   يو فرهنگـ  يو عوامل اجتمـاع  رندزنان نگرش مثبت دا
  .]133، ص6[ دانند يم يتيريمد

هـاي   نشـدن زنـان بـه پسـت     عوامل مؤثر در گماشته) 1385(در تحقيق ديگري، ميرغفوري 
ــا اســتفاده از روش  مــديريتي را در ســازمان ــزد ب هــاي آمــاري و شــيوة  هــاي دولتــي اســتان ي

وي چهـار عامـل فرهنگـي، اجتمـاعي،     . بنـدي كـرد   معياره شناسـايي و رتبـه   چندگيري  تصميم
 فرهنگـي، اجتمـاعي،    سازماني، و شخصي را بررسـي كـرد و بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه عوامـل        

. ]101، ص9[ سازماني، و شخصي بـه ترتيـب بيشـترين اثـر را بـر فراينـد ارتقـاي زنـان دارنـد         
نگرش زنان و مردان اصفهاني به دنيـاي عادالنـه بـراي     نيز به مقايسة) 1386(گلپرور و عريضي 

زنان و مردان پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه زنـان در مقايسـه بـا مـردان شـرايط دنيـاي       
در  فـراوان زنـان   ةمشـغل نيـز  اكـانر  . ]111، ص7[ كنند تر تلقي مي كنوني را براي خود ناعادالنه

زنـان بـه    نداشـتن  ندان را از جمله عوامل مؤثر بر تمايلدر برابر فرز ها نزل و مسئوليت زياد آنم
كند كه زنان تمايـل دارنـد وقـت     هاي حساس و مهم در سازمان دانسته و بيان مي پذيرش پست

اكثـر محققـان بـر ايـن     ، حال بااين. ]400، ص18[ و انرژي خود را صرف كارهاي ديگري نمايند
. ]20، ص14[ اسـت سئوليت ندارنـد بسـيار كـم    به پذيرفتن م يباورند كه تعداد زناني كه تمايل

كيايـه و  ، ]116، ص4[هـاي اداري   تسلط ديرينـة مـردان بـر سـاختار     )1387(همچنين زهرئي 
، 15[موانـع فرهنگــي   1، و جكســون]38، ص16[ و سـازماني  ،فــردي موانــع اجتمـاعي، گ سـين 
  .اند معرفي كرده اي سقف شيشه  مهم املوعرا از  ]30ص

موانعي كـه موجـب ايجـاد     يينه انجام شده، در جهت شناساين زميدر ا هك يقاتيبيشتر تحق
 يهـا  شـتر از روش ياقـدام و ب هـا   ي آنبنـد  تياولو ةنيمتر در زمكشود بوده و  مي يا شهيسقف ش

ق، بـه شناسـايي و   يـ تحق ةنيشـ يبـا توجـه بـه پ    پـژوهش، ن يـ در ا. اسـتفاده شـده اسـت    يآمار
ي باالي مديريتي در صنعت نفت بـا اسـتفاده از فراينـد    ها بندي موانع حضور زنان در رده اولويت

  .پرداخته شده است AHP(2( مراتبي تحليل سلسله

 مراتبي روش فرايند تحليل سلسله
معيـاره اسـت كـه بـه منظـور       گيري چنـد  هاي تصميم مراتبي يكي از روش فرايند تحليل سلسله

                                                        
1. Jackson  
2. Analytical Hierarchy Process 
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هايي كه  با توجه به شاخص ،تصميمهاي متعدد  گيري و انتخاب يك گزينه از ميان گزينه تصميم
ابـداع   1980در سـال  را اين روش  1ساعتي توماس. رود كند، به كار مي گيرنده تعيين مي تصميم

ايـن تكنيـك، مسـائل پيچيـده را     . رفتار طبيعي و تفكر انساني اسـت  ةكنند منعكس AHP. دكر
هـا   آن تبديل كرده، بـه حـل  را به شكلي ساده ها  آن و كند ميبررسي ها  آن براساس آثار متقابل

 :]165، ص8[ زير است ةهاي عمد كارگيري اين روش مستلزم گام به. پردازد مي
مراتبـي از عناصـر    گيري به صورت سلسله و هدف از تصميم مسئلهدر اين گام،  :مدلسازي. 1

گيـري و   هاي تصميم عناصر تصميم شامل شاخص. شود يند، مطرح ما كه باهم در ارتباط ،تصميم
سـطح دوم  ، گيـري اسـت   سطح اول بيانگر اهداف اصلي فرايند تصـميم . هاي تصميم است گزينه
تـر   هاي فرعي و جزئي كه ممكن است به شاخص( هاي عمده و اساسي است شاخص ةدهند نشان

  .كند هاي تصميم را ارائه مي و سطح سوم گزينه ،)در سطح بعدي شكسته شود
هـاي مختلـف تصـميم براسـاس هـر       بـين گزينـه  هايي زوجـي   مقايسه :قضاوت ترجيحي. 2

هـاي تصـميم نيـز انجـام      شـاخص  بـارة زوجي همچنين درهاي  همقايس. گيرد شاخص صورت مي
 .شود مي

عناصـر تصـميم   هـا و همچنـين وزن    شـاخص وزن و اهميـت   :هاي نسبي محاسبات وزن. 3
ب كـه ابتـدا   ترتيـ  بـدين . شـود  اي از محاسبات عددي تعيين مـي  نسبت به هم از طريق مجموعه

ستون بـر   ، سپس هر عنصرِشود مي زوجي محاسبه هاي همجموع اعداد هر ستون ماتريس مقايس
آيـد   دسـت مـي   ماتريس جديدي كـه بـه ايـن روش بـه    . شود مجموع اعداد آن ستون تقسيم مي

سپس ميانگين اعداد هر سطر از اين ماتريس به . شود شده ناميده مي نرمال هاي هماتريس مقايس
عناصـر تصـميم متنـاظر بـا     ها و همچنين وزن  شاخص، وزن نسبي ها اين ميانگين. آيد دست مي

 .دهد سطرهاي ماتريس را نشان مي
. گيـرد  هاي تصميم صورت مـي  بندي گزينه اين گام به منظور رتبه :هاي نسبي ادغام وزن. 4

هــا  هــا بــراي هــر گزينــه تصــميم در بــردار وزن شــاخص در ايــن گــام، مــاتريس وزن شــاخص
 .شود ضرب مي )3شده در گام  محاسبه(

 ،باشـد  1/0تجربه نشان داده است كه اگر نسبت سازگاري كمتـر از   :ها سازگاري قضاوت. 5
  .بايد دوباره انجام گيرد ،صورت است و در غير اين پذيرفتني ها هسازگاري مقايس

هـاي   فاقـد گزينـه   مسـئله د و شـون  هاي اصلي و فرعي بررسي مي شاخص ،حاضر پژوهشدر 
شود و پـس از   براي تجميع نظر خبرگان از ميانگين هندسي استفاده مي ،همچنين. تصميم است

است  گفتني. گيرد ها، شاخص با وزن نسبي باالتر در اولويت قرار مي وزن نسبي شاخص ةمحاسب
 در نفـت  وزارت مختلـف  هـاي  شـركت  در شاغل مديران و آماري اين تحقيق كارشناسان ةجامع
گيـري چندشاخصـه از نظـر خبرگـان      هـاي تصـميم   ند و با توجه بـه اينكـه در روش  ا تهران شهر

                                                        
1. Thomas Saaty  
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. تـوان بـه نتـايج اطمينـان داشـت      بيشتر مي ،شود، هرچه تعداد خبرگان بيشتر باشد استفاده مي

نفـر از   47نظـر   پـژوهش، در ايـن  ( آوري شـود  جمـع  هـا تالش شده است تا حداكثر تعـداد نظر 
  ).ده استآوري ش كارشناسان و مديران جمع

  هاي باالي مديريتي در صنعت نفت رسي موانع حضور زنان در پستبر
بـه   ه از اعتقـاد كـ نش اشـاره دارد  كـ ا وايـ  ،به هر نوع رفتـار، مـنش   يتيض جنسيو تبع ينابرابر
از  يكـي  يتيجنسـ  ينـابرابر . بنـدد  يت آنان ميرد و راه را بر فعاليگ يزنان سرچشمه م يستفرود

و  ياسـ يتوسـعه و ثبـات س   ي واجتمـاع  توانـد نظـم   يه مـ كـ مسائل و معضالت مهم جهان است  
زنان سومين هـدف   يو توانمند يتيجنس يدن به برابريرس. ]59، ص10[ را برهم زند ياقتصاد

محقـق   2015متحد است كه بايد تـا سـال    سوم سازمان ملل ةهزار ةتوسع ةگان از اهداف هشت
 يبرگـزار شـد، بـرا    2000ه در سـال  كـ  ،سـوم  ةاهداف هـزار  زمينةر رو اجالس سران ديپ. شود
در  ياركـ ق هميـ دار از طريپا ةاهداف توسع به يابيدست ه منظورب يالملل نيب ةن بار جامعينخست

 ر اطفـال، بهداشـت  يـ ت، مـرگ و م يشـرفت جنسـ  يآمـوزش، پ  ة، توسعيرفع فقر، گرسنگ ةنيزم
بـه   يجهـان  ةو توسع ،داريست پايط زيردار، محيامراض واگر يا و سايدز، ماالريمادران، مبارزه با ا

 يبشر موضوع حقوقِ يك، يتيجنس يزنان به برابر يابيشرفت و دستيپ. دنديرس پارچهيكتوافق 
  .]1ص ،2[ است يعدالت اجتماع ي، اجرايدن به برابريو شرط رس

پرداختـه  ) در شـهر تهـران  ( به بررسـي موانـع حضـور زنـان در صـنعت نفـت       ،در اين بخش
تعـداد  ) 1392سـال  ( كشور اسـت و در حـال حاضـر    صنعت نفت يكي از صنايع بزرگ. شود مي

نفـر در   417ه از ايـن تعـداد،   كـ  اسـت نفـر   7445كاركنان زن رسمي شـاغل در ايـن صـنعت    
تعـداد  ). درصد 6/5( مشغول به كارند ،هاي مديريتي است كه اغلب سمت ،و باالتر A1هاي  سمت

هـاي   نفر بر سـمت  5951نفر و از اين تعداد،  76792شاغل در اين صنعت  كاركنان مرد رسمي
A هـاي بـاالي مـديريتي در     ذكر است اكثر سمت شايان). درصد 75/7( اند و باالتر انتصاب يافته

 .صنعت نفت در اختيار مردان است
در صنعت نفت كشور، پـس از بررسـي   اي  سقف شيشه ةآورنددهاي پدي براي شناسايي عامل

عنـوان   شده در اين زمينه و دريافت نظر خبرگـان ايـن صـنعت، شـش عامـل بـه       تحقيقات انجام
 فرهنگـي،  خـانوادگي،  موانـع فـردي،   :نـد از ا كـه عبـارت  ه شـده اسـت   اصلي در نظر گرفت موانع

موانـع   1شـكل . شـده اسـت  ك مشـخص  يـ هاي هر سپس زيرشاخه .و سازماني ،قانوني اجتماعي،
گفتنـي اسـت منظـور از نمـود     . دهـد  هاي آن را نشان مي زيرشاخهشده در اين تحقيق و  بررسي

                                                        
. شـوند  مشـخص مـي   over Dو  A ،B ،C ،D هـاي  هاي مديريتي به ترتيب با رتبه ايران، سمتدر صنعت نفت  1.

over D است باالترين رتبه.  
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 نفـت بـراي انتصـاب زنـان بـر      صـنعت  بيروني در بخش موانـع فرهنگـي، مـانعي اسـت كـه در     
 كـه  هاي نفت و گـاز  پااليشگاه عامل مديريت هايي همچون وجود دارد؛ پست عملياتي هاي پست

كـار   كـه لبـاس   ر اجبـاري اسـت؛ درحـالي   كـا  دارد و اسـتفاده از لبـاس   نيـاز  عمليـاتي  نظارت به
همچنـين، بـا   . هـاي عمليـاتي طراحـي نشـده اسـت      مشخصي براي زنان به منظور كار در بخش

 دادن هـا و هنجارهـاي فرهنگـي جامعـه، وظيفـة اصـلي زن انجـام        توجه به اينكه، بر طبق ارزش
وقـت، كـار در زمـان     هاي مديريتي معموالً نياز به كـار تمـام   امور خانواده است و تصدي بر پست

هـا و   هـاي اداري در داخـل و خـارج از كشـور دارد، مـانع ارزش      تعطيالت، و اعزام بـه مأموريـت  
مـرد  «درخصـوص مـانع   . هنجارهاي فرهنگي در بخش موانع فرهنگي در نظر گرفته شده اسـت 

ـ    » آور خانه دانستن را تنها نان ان و در بخش موانع اجتماعي، اين مانع يكـي از موانـع اشـتغال زن
هاي مديريتي است، زيرا به دليل وجود ايـن ديـدگاه، زمـاني     در عين حال اشتغال زنان در پست

كه فرصت يكسان براي تصدي زن و مردي بر يـك پسـت مـديريتي وجـود داشـته باشـد، مـرد        
هـا   گـرفتن برخـي از شـغل     همچنين، محدوديت قانوني زنان براي برعهده. شود ترجيح داده مي

ازماني مطرح شده است و علت آن ايـن اسـت كـه مطـابق بـا قـوانين صـنعت        در بخش موانع س
هـاي   سـال اسـت و معمـوالً انتصـاب     60سـال و بـراي مـردان     55نفت، سن بازنشستگي زنـان  

كـه   دهنـد؛ درحـالي   شود و زنان فرصت انتصاب را از دسـت مـي   مديريتي در سنين باال انجام مي
 .شوند مجدداً دعوت به كار مي اكثر مديران مرد پس از سن بازنشستگي نيز

هاي باالي مديريتي در صنعت  بندي موانع حضور زنان در پست اولويت
 مراتبي نفت ايران با استفاده از روش تحليل سلسله

هاي مختلف وزارت نفـت در شـهر    آوري نظر كارشناسان و مديران شاغل در شركت پس از جمع
هاي باالي مديريتي  مراتبي، موانع حضور زنان در پست تهران و با استفاده از روش تحليل سلسله

البتـه نظـر زنـان و    . ه اسـت شـد ييد أنيز بررسي و ت هاسازگاري نظر. اند بندي شده بررسي و رتبه
 15زن و  32( نفر از كارشناسان و مـديران  47نظر  . مردان به صورت جداگانه بررسي شده است

امل موانع فردي، خانوادگي، فرهنگـي، اجتمـاعي،   وزن موانع اصلي ش. آوري شده است جمع) مرد
هـا   آن بندي و اولويت 2و سازماني از ديدگاه كاركنان زن و مرد و در حالت كلي در شكل ،قانوني

  .آمده است 1در جدول
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 مديريتي باالي هاي پست به زنان نيافتنارتقا برمؤثر  موانع تحليلي مدل .1شكل
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 يمراتب روش تحليل سلسلهبا استفاده از وزن موانع اصلي  .2شكل
  

 يمراتب موانع اصلي با استفاده از روش تحليل سلسله بندي اولويت .1جدول

 موانع اصلي موانع از ديدگاه زنان ةرتب موانع از ديدگاه مردان ةرتب موانع به صورت كلي ةرتب

 فردي 6 3 4

  خانوادگي 5 5 5
 فرهنگي 1 1 1

 اجتماعي 2 2 2

 قانوني 4 6 6

 سازماني 3 4 3
  
  

زنان و مردان هـر دو بـه اولويـت بـاالي عوامـل فرهنگـي و        ،شود گونه كه مالحظه مي همان
بـا  . داننـد  تر مي اجتماعي معتقدند و پس از آن، زنان موانع سازماني و مردان موانع فردي را مهم

كـه   ،مدار است موانع فردي از موانع دروني و فردتوجه به اينكه موانع سازماني از موانع بيروني و 
هـاي زنـان را    توان نتيجه گرفت كـه مـردان توانـايي    مربوط به صفات و رفتارهاي زنانه است، مي

هاي خـود مثبـت بـوده و موانـع فـردي را در       كه نگرش زنان به توانايي درحالي ؛كمتر باور دارند
 .ي توجه خاص دارندآخر اهميت قرار داده و به موانع سازمانة درج

اســتفاده از روش تحليــل  مربــوط بــه موانــع اصــلي نيــز بــاهــاي  وزن و اهميــت زيرشــاخه
نتـايج در  . شده استمحاسبه  نيز در حالت كليبه تفكيك ديدگاه زنان و مردان و  مراتبي سلسله
  .آمده است 8تا  3هاي  شكل
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  هاي مربوط به موانع فردي وزن زيرشاخه .3شكل

  

 
  هاي مربوط به موانع خانوادگي وزن زيرشاخه .4شكل

  

  هاي مربوط به موانع فرهنگي وزن زيرشاخه .5شكل
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  هاي مربوط به موانع اجتماعي وزن زيرشاخه .6شكل
  

  هاي مربوط به موانع قانوني وزن زيرشاخه .7شكل
  

  هاي مربوط به موانع سازماني وزن زيرشاخه .8شكل
  

تـرين مـانع فـردي، فرزنـدان      مسـئوليت خـانوادگي مهـم    ،شـود  گونه كه مالحظه مـي  همان
هـا   شـغل  از برخـي  گـرفتن  برعهـده  بـراي  زنـان  قـانوني  و محدوديت ،ترين مانع خانوادگي مهم
و  جامعه در مردساالري از ديدگاه زنان، فرهنگ. ترين مانع قانوني از ديد زنان و مردان است مهم

تـرين مـانع فرهنگـي     ، مهـم هنجارهاي فرهنگي جامعـه  ها و ارزشها و از ديدگاه مردان  سازمان
تـرين مـانع    مهم زنان براي پشتيباني از آنان ةهاي يكپارچ نبود گروهزنان بر اين باورند كه . است

 تـرين مـانع   مهم ،»استآور خانه  مرد تنها نان«كه كه مردان اين تفكر را  درحالي ؛اجتماعي است
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و  هـا  هاي منـابع انسـاني در سـازمان    سياستاني، زنان درخصوص موانع سازم. دانند مي اجتماعي

  .دانند ترين عامل مي را مهم ها نبود يا كمبود الگوي مديران زن موفق در سازمانمردان 

 گيري و پيشنهادها نتيجه
مـديريتي در صـنعت نفـت     يبـاال  يهـا  به بررسي موانع حضور زنـان در پسـت   پژوهش،در اين 

 ،مانع اصلي شامل موانع فردي، خانوادگي، فرهنگي، اجتمـاعي، قـانوني   شش. پرداخته شده است
بنـدي موانـع مختلـف بـا      اولويـت . شـدند زيرشاخه شناسـايي و بررسـي    37و سازماني به همراه 

نتـايج  . انجـام شـد   مراتبي و به تفكيك جنسيت و در حالت كلـي  استفاده از روش تحليل سلسله
لويت موانع فرهنگي و اجتماعي معتقدند و پـس از آن، زنـان   زنان و مردان هر دو به او نشان داد

هـاي خـود مثبـت     نگرش زنان به توانـايي . دانند تر مي موانع بيروني و مردان موانع دروني را مهم
نتـايج حاصـل از تحقيـق    . هـا و مـديريت زنـان دارنـد     ولي مردان، نگرشي منفي به توانايي ،بوده

نشـدن   ثير را در گماشـته أفرهنگي و اجتماعي بيشترين تـ  هاي داد عامل يميرغفوري نيز نشان م
ه مـردان  كـ از آن است  كيج تحقيق كجباف و كاظمي حاينتا. هاي مديريتي دارند زنان در پست

زنـان در   يعوامل فردي و شخصيتي و زنان عوامل اجتمـاعي و فرهنگـي را موانـع اصـلي ارتقـا     
شود عوامل اجتماعي و فرهنگي مورد توجـه   مي پيشنهاد ،بنابراين. دانند هاي مديريتي مي جايگاه

 .دشـو رفـع ايـن موانـع تـدوين و اجـرا       برايت دمدت و بلندم هاي كوتاه و برنامه يردويژه قرار گ
با توجه به اينكه در تحقيق حاضر كاركنان شاغل در وزارت نفت در شـهر تهـران مـد     ،همچنين
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