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 چکیده
ای بر عملکرد کارکنان با  پژوهش حاضر با هدف بررسی و ارزیابی اثرات صخرۀ شیشه

مدیران زن شاغل در وزارت ورزش و نقش میانجی سکوت سازمانی در میان کارکنان و 
 یک مدل انجام گرفته است. روش تحقیق، توصیفی و همبستگی و مبتنی ۀجوانان کشور با ارائ

ساختاری است. جامعه آماری این پژوهش را تمامی کارکنان و مدیران زن  معادالت مدل بر
گیری تمام  ونها روش نمب نفر 182شاغل در وزارت ورزش و جوانان کشور تشکیل دادند که 

 از اولیه اطالعات آوری جمع مورد بررسی قرار گرفتند. برای، نمونه عنوان شمار به

سکوت   نامه (، پرسش2131ای ضرغامی فرد و بهبودی ) های استاندارد صخرۀ شیشه  نامه پرسش
گلداسمیت  و عملکرد سازمانی هرسی  نامه ( و پرسش1001سازمانی واکوال و بوراداس )

ها با استفاده از نظرات اساتید مدیریت ورزشی و پایایی   نامه ستفاده شد. روایی پرسشا (1001)
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. نتایج آزمون تحلیل معادالت ساختاری تأیید گردیدآنها با استفاده از روش آلفای کرونباخ 
درصد بر کاهش عملکرد کارکنان زن در سازمان  47ای با میزان  صخرۀ شیشهنشان داد 

درصد بر کاهش عملکرد کارکنان زن  13ین سکوت سازمانی نیز اثرگذار است؛ همچن
 80ای بر سکوت سازمانی نیز بسیار باال بود که اثر  تأثیرگذار است. میزان اثر صخرۀ شیشه

ای منجر به  با توجه به نتایج پژوهش مشخص گردید که صخرۀ شیشه درصدی را داشت.
های ورزشی  ان زن را در سازمانسکوت سازمانی خواهد شد که این امر، عملکرد کارکن

بنابراین، شایسته است که مسئوالن وزارت ورزش و جوانان به نظام  ؛کاهش خواهد داد
های مدیریتی از خود  های الزم را در پست ساالری تأکید کرده و از زنانی که قابلیت شایسته

های کلیدی منصوب  اند، حمایت جدی به عمل آورده و آنها را مانند مردان به پست نشان داده
 کند.

ای، سکوت سازمانی، عملکرد سازمانی، کارکنان زن،  صخرۀ شیشه: واژگان کلیدی
 .مدیران زن، وزارت ورزش و جوانان
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 مقدمه

رقابت  توسعه رشد و برای خود توان حداکثر با کشورها امروز که جهان در

 از یکی زنان. یابد میای   ویژه اهمیت انسانی منابع ظرفیت تمام از کنند، استفاده می

 آنها منبع. هستند توسعه درحال کشورهای در خصوص کشور به ارزش هر باهای  سرمایه

 رو ازاین هستند؛ کشور فرهنگی اجتماعی و توسعۀ علمی، در مهمی انسانی بالقوه و

(. 2181 جمالی، نجاتی و)دارد  آنها ضرورت شغلی پیشرفت مسیر به ویژه توجه

توسعه جوامع نادیده گرفته شده  دهند که همواره نقش زنان در ن میها نشا واقعیت

 ؛دهند ها را تشکیل می است. باوجود اینکه زنان در حدود نیمی از منابع انسانی سازمان

(. عدالت 2184ها با زنان جای تأمل بسیار دارد )زهرئی،  اما هنوز نحوۀ رفتار سازمان

سبب ایجاد رضایت در کارکنان یک ترین مسائلی است که  سازمانی از ضروری

های ورزشی گزارش  شود. بسیاری از مشکالتی که معموالً در سازمان سازمان می

خصوص در  (. به1003 ،2عدالتی سازمانی است )چالدورای شود در ارتباط با بی می

های دولتی،  ایران با توجه به تمایل بیشتر زنان به ادامۀ تحصیل و اشتغال در سازمان

وری نیمی از نیروهای کار  علیه آنان ممکن است بر بهره شده رفتهیعدالتی پذ ه بیهرگون

از این موانع در سازمان برای زنان  (.2148)چهاربالش،  ها اثر منفی داشته باشد سازمان

برای اشاره به تعداد  2330شود. این اصطالح در سال  ای یاد می عنوان صخرۀ شیشه به

های بخش دولتی و خصوصی به کار رفت.  اداره سازمان ها دراندک زنان و اقلیت

ها در دستیابی به سطوح باالی کند که زنان و اقلیت ای بیان می صخرۀ شیشه

 ؛شوند های عالی در سازمان نزدیک می خورند. آنها به پست مراتب شکست می سلسله

ر کنند شود که تصو آورند. این سرخوردگی باعث می ندرت آن را به چنگ می هاما ب
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آمیز، در راه تالش خود برای  یعنی موانعی تبعیض ؛ای وجود دارد یک صخرۀ شیشه

(. 2181کنند )میرغفوری،  ها، مشاهده می یابی به سطوح عالی مدیریتی در سازمان دست

ای دربرگیرندۀ همۀ حواشی انتصاب زنان به مشاغل مدیریتی متزلزل  صخرۀ شیشه

های  کند، احتمال اینکه زنان به پست بیان می این پدیده .)ناامن( و چالشی است

مدیریتی با خطر شکست و انتقاد باال انتصاب شوند، از مردان بیشتر بوده است و اگر 

شود  بخواهیم ارتباط بین نحوه عملکرد و جنسیت را در نظر بگیریم، مشخص می

قرار دارند طور عمده، در بحران  واحدهایی که زنان مدیریت آن را بر عهده دارند، به

(. مطالعات زیادی که در زمینۀ ارتقای شغلی زنان انجام گرفته 1004، 2)رایان و هسالم

ای را  اکنون، بررسی این نکته اهمیت دارد که آیا زنانی که صخرۀ شیشه؛ است

ها  اند؛ با چه چالش اند، در مشاغل مدیریتی اکتساب شدۀ خود مثل مردان موفق شکسته

اند؛ آیا مشاغل مدیریتی اعطا شده به آنها با  بری خود مواجهو مشکالتی در نقش ره

(. 2131و بهبودی،  ضرغامی فرد) مشاغل مدیریتی اعطاشده به مردان متفاوت است

های مهمی است که بسیار مورد  مسئله مدیریت زنان در تمام کشورهای دنیا از مقوله

المللی نیز توجهی  ی بینها نظران علوم مختلف قرار گرفته است و سازمان توجه صاحب

جهت مبحث زنان و خصوصاً  ازاین. ویژه به جایگاه زنان در کشورهای مختلف دارند

ها و سطوح عالی مدیریت همواره مورد توجه بوده  گیری مشارکت آنها در تصمیم

های  های اخیر پیشرفت . باوجود اینکه در سال(1021و همکاران،  1)واگنر است

های اجتماعی زنان در کشور ما حاصل شده  الت و مشارکتمحسوسی در زمینه تحصی

های مدیریتی را به خود اختصاص دهند  ای از پست  اند سهم شایسته  است، زنان نتوانسته

                                                           
1 . Ryan  & Haslam 

2 . Wagner 
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(؛ که این عامل سبب 2184ای دارد )فرجی،  و این امر داللت بر پایداری صخره شیشه

  سکوت سازمانی پدیدهست. ها شده ا سکوت سازمانی در میان زنان کارمند در سازمان

جدیدی است که در آن کارکنان سازمان به دالیل متفاوت از اظهارنظر در رابطه با 

کنند. سکوت عالمتی  مشکالت سازمان خودداری و امتناع ورزیده و سکوت می

شود و مدیران باید عامل اصلی آن را ردیابی و  سازمان بیماری محسوب می برای

تواند سبب سکون و حتی مرگ سازمان  ی به این موضوع میتوجه برطرف نمایند. بی

 ای است که در آن کارکنان سازمان به دالیل متفاوت از  سکوت سازمانی پدیده. شود

کنند.  اظهارنظر در رابطه با مشکالت سازمان خودداری و امتناع ورزیده و سکوت می

ها و  ادهمحدود شدن د پیامدهای سکوت سازمانی شامل (.2132)رضایی فر، 

گیری، کاهش اثربخش  های تصمیم ها و بدیل وتحلیل ایده اطالعات، عدم تجزیه

گیری، کاهش توانایی سازمان برای شناسایی و اصالح اشتباهات، تضعیف تعهد  تصمیم

و عرق سازمانی و اعتماد کارکنان، احساس عدم کنترل کارکنان، کاهش انگیزش 

ی شناختی کارکنان و کاهش مشارکت و کارکنان و افزایش نارضایتی، ناهماهنگ

های ایجاد سکوت  خالقیت در بین کارکنان خواهد شد. لذا سازمان باید از زمینه

طور صریح  توان به (. آنچه می1003،   2ها اجتناب کنند )لیوانوس سازمانی در سازمان

بیان کرد، این است که حیات سازمانی در گرو عملکرد صحیح کارکنان است که با 

توان کارکنان را پرورش داده و نقاط قوت و ضعف آنان را  یریت مؤثر عملکرد میمد

بنابراین، عملکرد سازمانی ؛ ها و اهداف سازمانی پیش برد سوی آرمان گوشزد کرد و به

برخی دیگر  .یک سازه کلی است که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی اشاره دارد

هایی که سازمان انجام  از نتایج مرتبط بر فعالیتبر این باورند که عملکرد عبارت است 
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مالحظه زنان در ورزش، شواهد  رغم افزایش قابل علی (.2184دهد )رهنورد،  می

های مدیریت ورزش است. این عامل باعث  دهنده کاهش نقش زنان در برنامه نشان

کند. در سطح  ایجاد شکاف جنسیتی است که از مفهوم تنوع جنسیتی پشتیبانی می

تر از  های رهبری در ورزش بسیار پایین ای، زنان در اداره مدیریت و موقعیت حرفه

هایی در حیطه   (. اگرچه پیشرفت1027و همکاران،  2المپکیناند )  مردان باقی مانده

اما هنوز تبعیض جنسیتی  ؛های مدیریتی وجود داشته است افزایش حضور زنان در پست

در مدیریت ورزشی بسیار شایع و گسترده است های رهبری  علیه زنان در موقعیت

کنند که زنان در  اضافه می (1020) 1(. بورتون و پارکر1020و همکاران،  1)رایان

های  ای جنسیتی ممکن است در سازمان عنوان یک نتیجه کلیشه ای خود به دوران حرفه

جود ها و ذهنیت طرفدار مرد در ورزش در سراسر حوزه .ورزشی تبعیض ایجاد کنند

های مدیریتی سطح باال، بخشی از یک شبکه  داشتن مردان در موقعیت عمل نگه .دارد

)برتون و پارکر،  شوند سازماندهی شده است که زنان از پیوستن به آنها ممنوع می

(. فقدان شبکه، منابع و راهنمایی مناسب، زنان و پیشرفت آنها را در اداره ورزش 1020

ها و تجارب  ای در مورد توانایی رک و نگرش کلیشهمحدود کرده است. به دلیل د

 شوند عنوان رهبران در اداره ورزش کمتر قابل اعتماد در نظر گرفته می آنها، زنان به

ای  های زنان، منجر به پیشرفت حرفه (. اشتباه تصورات از توانایی1003، 7)کواکلی

ان پیشرفت در حوزه که محقق های مدیریتی باال شده است. درحالی مردان در موقعیت

مراتب  اند که جنسیت مانع از پیشروی زنان در سلسله  مدیریت ورزش اثبات کرده

                                                           
1. Lumpkin 
2. Ryan 

3. Burton & Parker 

4. Coakley 
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پدیده . (11، 2گلس و کوکشود ) های باال در ادارات ورزش می اداری، به پست

ای توسط محققان بررسی، شناسایی و به چالش کشیده  طور فزاینده ای به صخرۀ شیشه

د و ماهیت ورزش، تبعیض جنسیتی بسیار بیشتر است و منجر شده است؛ اما به دلیل دی

های ورزشی شده  های مهم و کلیدی سازمان به کاهش حضور زنان در رأس پست

 (.1021، 1است )گالوی

نتایج گسترده تحقیقات نشان داده است که خصوصیات رهبری زنان بسیار نزدیک  

ه این نسبت، از مردان بیشتر باشد ک رهبری می های موفق های این دو سبک به ویژگی

 دهد های مدیریتی زنان را نشان می است که این عامل لزوم حضور زنان در پست

ای در سازمان منجر به احساس  (. عالوه بر این وجود صخرۀ شیشه1024، 1)نورزهاوس

کارایی کارکنان زن را  مدت ینابرابری در میان کارکنان زن خواهد شد که در طوالن

رغم مطالعات  هرحال علی به (.1021،   تأثیر خواهد گذاشت )گالوی شدت تحت به

های اداری کشور صورت پذیرفته،  ای که درباره مدیریت زنان در سازمان  گسترده

ای با سکوت سازمانی و عملکرد  صخره شیشه ۀموردی مشاهده نشده که به بررسی رابط

مین خاطر، عملکرد شغلی های ورزشی پرداخته باشد. به ه کارکنان زن در سازمان

ها به  اندرکاران سازمان کارکنان، از موضوعات اساسی و مهم است که مدیران و دست

ها باید به دنبال برداشتن  (. سازمان2131دنبال افزایش آن هستند )بهرامی و همکاران، 

ر ای در سازمان باشند و حقوق و توانایی زنان را در اداره امور سازمان براب صخرۀ شیشه

از تمامی نیروی انسانی خود در  یور با مردان بدانند تا سازمان با نهایت توانایی و بهره

 بردارند. جهت رسیدن به اهداف سازمان گام

                                                           
1. Glass & Cook 

2. Galloway 

3. Northouse 
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عنوان  تواند به ای می در این پژوهش بر اساس مبانی نظری گفته شد که صخرۀ شیشه

متغیر سکوت سازمانی از  نیب نیها باشد درا مانعی در عملکرد کارکنان زن در سازمان

چراکه زنان به دالیل شرایط بازار کار مجبورند در  ؛عنوان متغیر میانجی نام برده شد به

گیرد سکوت را اختیار کنند. به  برابر نامالیمات و تبعیضاتی که با آنها صورت می

عنوان  همین خاطر این موضوع در میان کارکنان زن وزارت ورزش و جوانان کشور به

صلی ورزش که عملکرد کارکنان آن بر ورزش کل کشور تأثیرگذار خواهد متولی ا

های ورزش کشور که  تواند برای تمامی سازمان بود انتخاب شد. نتایج این پژوهش می

دهند سودمند باشد؛ چراکه عملکرد  تعدادی از نیروهای کارمند آنها را زنان تشکیل می

یروهای انسانی آن محقق خواهد شد و های ن سازمان با استفاده از تمامی توانمندی

 تواند از تمام کارایی آنان در سازمان بکاهد. نارضایتی زنان در سازمان می

 قیتحق ،یورزش های سازماننقش زنان در  تیبر اهم توجه به مطالب فوق و بنا با

 با ای صخرۀ شیشه دهیپد نیب ایآ که است سؤال نیا به ییپاسخگو دنبال به حاضر

 را یانجیم نقش دتوان می یسازمان سکوت ایآ و ؟دارد وجودای   رابطه یزمانسا عملکرد

 کند؟ فایا ریمتغ دو نیا نیب

 مبانی نظری

 در بلکه توسعه درحال یکشورها در تنها نه زنان که دهد یم نشان هایبررس

 از زنان .دارند یتیریمد یها پست در یاندک اریبس سهم زین یافته توسعه یکشورها

 اندبوده ریناگز که اندقرار گرفتهها  سازماناز  ییها پست در همواره یخیتار دگاهید

 در آنها شتریب. کنند احراز نییپا سطوح در ییها پست و دهند انجام یتکرار یکارها

 ندرت به و اندکرده فهیوظ انجام یصف رانیمد اریدست عنوان به و یستاد یها پست
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 رو ازاین؛ (1020، 2)بورتون و پارکر اندداشته عهده بر را یصف رانیمد های مسئولیت

 یهاگیری تصمیم در نیبنابرا؛ ندیکسب نما یقدرت چندانها  سازماندر  اندنتوانسته

-ستمیعنوان س بهها  سازماناینکه اگر  ژهیو ندارند. به یدخالت و نفوذ چندان زین یسازمان

 ماتیتصم صورت نیا رد ؛(یکارنگ لید نظر اساس)بر  شوند فرض گیری تصمیم یها

 اندنتوانسته ائتالف نیا در زنان چون و شوندیم اخذ یسازمان یروهاین از یائتالف با

 .(1007 ،1مائوم) هستند یسازمان قدرت فاقدرو  ازاین ؛ابندیب خود یبرا یمناسب گاهیجا

حوزۀ  محوری مباحث از وابسته به آن مسائل کاری وهای  محیط در زنان حضور

 متعددی پژوهشگران توجه کانون بوده و به چند دهۀ اخیر در فرهنگی وعتن مدیریت

 توجه مورد اشاره حوزۀ مورد در اساسی که موضوعات از یکی. است شده تبدیل

ای   پدیده از آن تشریح در که است بوده مدیریتی باالتر سطوح ارتقاء زنان به بوده؛

 سال در بار اولینای   شیشه صخره اصطالح. شود یاد می ایشیشه صخره به موسوم

تبعیض  به کنایه، این(. 1002 ،1جکسون) رفت کار استریت به وسیلۀ مجلۀ وال به ،2381

 از باالتر رشد از را زنان دهد که شرح می را آشکاری مانع کرد که می اشاره جنسیتی

زنان پس  هاپژوهش هیپا بر(. 1004 ،7ویر) داشت بازمی مشخص در سازمان سطح یک

 سطوح و کنندیم یهمگام به مردان شروع به رشد و بالندگها  سازمانورود به از 

 یسازمان باالتر سطوح به زنان چه هر اما گذارند؛یم سر پشت را سازمان گوناگون

 یدنیناد ییهاعامل که ییجا تا ابدییم کاهش آنها یارتقا و رشد سرعت رسند، یم

 را یدنیناد یهاعامل نیا. داردیبازم سازمان یباالبه مشاغل سطح  یابیآنها را از دست

                                                           
1. Burton & Parker 
2. Maume 

3. Jackson 

4. Weyer 
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 سازمان در را ییجا یروشن به اصطالح نیا .(1004 ،1چی) نامندیم 2یاشهیصخره ش

در  یول ابند؛یکه زنان نتوانند به آنجا دست  ستین یروشن لیدل چیکه ه دهدیم نشان

و توانمند، با  ستهی. زنان شا(1001 ،1میترا) ستیزنان به آنجا ممکن ن یابیدست ت،یواقع

 نندیبیم را ییهاگاهیجا یاشهیصخره ش نیا انیم از سازمان یباال سطوح به کردننگاه 

 شکستن ییتوانا ،یدنیناد یسدها خاطر به یول دارند؛ را آنها به دنیرس یستگیشا که

بیان ای   شیشه صخره(. 2188 پرور، گل غفوری و) ندارند را یاشهیصخره ش نیا

 خورند و ناکام می شکست مراتب سلسه باالی سطوح به دستیابی در زنان دارد که می

 وجودای   شیشه صخره یک کنند تصورشود  می باعث شکست عامل و این. هستند

 عالی سطوح به دستیابی برای خود تالش راه در آمیز، تبعیض موانعی دارد، یعنی

 دستیابی از که عبور رقابلیغ نامرئی و موانعی. کنند ها مشاهده می سازمان در مدیریتی

 یا واقعی توانند موانع می این .کند می جلوگیری سازمانی باالیهای  رده بهها  اقلیت

 (.1001 ،7وینیکامب سینگ و) باشند ادراکی

سازمان درگرو عملکرد  اتیاست که ح نیا انیب حیطور صر توان به می آنچه

مؤثر عملکرد  تیریبا مد متوجه باشند که دیبا رانیکارکنان است و مد حیصح

و  ندیکارکنان را پرورش داده و نقاط قوت و ضعف آنان را گوشزد نما ندتوان می

(. عملکرد عبارت 2131 ان،یروند )رمز گو شیپ یها و اهداف سازمان سوی آرمان به

. به دهند یاست از مجموعه رفتارهایی که افراد در ارتباط با شغل از خود نشان م

موجب اشتغال فرد در شغلش حاصل  که به یمیزان حصول و بازده عبارتی عملکرد،

                                                           
1. Glass Rock 
2. Chi 
3. Mitra 
4. Singh & Vinicomp 
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مفهوم خود بر  نیتر عملکرد در کامل تیریمد (.2181،آرمسترانگرا گویند ) شود یم

گیرد در  توسط افراد در سطوح مختلف انجام می یتیباور استوار است که هر فعال نیا

، دهند یآنچه افراد انجام م به ن،یبنابرا ؛کند یسازمان کمک م یبه هدف کل یابیدست

عملکرد تمام  تیری. مدشود یحاصل شود مربوط م دینحوه انجام کار و آنچه با

و  یو سازمان یگروه ،یفرد ییکارا شیافزا یسازمان برا یررسمیو غ یاقدامات رسم

(. 2181 )آرمسترانگ، شود یرا شامل م یستگیتوسعه مداوم دانش، مهارت و شا

 یرفتار یمجزا یها مورد انتظار سازمان از تکه یکل یها شعنوان ارز عملکرد به

. دهد یدوره مشخص از زمان انجام م کیفرد در طول  کیشده است که  فیتعر

 طیشرا کیرا که در  یاست که کارکنان مشاغل یا درجه یبه معنا یعملکرد شغل

 (.2137قنبری و بهشتی راد، ) دهند یبه آنان واگذار شده است، انجام م نیمع یکار

 یبستگ یانسان یروین حیبه کاربرد صح یادیو توسعه هر سازمان تا حد ز ییکارا

 برند،یم سر به یادیز یمال فشار تحت کارکناناینکه  لیدل به امروزه اگرچهدارد. 

 مند عالقه کارکنان تدریج به یول است، کار یاقتصاد مسائل به آنها لیتما و توجه شتریب

 نیبد تا هستند خود کار در یشتریب یهوم و خواهان استقالل شغلبا مف یبه انجام کارها

 نهیزم در یموانع با کارکنان نیا اگر و دهد دست آنها به یارزشمند احساس قیطر

 گرفته لیتحو رانیمد طرف از یعبارت به ایرو شوند  خود روبه یهای شغل خواسته

 که شد خواهند ودخ سازمان در یریگ گوشه و یشغل یهایسرخوردگ دچار نشوند،

 ،2)سالده شود یم یهایی همچون سکوت سازمان  دهیپد به منجر خود نوبه به امر نیا

 یهایابیارز انیب از کارکنان یخوددار را یسازمان سکوت هارلوز و ندریپ. (1008

                                                           
1. Slade 
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و  نداریکنند )پ می فیتعر سازمان، یهاتیموقع مورد در اثربخش و یشناخت ،یرفتار

یم قرار تأثیر تحت یسازمان یهایژگیو از یاریسکوت، توسط بس(. 1002 ،2هارلوس

 و فرهنگ تیریمد یفرایندها گیری، تصمیم یفرایندها شامل هایژگیو نیا. ردیگ

 (.1004 ،1و واکوال سیتریمی)د است سکوت بر مؤثر عوامل از کارکنان ادراکات

 یبخشبا محدود کردن اظهارنظر کارکنان، سبب کاهش اثر ،یسکوت سازمان

است که  یموضوع نیو ا گردد یم رییتغ یهاو فرایند یسازمان یهاگیری تصمیم

وسیله ممانعت از  به یرفتار دهیپد نیا نیدارند. همچن ها از آن گله از سازمان یاریبس

 ییرو سازمان توانا ازاین ؛شود یسازمانی مؤثر م مانع تحول و توسعه ،یبازخور منف

 سکوت طورکلی به(. 1001 ،1)پرلو دهدیدست مخطاها را از  حیو تصح یبررس

 کارکنان یرفتارها و هاواکنش و یسازمان رییتغ گیری، تصمیم تیفیک بر یسازمان

 (.1000 ،7کنیلیو م سونی)مور است تأثیرگذار

 پژوهش پیشینۀ

های مدیریتی صورت گرفته  تحقیقات متعددی در زمینه موانع ارتقای زنان در پست

طالقانی و همکاران  تحقیق نتایجشود.  به برخی از آنها اشاره میاست که در ادامه 

 سازمان در زنان توانمندی کاهش ای بر  شیشه سقف تأثیر ( با عنوان بررسی2188)

 با زنان انگاری خود ناتوان و ناتوانی پذیری جامعه میان که ایران نشان داد برق توسعه

 طور به ای نیز  شیشه سقف و دارد وجود مستقیم رابطه آنان، کاهش توانمندی

 گذارد. اثر می بانوان توانمندی کاهش بر شده( یاد دو عامل طریق )از غیرمستقیم
                                                           
1 . Pinder & Harlos 
2 . Dimitris & Vakola 

3 . Perlow 

4 . Morrison & Milliken 
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 ای بر  شیشه صخرۀ تأثیر بررسی ( با عنوان2137تحقیق نصیری، اردالن و بهشتی راد )

 بوعلی دانشگاه زن سازمانی که در میان کارکنان میانجی سکوت نقش با شغلی اشتیاق

 شغلی اشتیاق ای بر  شیشه صخرۀ مستقیم همدان انجام دادند نشان داد که اثر ایسین

 معنادار و مثبت سازمانی سکوت بر متغیر این مستقیم اثر اما ؛است معنادار و منفی

 است و نیز اثر معنادار و منفی نیز شغلی اشتیاق بر سازمانی سکوت اثر همچنین، است.

 منفی سازمانی سکوت میانجیگری با شغلی اشتیاق یرو ای بر  شیشه صخرۀ غیرمستقیم

ای و  وضعیت سقف شیشه( با عنوان 2137پژوهش آزادان و همکاران ) است. معنادار و

نشان  های ورزشی استان آذربایجان شرقی تأثیر آن بر کاهش توانمندی زنان در سازمان

 و زمانسا در ای شیشه سقف وجود به مردان و زنان های دیدگاه داد که بین

 به مردان از بیشتر زنان که طوری به دارد؛ وجود معناداری تفاوت ضعف پذیری جامعه

. دارند اعتقاد ضعف پذیری جامعه به زنان از بیشتر مردان و ای شیشه سقف وجود

پذیری  طور مستقیم بر توانمندی، جامعه ای به نشان داد سقف شیشه همچنین نتایج

همچنین نتایج تحقیق الهیاری و همکاران ذار است. ضعف و خود ناتوان انگاری اثرگ

ای بر وضعیت توانمندی زنان در سازمان ورزش  نقش سقف شیشه( با عنوان 2137)

طور مستقیم بر افزایش توانمندی بانوان  ای به سقف شیشهنشان داد که  شهرداری تهران

 .گذارد اثر می

عنوان مانع  ای به یشه( در تحقیق خود به بررسی سقف ش1021) 2گالویهمچنین 

های مدیریتی  انجام داد دریافت که اکثر پست پیشرفت زنان در حوزه مدیریت ورزش

ادارات ورزش در تسلط مردان است این در حالی است که زنان با توجه رو روحیات و 

                                                           
1. Galloway 
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تر از مردان  گرا بسیار نزدیک های رهبری موفق کاریزما و تحول رفتار خود به سبک

های مدیریتی ورزش را نشان  عامل لزوم حضور زنان را در پست هستند که این

ای در کشور لبنان  در تحقیقی نشان داد که سقف شیشه( 1027) 2حجازی دهد. می

صورت زیادی وجود دارد و این عامل دست مزد و ساعات کاری زنان و مردان را  به

ترین عوامل  مهمتحت تأثیر خود قرار داده است. وی عوامل فرهنگی و اجتماعی را 

 1نتایج تحقیق گالس و کوک ای در لبنان بیان کرده است.پدیدآورنده سقف شیشه

های  ای زنان در پست های صخرۀ شیشه ( با عنوان رهبری در رأس: درک چالش1021)

های رهبری پر  موقعیت باالی مدیریت، نشان داد که زنان بیشتر از مردان نسبت به

اغلب از حمایت یا اقتدار برای دستیابی به اهداف  یابند ولی ریسک ارتقاء می

کنند. همچنین مدیران زنان اغلب نسبت به هم نوعان مرد  استراتژیک خود حمایت نمی

( در تحقیق خود با عنوان نفوذ سقف 1021) 1شوند. سوروجالل تر دیده می خود کوتاه

کشور آفریقای های رهبری ورزشی که از تجربیات زندگی زنان  ای در موقعیت شیشه

کنندگان  های بسیاری که شرکت جنوبی استفاده کرده است دریافت، در میان چالش

های جنسیتی، حمایت از مدیریت، تعادل کار و زندگی و  باید بر آن غلبه کنند، کلیشه

ها نیازمند استحکام،  فریب گرایی گروهی است؛ و پیشنهاد کرد که غلبه بر این چالش

 برای موفقیت و پرخاشگری است.ریزی  تمرکز، برنامه

گونه که در تحقیقات داخلی و خارجی مشاهده گردید، باوجود  همان
اما مردان در سازمان برای آنها موانعی ایجاد  ؛ها های باالی زنان در سازمان توانمندی

سختی ارتقا یابند. همچنین با مرور پیشینه پژوهش چه در داخل  کنند که مجبورند به می

                                                           
1. Hejase 

2. Glass & Cook 
3. Surujlal 
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های ورزشی صورت نگرفته است.  ارج از کشور تحقیق مشابهی در سازمانو چه در خ

ای، سکوت سازمانی و  همچنین تحقیق مشابهی که رابطه متغیرهای صخرۀ شیشه
عملکرد کارکنان را در سازمان مورد سنجش قرار دهد نیز مشاهده نگردید که همین 

بنابراین بر شد؛ بخ ازپیش ضرورت می عوامل ضرورت انجام چنین پژوهشی را بیش
گردد؛ که  می ارائهاساس مبانی نظری گفته شده و پیشینه تحقیق، مدل پیشنهادی زیر 

وابسته  ریعنوان متغ به یمستقل و عملکرد سازمان ریعنوان متغ ای به صخرۀ شیشهدر آن 

 مدل را بر عهده دارد. یانجینقش م زین یدر نظر گرفته شده است. سکوت سازمان

 گیرد. های زیر شکل می ساس مدل پیشنهادی پژوهش، فرضیهدر انتها بر ا

 وزارت ورزش و جوانان اثر ای بر عملکرد کارکنان زن شاغل در  صخرۀ شیشه
 دارد.مثبت و معناداری 

 وزارت ورزش و ای بر سکوت سازمانی کارکنان زن شاغل در  صخرۀ شیشه

 دارد.جوانان اثر مثبت و معناداری 

  وزارت ورزش و جوانان اثر کارکنان زن شاغل در سکوت سازمانی بر عملکرد

 دارد.مثبت و معناداری 

 ای و عملکرد  سکوت سازمانی نقش میانجی مثبت و معناداری میان صخرۀ شیشه
 .کند وزارت ورزش و جوانان ایفا میکارکنان زن شاغل در 

 

 
 مدل پیشنهادی پژوهش .1شکل 

 ردعملک

 سازمانی

 سازمانی

 

 

 صخره

 ای شیشه

سازم عملکرد  

سکوت 

 سازمانی
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 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش

 و ای صخرۀ شیشه عناصر انیم ارتباط یبررس ق،یتحق یاصل هدف اینکه به جهبا تو

 یسازمان سکوت و مستقل ریمتغ عنوان به ای صخرۀ شیشه شده، عنوان یسازمان عملکرد

 است. وابسته ریمتغ عنوان به یسازمان عملکرد و یانجیم ریمتغ عنوان به

 انتصاب یحواش همۀ دۀرنیبرگرد یا شهیش صخرۀ :ای صخرۀ شیشهتعریف مفهومی 

احتمال  کند، یم انیب دهیپد نیا. است یچالش و)ناامن(  متزلزل یتیریمد مشاغل به زنان

با خطر شکست و انتقاد باال انتصاب شوند، از مردان  یتیریمد یها اینکه زنان به پست

 م،یریرا در نظر بگ تینحوه عملکرد و جنس نیارتباط ب میبوده است و اگر بخواه شتریب

طور عمده، در  آن را بر عهده دارند، به تیریکه زنان مد ییواحدها شود یممشخص 

 (.1004 ،2سالمو ه انیبحران قرار دارند )را

 ریعنوان متغ پژوهش به نیدر ا ای صخرۀ شیشه :ای صخرۀ شیشهتعریف عملیاتی 

 یتیریمد یها پست یمانع برا نیمستقل در نظر گرفته است و هدف آن است رابطه ا

های  مؤلفه. و عملکردشان مورد سنجش قرار دهد یسکوت سازمان یرهایرا با متغ نانز

زنان  لیگروهی مردان، عدم تما درون یطرفدار ،یهای زنان در رهبر یژگیوآن شامل، 

زنان، عوامل  یبرا یتیهای حما های مردانۀ سازمان، فقدان شبکه ورود به شبکه یبرا

)از  یافاصله اسیمق در کرتیل یارزش 1 اسیر مقاست که د یو عوامل فرهنگ یسازمان

 مورد( 2131) یبهبود و فرد یضرغام ۀنامپرسش توسط و( بسیار زیاد تا کم اریبس

 .گرفت قرار یابیارز

                                                           
1. Ryan  & Haslam 
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 آن در که استای    دهیپد یسازمان سکوت :یسازمان سکوتتعریف مفهومی 

 یخوددار سازمان شکالتم با رابطه دراز اظهارنظر  متفاوت لیدال به سازمان کارکنان

 (.2132فر،  یی)رضا کنند یم و سکوت دهیورز و امتناع

 ریعنوان متغ به یپژوهش سکوت سازمان نیا در :یسازمان سکوتتعریف عملیاتی 

صخرۀ  دهیپد با آن رابطه که است آن هدف و است شده گرفته نظر در یانجیم

)سکوت  یسازمان سکوت یبرا شده گرفته نظر در مؤلفه سه .شود دهیسنج ای شیشه

 در کرتیل یادرجه پنج فیط با که( دوستانه نوع سکوت و عیمط سکوت ،یتدافع

 بوراداس و واکوال  نامه پرسش توسط و( ادیز اریبس تا کم اریبس)از  یافاصله اسیمق

 .شد یابیارز( 1001)

؛ کارکرد تیفیک ای حالت یعنی لغت در عملکرد :یسازمان عملکردتعریف مفهومی 

 یسازمان اتیعمل انجام یچگونگ بر که است یکلۀ ساز کی یسازمان عملکرد ن،یبنابرا

 بر مرتبط جینتا: از عبارت است عملکرد که باورند نیا بر گرید یبرخ .دارد اشاره

 (.2184 رهنورد،) دهد می انجام سازمان کههایی   تیفعال

عنوان  پژوهش به نیدر ا زین یسازمان عملکرد :یعملکرد سازمانتعریف عملیاتی 

 دهیوابسته در نظر گرفته شده است و هدف آن است که رابطه آن با پد ریمتغ گرید

 (1001) تیگلداسم و هرسی  نامه شود؛ که با استفاده از پرسش دهیای سنج صخرۀ شیشه

 یابیارزعملکرد،  مشوقعملکرد، وضوح عملکرد، کمک،  ییمؤلفه توانا 4شامل  که

سنجش قرار خواهد گرفت؛ که بر  مورد عملکرد طیمح و ردعملک اعتبار عملکرد،

 قرار یابیارز مورد)از کامالً مخالفم تا کامالً موافقم(  کرتیل یارزش 1 اسیاساس مق

 .گرفت
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 پژوهش شناسی روش

است.  ساختاری معادالت مدل بر مبتنیو  پیمایشی _روش تحقیق از نوع توصیفی 

به شکل  اجرا، نظر گیرد و از قرار می لحاظ هدف در دسته تحقیقات کاربردی از

. جامعه آماری این پژوهش را تمامی کارکنان و مدیران زن شاغل گرفتمیدانی انجام 

ادند. تعداد زنان شاغل در این دتشکیل  34در سال  در وزارت ورزش و جوانان کشور

 نفر 181وزارتخانه بر اساس گزارش معاونت نیروی انسانی وزارت ورزش و جوانان 

صورت تمام  معاون مدیرکل(. نمونه به 3مدیرکل و  7معاون،  1کارمند،  140باشند ) می

صحیح اخذ گردید و   نامه پرسش 182اما درنهایت تعداد  ؛شمار در نظر گرفته شد

 ر گرفتند.اعنوان نمونه مورد بررسی قر به

اندارد های است  نامه پرسش از اولیه اطالعات آوری جمع منظور به پژوهش این در

سکوت سازمانی واکوال و   نامه (، پرسش2131ای ضرغامی فرد و بهبودی ) صخرۀ شیشه

استفاده  (1001گلداسمیت ) و عملکرد سازمانی هرسی  نامه ( و پرسش1001بوراداس )

های جمعیت شناختی آنان که شامل سن،  شد. همچنین سؤاالتی را در زمینه ویژگی

سؤال طراحی شد. به دلیل استفاده از  18ری در هل، تحصیالت و سابقه کاأوضعیت ت

در این تحقیق، نظر اساتید، کاهش سؤاالت و تغییر در بیان برخی   نامه چندین پرسش

سؤاالت، از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد که تمامی سؤاالت دارای بار 

دارد. همچنین  مورد استفاده را  نامه بود که نشان از تأیید پرسش 7/0عاملی باالی 

 آماری شاخص مناسب مقدار و درصد 33اطمینان  سطح در بارتلت معناداری آزمون

 انجام برای نظر مورد متغیرهای مناسبت و از همبستگی حاکی ، (KMO)کیزرمیر 

 آماری شاخص از استفاده با تحلیل عاملی را آزمون 2است. جدول  عاملی تحلیل

 هد.د بارتلت نشان می آزمون کیزرمیر و
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 آزمون تحلیل عاملی اکتشافی برای متغیرهای پژوهش .1جدول 

 سطح معناداری درجه آزادی بارتلت کیزرمیر متغیرها

ای صخرۀ شیشه  817/0  3/1011  100 002/0  

0//131 سکوت سازمانی  2/2201  11 002/0  

837/0 عملکرد سازمانی  7/1348  120 002/0  

استفاده گردید،  ز آزمون آلفای کرونباخا  نامه پرسش برای به دست آوردن پایایی

، 30/0ای  صخرۀ شیشه  نامه مقدار ضریب آلفای کرونباخ در این پژوهش برای پرسش

گزارش  32/0عملکرد سازمانی   نامه و برای پرسش 42/0سکوت سازمانی   نامه پرسش

ابزار باشند، لذا پایایی  می 4/0آمده باالی  دست گردید. با توجه به اینکه ضرایب به

پژوهش نیز تأیید گردید. جدول زیر نتایج نهایی آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش را 

 دهد. نشان می
 آلفای کرونباخ نهایی متغیرهای پژوهش .2 جدول

 پایایی کل پایایی گویه گویه متغیر

ای صخرۀ شیشه  

های زنان در رهبری ویژگی  13/0  

30/0  

گروهی درون طرفداری 12/0 مردان   

معد ورودبه  زنان تمایل  های شبکه  11/0 سازمان مردانه   

های حمایتی شبکه فقدان  42/0  

32/0 سازمانی عوامل  

18/0 فرهنگی عوامل  

 سکوت سازمانی

17/0 سکوت تدافعی  

42/0 14/0 سکوت مطیع   

دوستانه سکوت نوع  44/0  
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 عملکرد سازمانی

47/0 توانایی عملکرد  

32/0  

14/0 وضوح عملکرد  

80/0 کمک  

عملکردمشوق   81/0  

80/0 ارزیابی عملکرد  

82/0 اعتبار عملکرد  

87/0 محیط عملکرد  

برای انجام این پژوهش از آمار توصیفی )میانگین، جداول، همبستگی، تحلیل 

آزمون  منظور و به 10نسخه  Spssافزار  ...( به کمک نرم عاملی، آلفای کرونباخ و

( SEM)آزمون تحلیل معادالت ساختاری  از ی تحقیق و مدل پیشنهادیها فرضیه

 شد. استفاده 17افزار ایموس نسخه  وسیله نرم به

 های پژوهش یافته

 آمار توصیفی

بیشتر پاسخگویان در محدوده نفر نمونه آماری،  182نتایج پژوهش نشان داد که از 

سال کمترین تعداد پاسخگویان  10سال قرار دارند و رده سنی بیشتر از  70تا  12سنی 

باشند. همچنین دهندگان متأهل می درصد پاسخ 88را به خود اختصاص داده است؛ که 

درصد  10ها بر اساس وضعیت تحصیالت بیانگر آن است که  توزیع فراوانی نمونه

باشند. میزان کارشناسی ارشد می 11/0دهندگان دارای تحصیالت لیسانس و  پاسخ

درصد زنان  31ها بر اساس نوع پست سازمانی بیانگر آن است که  نمونه توزیع فراوانی

عنوان کارمند مشغول  شاغل در وزارت ورزش و جوانان فاقد پست مدیریتی هستند و به
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همچنین بررسی میانگین متغیرهای اصلی پژوهش نشان داد، به ترتیب،  به کار هستند.

و عملکرد کارکنان  22/1با میانگین  ای ، صخرۀ شیشه27/1سکوت سازمانی با میانگین 

 ، در محدوده باالتر از میانگین قرار دارند.01/1در سازمان با میانگین 

 نتایج توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق .3جدول 

ها مؤلفه ابعاد معیارانحراف  میانگین   میانگین کل 
انحراف 
 معیار کل

ای صخرۀ شیشه  

11/1 ویژگی زنان در رهبری  11/0  

22/1  18/0  

گروهی  طرفداری درون
 مردان

21/1  41/0  

عدم تمایل زنان برای 
 ورود به شبکه مردان

38/1  81/0  

28/7 فقدان شبکه حمایتی  31/0  
31/1 عوامل سازمانی  43/0  
81/1 عوامل فرهنگی  48/0  

 سکوت سازمانی
37/1 سکوت تدافعی  17/0  

27/1  124/0 11/1 سکوت مطیع   14/0  
21/1 سکوت دوستانه  43/0  

عملکرد 
 کارکنان

71/1 توانایی عملکرد  88/0  

01/1  17/0  

81/1 وضوح عملکرد  41/0  

80/1 کمک  30/0  

87/1 مشوق عملکرد  83/0  
02/1 ارزیابی عملکرد  81/0  
23/1 اعتبار عملکرد  81/1  
14/1 محیط عملکرد  81/0  
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ها از آزمون کولموگراف اسمیرنوف استفاده شده  ادهجهت آزمون نرمال بودن د

باشند؛ های نمونۀ مورد نظر از توزیع غیر نرمال برخوردار می که مشخص شد داده

های ناپارامتریک استفاده خواهد شد )با ها از آزمونوتحلیل داده بنابراین جهت تجزیه

های پارامتریک  ز آزمونتوان ا نفر{ هم می 182های تحقیق } توجه به باال بودن نمونه

 استفاده کرد(.

 K-Sها و ابعاد آنها توسط آزمون  نامه نتایج آزمون فرض نرمال بودن پرسش .4جدول 

ها مؤلفه ابعاد هاگویه   میانگین 
کلموگرف 

 اسمیرنوف
 معناداری

ای صخرۀ شیشه  

11/1 1 ویژگی زنان در رهبری  71/2  017/0  

گروهی مردان طرفداری درون  1 21/1  21/1  002/0  

عدم تمایل زنان برای ورود به شبکه 

 مردان
7 38/1  13/2  004/0  

28/7 7 فقدان شبکه حمایتی  18/2  027/0  

31/1 7 عوامل سازمانی  12/2  012/0  

81/1 7 عوامل فرهنگی  34/2  002/0  

 سکوت سازمانی

37/1 7 سکوت تدافعی  71/1  002/0  

11/1 7 سکوت مطیع  34/2  002/0  

دوستانهسکوت   1 21/1  11/2  011/0  

 عملکرد کارکنان

71/1 1 توانایی عملکرد  80/2  001/0  

81/1 1 وضوح عملکرد  32/2  002/0  

80/1 1 کمک  33/2  002/0  

87/1 1 مشوق عملکرد  33/1  002/0  

02/1 1 ارزیابی عملکرد  08/1  002/0  

23/1 1 اعتبار عملکرد  24/1  002/0  

14/1 1 محیط عملکرد  03/01  002/0  
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 آمار استنباطی

دهد. نتایج نشان جدول زیر نتایج همبستگی بین متغیرهای پژوهش را نشان می

ای  دهنده ارتباط مثبت و معناداری میان کاهش عملکرد کارکنان با صخرۀ شیشه

جز سکوت مطیع  ( وجود دارد. در تمامی متغیرها به70/0( و سکوت سازمانی )44/0)

 ری مشاهده گردید.ارتباط مثبت و معنادا

 های تحقیقجدول دوبعدی همبستگی بین عامل .5جدول 

ای صخرۀ شیشه کاهش عملکرد کارکنان همبستگی عوامل  سکوت سازمانی 

 کاهش عملکرد کارکنان
   2 اسپیرمن

    معناداری

ای صخرۀ شیشه  
440/0 اسپیرمن  2  

002/0 معناداری    

 سکوت سازمانی
771/0 اسپیرمن  131/0  2 

002/0 معناداری  002/0   

های پژوهش از آزمون تحلیل معادالت ساختاری استفاده  منظور آزمون فرضیه به

بر کاهش عملکرد  47/0ای با میزان اثر  شیشهنشان داد صخرۀ  آزمونگردید. نتایج 

بر کاهش  13/0کارکنان زن در سازمان اثرگذار است؛ همچنین سکوت سازمانی نیز 

وت سازمانی نیز بسیار باال کای بر س عملکرد تأثیرگذار است. میزان اثر صخرۀ شیشه

 .داردرا  80/0که اثر  است
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 ژوهشنتایج تحلیل معادالت ساختاری مدل پ .6جدول 

 میزان اثر فرضیه
خطای 

 استاندارد
 سطح معناداری آماره تی

ای صخرۀ شیشه 471/0 کاهش عملکرد --->   178/0  477/1  002/0  

131/0 کاهش عملکرد ---> سکوت سازمانی  238/0  101/1  028/0  

ای صخرۀ شیشه 301/0 سکوت سازمانی --->   218/0  737/8  002/0  

متغیرهای  های تحقیق نشان داد بین تمامی زیرهمچنین نتایج ارتباطات بین متغیر

پژوهش با متغیرهای اصلی اثر معناداری وجود دارد و تنها سکوت دوستانه اثر 

معناداری نداشت. میزان اثرات حاصل از متغیرهای مدل پژوهش در آزمون تحلیل 

 معادالت ساختاری در جدول زیر قابل مشاهده است.

 مدل پژوهشنتایج اثرات متغیرهای  .7جدول 

 متغیر پنهان
 

شده متغیر مشاهده  
میزان 

 اثر

خطای 

 استاندارد

آماره 

 تی

سطح 

 معناداری

ای صخرۀ شیشه 132/0 ویژگی زنان در رهبری <-->   217/0  341/4  002/0  

ای صخرۀ شیشه گروهی مردان طرفداری درون <-->   711/0  031/0  111/1  002/0  

ای صخرۀ شیشه ورود به شبکه مردان عدم تمایل زنان برای <-->   111/0  041/0  141/8  002/0  

ای صخرۀ شیشه 114/0 فقدان شبکه حمایتی <-->   277/0  100/8  002/0  

ای صخرۀ شیشه 487/0 عوامل سازمانی <-->   110/0  741/3  002/0  

ای صخرۀ شیشه 474/0 عوامل فرهنگی <-->   211/0  072/3  002/0  

431/0 سکوت تدافعی <--> سکوت سازمانی  231/0  118/3  002/0  

112/0 سکوت مطیع <--> سکوت سازمانی  081/0  120/8  002/0  

221/0 سکوت دوستانه <--> سکوت سازمانی  211/0  441/2  041/0  

800/0 توانایی عملکرد <--> عملکرد سازمانی  011/0  284/20  002/0  
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112/0 وضوح عملکرد <--> عملکرد سازمانی  010/0  313/8  002/0  

انیعملکرد سازم 131/0 کمک <-->   041/0  111/1  002/0  

181/0 مشوق عملکرد <--> عملکرد سازمانی  042/0  278/21  002/0  

411/0 ارزیابی عملکرد <--> عملکرد سازمانی  014/0  181/21  002/0  

471/0 اعتبار عملکرد <--> عملکرد سازمانی  014/0  711/21  002/0  

440/0 محیط عملکرد <--> عملکرد سازمانی  011/0  171/27  002/0  

های برازش مدل مربوط به مدل پژوهش ، شاخص1و شکل  8همچنین در جدول 

 به همراه وزن رگرسیونی آنها آمده است.

 های برازش مدلشاخص. 8جدول 

RMSEA CFI IFI NFI AGFI GFI CMIN/DF ها شاخص  

081/0  317/0  312/0  831/0  308/0  317/0  711/1  برازش مدل نهایی 

دهد که مدل از برازش خوبی برخوردار  های مدل نشان میبرازش شاخصنتایج 

 ارائه شده است. 1(. همچنین مدل نهایی پژوهش در قالب نمودار 8است )جدول 

 
ای  شیشه ۀافزار ایموس برای آزمون تحلیل معادالت ساختاری تأثیر صخر خروجی نرم .2شکل 
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 ان، با نقش میانجیگری سکوت سازمانیبر کاهش عملکرد کارکنان زن وزارت ورزش و جوان

( و تحلیل معادالت 1شکل فرضیات پژوهش بر اساس آزمون مدل ) انتهادر 

 اند.(، مورد آزمون قرار گرفته1ساختاری )جدول 

وزارت ای بر کاهش عملکرد کارکنان زن شاغل در  شیشه ۀفرضیه اول: صخر

 دارد.تأثیر مثبت و معناداری  ،ورزش و جوانان

و  477/1در مدل تحلیل معادالت ساختاری برابر  P-Valueکه مقدار  ییازآنجا

اول تحقیق مبنی بر تأثیر صخرۀ  یافته نیبنابرا؛ است 002/0آن برابر  P-Valueمقدار 
-وزارت ورزش و جوانان تأیید میبر کاهش عملکرد کارکنان زن شاغل در  ای شیشه

بر کاهش عملکرد  ای شیشه صخرۀ 47/0گردد. همچنین با توجه به ضریب تأثیر 
، این نتیجه بدین معناست که در شرایط فعلی حاکم، به ازای یک واحد کارکنان

درصد بر عملکرد کارکنان زن وزارت ورزش  47/0ای،  کاهش در پدیده صخرۀ شیشه

 و جوانان افزوده خواهد شد که میزان اثر بسیار قابل توجهی است.

وزارت سازمانی کارکنان زن شاغل در ای بر سکوت  فرضیه دوم: صخرۀ شیشه

 دارد.ورزش و جوانان تأثیر مثبت و معناداری 

و  733/8در مدل تحلیل معادالت ساختاری برابر  P-Valueکه مقدار  ازآنجایی
فرضیه دوم تحقیق مبنی بر تأثیر  نیبنابرا ؛باشدمی 002/0آن برابر  P-Valueمقدار 

وزارت ورزش و جوانان ن زن شاغل در ای بر سکوت سازمانی کارکنا صخرۀ شیشه

ای بر سکوت  صخرۀ شیشه 30/0گردد. همچنین با توجه به ضریب تأثیر تأیید می
، این نتیجه بدین معناست که در شرایط فعلی حاکم، به ازای یک واحد سازمانی

 سکوت سازمانی کارکنان زن وزارت ورزشاز  30/0، ای صخرۀ شیشهکاهش در 
 میزان اثر بسیار قابل توجهی است. کاهش خواهد یافت که
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وزارت فرضیه سوم: سکوت سازمانی بر کاهش عملکرد کارکنان زن شاغل در 

 دارد.ورزش و جوانان تأثیر مثبت و معناداری 

و  101/1در مدل تحلیل معادالت ساختاری برابر  P-Valueکه مقدار  ازآنجایی

سوم تحقیق مبنی بر تأثیر  فرضیه نیبنابرا ؛است 028/0آن برابر  P-Valueمقدار 

وزارت ورزش و جوانان سکوت سازمانی بر کاهش عملکرد کارکنان زن شاغل در 

سکوت سازمانی بر کاهش  13/0گردد. همچنین با توجه به ضریب تأثیر تأیید می

، این نتیجه بدین معناست که در شرایط فعلی حاکم، به ازای یک عملکرد کارکنان

کارکنان زن بر افزایش عملکرد  13/0، انی کارکنان زنسکوت سازمواحد کاهش در 

 وزارت ورزش و جوانان افزوده خواهد شد.شاغل در 

فرضیه چهارم: سکوت سازمانی نقش میانجی مثبت و معناداری میان صخرۀ 

 .کند وزارت ورزش و جوانان ایفا میای و عملکرد کارکنان زن شاغل در  شیشه

غیر میانجی در مدل پژوهش از آزمون سوبل منظور بررسی معنادار بودن مت به

گونه که مشاهده گردید مجموع متغیر پیشبین و میانجی اثرگذار  همانشود.  استفاده می

بر متغیر مالک بیشتر از میزان اثر مستقیم داشت. از طرفی آزمون سوبل این پژوهش با 

آمد که نشان  به دست 002/0افزار آنالین صورت گرفت که مقدار آن  استفاده از نرم

ای و  شیشه ۀعنوان متغیر میانجی میان صخر از معنادار بودن اثر سکوت سازمانی به

 دارد. وزارت ورزش و جوانانعملکرد کارکنان زن شاغل در 

 گیری بحث و نتیجه

بدین لحاظ، توجه به  هستند؛زنان بخش مهمی از تأمین سرمایه در بحث توسعه 

ه و مشارکت اجتماعی و اقتصادی به شمار نقش آنها از موضوعات اساسی توسع
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شود. شاخصِ میزان  رود و ابزار مهمی در تحقق دیگر اهداف توسعه محسوب می می

یافتگی کشورها  اهمیت، اعتبار و حضور واقعی زنان در جوامع امروزی به منزلۀ توسعه

که  طوری مطرح شده است و توسعۀ پایدار مبتنی بر توانمندسازی زنان است؛ به

ندیشمندان اجتماعی همواره بر رفع موانع جنسیتی به منزلۀ لزوم تحقق توسعۀ اقتصادی ا

(. در این پژوهش بر اساس مبانی نظری 2130اند. )شیعه زاده،  و اجتماعی تأکید کرده

عنوان مانعی در عملکرد کارکنان زن در  تواند به ای می گفته شد که صخرۀ شیشه

 ؛عنوان متغیر میانجی نام برده شد تغیر سکوت سازمانی بهبین از م ها باشد دراین سازمان

چراکه زنان به دالیل شرایط بازار کار مجبورند در برابر نامالیمات و تبعیضاتی که با 

گیرد سکوت را اختیار کنند. به همین خاطر این موضوع در میان  آنها صورت می

لی ورزش که عملکرد عنوان متولی اص کارکنان زن وزارت ورزش و جوانان کشور به

کارکنان آن بر ورزش کل کشور تأثیرگذار خواهد بود انتخاب شد. مرور تحقیقات 

های  داخلی و خارجی صورت گرفته در رابطه با موانع مدیریتی ارتقای زنان در پست

اما مردان در  ؛ها های باالی زنان در سازمان مدیریتی نشان داد، باوجود توانمندی

سختی ارتقا یابند. با توجه به  کنند که مجبورند به موانعی ایجاد میسازمان برای آنها 

ای بر سکوت سازمانی و  اهمیت موضوع، این پژوهش به بررسی رابطه صخره شیشه

ای و  ان وزارت ورزش و جوانان پرداخت تا در شکستن صخره شیشهنعملکرد کارک

 افزایش توانمندی به زنان شایسته در مدیریت ورزش کمک کند.

بر کاهش عملکرد کارکنان زن شاغل در  ای صخرۀ شیشه ها نشان داد یافته نتایج

است. این یافته با  47/0وزارت ورزش و جوانان تأثیر دارد که میزان این اثر برابر با 

( همخوانی دارد. 2137( و الهیاری و همکاران )2188نتایج تحقیق طالقانی و همکاران )
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ترین عواملی است که مانع  نسیتی، یکی از اساسیهای ج باورهای مربوط به نقش

دوم زنان ترویج  شود. بر اساس این باورها، نقش دست حضور زنان در جامعه می

شوند که نباید وظایف اصلی و اولیه را در جامعه  شود و حتی خود آنان متقاعد می می

انجام برخی از دار شوند. باور عمومی از دیرباز این بوده که زنان فقط قادر به عهده

های الزم برای انجام امور دیگرند. اعتقاداتی  وظایف سنتی خاص هستند و فاقد توانایی

بی توجهی به . برد های خود از بین می تمام اعتماد زنان را نسبت به توانایی دست نیازا

ای در سازمان به کاهش اشتیاق شغلی در کارکنان منجر  وجود پدیدۀ صخرۀ شیشه

ای مهم و مثبت در سالمت کارکنان و عاملی مؤثر در اق شغلی مؤلفهشود. اشتی می

 ویژه خود های مثبت مرتبط با شغل و اکتساب منابع شغلی و منابع فردی، به ایجاد نگرش

شود و به شکل  کارآمدی، است که به انسجام و وحدت میان کارکنان منجر می

رای کارکنان و سازمان فراهم مستقیم یا غیرمستقیم مسیر رشد، تعالی و موفقیت را ب

پذیری  ای بر روی جامعه  هرحال صخره شیشه به .(2137آورد )قنبری و بهشتی راد،  می

پذیری ناتوانی  ناتوانی و خود ناتوان انگاری اثر مثبت و معناداری دارد و همچنین جامعه

افزایش  و خود ناتوان انگاری بر روی توانمندسازی، اثری منفی و معنادار دارد. یعنی

پذیری ناتوانی و خود ناتوان انگاری شده و  ای باعث افزایش جامعه  شیشه ۀصخر

درنهایت سبب کاهش توانمندی زنان در سازمان خواهد گردید )طالقانی و همکاران، 

2188.) 

بر سکوت سازمانی کارکنان زن  ای مبنی بر تأثیر صخرۀ شیشه دیگر آزمون تحقیق

ان تأیید گردید. این نتیجه بدین معناست که در شرایط وزارت ورزش و جوانشاغل در 

سکوت سازمانی از  80/0، ای صخرۀ شیشهفعلی حاکم، به ازای یک واحد کاهش در 
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کاهش خواهد یافت که میزان اثر بسیار قابل توجهی  کارکنان زن وزارت ورزش

یری و (، انص2188های طالقانی و همکاران ) های حاصل با نتایج پژوهش است. یافته

( همسوست. با توجه به اینکه زبان ابزار 2137( و نصیری و همکاران )2131بهشتی راد )

عنوان سرمایۀ  ها است، همین کارکنان هستند که به ها در سازمان تعامل انسان

بخش در سازمان به منزلۀ متولیان رصدخانه سازمانی نقش  استراتژیک و عامل حیات

کنند و برای حل آنها  ازمان و مدیران را شناسایی میکنند، مسائل فراروی س ایفا می

گیرند، رکود و  دهند. وقتی کارکنان سکوت سازمانی را فرامی حل ارائه می راه

کند و مزیت رقابتی  های فیزیکی و اجتماعی آنها رسوب می تحرکی در شبکه بی

بازخورد منفی، شود. همچنین، این پدیدۀ رفتاری به وسیلۀ ممانعت از  معنا می سازمان بی

شود، که این امر درنهایت به ناتوانی سازمان در بررسی  مانع تحول و توسعۀ سازمان می

های  طورکلی، یافته به (.2137شود )قنبری و بهشتی راد،  و تصحیح خطاها منجر می

های دولتی ایران، همانند  آمده از مطالعۀ حاضر نشان داد زنان در سازمان دست به

اند. پس این مطالعه هم  ای مواجه  های غربی، با پدیدۀ صخرۀ شیشه شورمدیران زن در ک

آمده  دست کند. بر اساس نتایج به مانند مطالعات قبلی، استحکام این پدیده را تأیید می

که زنان در سازمان با عواملی همچون ترس از موفقیت،  توان بیان کرد هنگامی می

ها، اقلیت زنان در  طح حقوق و پرداختحمایت سازمانی، فرهنگ مردساالری، س عدم

های کار و زندگی و عدم  تعادل بین مسئولیت ها، عدم سازمان، دامنۀ محدود مسئولیت

رو هستند و در کنار  برای زنان روبه های ضمن خدمت برداری صحیح از آموزش بهره

های  این مسائل عدم تشویق، حمایت و برخورد صحیح مدیران در رابطه با بیان مخالفت

موقع کارکنان  رسانی و آگاهی به کارکنان زن در جهت مسائل سازمان و ضعف اطالع
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های  ها و پیشرفت ها، اهداف، برنامه زن از جانب مدیریت نسبت به تغییرات، مأموریت

تواند در افزایش سکوت سازمانی کارکنان زن مؤثر باشد. در نتیجه، سازمانی می

حاضر نیازمند استفادۀ بیشتر و بهتر از نیروی زنان در  توان بیان کرد مدیریت در قرن می

منظور  اند که به  توسعه به این نتیجه رسیده عرصۀ مدیریت است و کشورهای درحال

 هستند   ای خود ناگزیر از مشارکت دادن زنان در مشاغل مدیریتی  تحقق اهداف توسعه

 (.1020و همکاران،  2)رایان

سکوت سازمانی بر کاهش عملکرد بنی بر تأثیر م ،تحقیق همچنین، یافتۀ دیگر

وزارت ورزش و جوانان تأیید گردید. با توجه به ضریب تأثیر کارکنان زن شاغل در 

، این نتیجه بدین معناست که در سکوت سازمانی بر کاهش عملکرد کارکنان 13/0

 13/0، سکوت سازمانی کارکنان زنشرایط فعلی حاکم، به ازای یک واحد کاهش در 

وزارت ورزش و جوانان افزوده خواهد شد. کارکنان زن شاغل در بر افزایش عملکرد 

( 2131(، عسکری و همکاران، )2131و عنایتی ) ایاین یافته با نتایج تحقیق بزرگ ن

نظران، جو سکوت، توسط بسیاری از  به عقیده محققان و صاحبهمخوانی دارد. 

ها شامل فرایندهای  . این ویژگیگیرد های سازمانی تحت تأثیر قرار می ویژگی

گیری، فرایندهای مدیریت، فرهنگ و ادراکات کارکنان است )زارعی،  تصمیم

(. سکوت سازمانی، با محدود کردن اظهارنظر کارکنان، سبب کاهش اثربخشی 2132

شود و این موضوعی است که بسیاری  های سازمانی و فرایندهای تغییر می گیری تصمیم

ممانعت از  ۀوسیل آن شکایت دارند. همچنین، این پدیده رفتاری به ها از از سازمان

رو سازمان توانایی  ازاین ؛شود سازمانی مؤثر می بازخورد منفی، مانع تحول و توسعه

                                                           
1. Ryan 
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دهد. از لحاظ اهمیت، محققان، سکوت  بررسی و تصحیح خطاها را از دست می

پیشرفت و دگرگونی سازمانی عنوان یکی از اشکال خطرناک بالقوه برای  سازمانی را به

های افکار و عقاید در سازمان  گردد تا گوناگونی و تفاوت کنند که موجب می یاد می

تواند  نظران معتقدند که؛ سکوت می همچنین، صاحب(. 1003،   2)لیوانوساز بین برود 

یعنی امکان دارد افراد از صحبت کردن خودداری ؛ همراه با پنهان کردن حقیقت باشد

گونه که  همان(. 2131عسکری و همکاران، د و در نتیجه حقیقت را بیان نکنند )کنن

های پژوهش حاضر نشان داد، هنگام وجود سکوت در سازمان، عملکرد کاهش  یافته

ها و عقاید فرصت بیان  که جو سکوت در سازمان حاکم باشد، دیدگاه یابد. هنگامی می

ر آن، عواقب دیگری نیز ممکن است به نخواهند یافت؛ اما باید دانست که افزون ب

همراه داشته باشد و عالوه بر کاهش رضایت و تعهد شغلی، با تأثیر منفی بر دیگر 

زنند، همراه باشد. شاید  متغیرهای شغلی و سازمانی که آینده یک سازمان را رقم می

 ترین صدمات ناشی از آن را بتوان عدم همراهی کارکنان با تغییراتیکی از عمده

های هزاره سوم در محیطی پویا و مملو از  سازمانی دانست. در زمانی که سازمان

های متنوع فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای بقای خود تالش  چالش

کنند، نیازمند افرادی هستند که دلسوزانه برای حفظ حیات سازمان تالش کرده، نه  می

 ؛طر افتادن منافع خود سکوت پیش بگیرندتفاوتی و یا ترس از به خ اینکه از روی بی

یابد. بدون ارائه بازخوردها،  ها، کاهش می گیری زیرا در چنین شرایطی کیفیت تصمیم

یابد. پس  گیرند و خطاها افزایش می های اصالحی در زمان الزم انجام نمی فعالیت

شناسایی  توان نتیجه گرفت که یکی از کارهای بسیار مهم مدیران و رهبران سازمان می

و در هم شکستن جو سکوت سازمانی است تا از این طریق بتوانند ادامه حیات سازمان 

 را تضمین نمایند.
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نشان داد که سکوت سازمانی نقش میانجی مثبت و معناداری میان نیز آزمون سوبل 

. کند وزارت ورزش و جوانان ایفا میای و عملکرد کارکنان زن شاغل در  صخرۀ شیشه

ای هم  های پژوهش نشان داد که اثر صخرۀ شیشه وتحلیل یافته تجزیه نتایج کلی

صورت غیرمستقیم از طریق سکوت سازمانی بر عملکرد  صورت مستقیم و هم به به

کارکنان معنادار است. همچنین، سکوت سازمانی اثر معناداری بر عملکرد کارکنان زن 

د گردید. اگر قصد بر این گذارد که از طریق آزمون سوبل نقش میانجی آن تأیی می

است که عملکرد کارکنان زن در سازمان توسعه پیدا کند، ضروری است که مدیریت 

های مدیریتی را در  های حضور زنان در پست فضای سکوت و موانع ارتقا و چالش

گونه تهدیدی از جانب مدیریت برای  کن کند. بدین ترتیب، هیچ سازمان ریشه

ها وجود نخواهد داشت. بنابراین، تالش برای شکستن صخره  هکارکنان هنگام ابراز اید

رفت از آن برای  های برون ای و فائق آمدن بر موانع در پیش روی زنان و راه شیشه

طلبد.  ارتقای عملکرد شغلی شایان ستایش است و توجه جدی مدیران سازمان را می

مل از پدیدۀ صخرۀ آنچه در این پژوهش به دنبال آن بودیم، تبیین تأثیرپذیری ع

ای با آزمون نقش میانجی سکوت سازمانی بین کارکنان زن وزارت ورزش و  شیشه

 (.2130جوانان بود )شیعه زاده، 

که زنان در سازمان با عواملی  توان بیان کرد هنگامی آمده می دست بر اساس نتایج به

قوق و حمایت سازمانی، فرهنگ مردساالری، سطح ح همچون ترس از موفقیت، عدم

ها، عدم تعادل بین  ها، اقلیت زنان در سازمان، دامنۀ محدود مسئولیت پرداخت

های ضمن خدمت  برداری صحیح از آموزش های کار و زندگی و عدم بهره مسئولیت

رو هستند و در کنار این مسائل عدم تشویق، حمایت و برخورد صحیح  برای زنان روبه
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کارکنان زن در جهت مسائل سازمان و ضعف های  مدیران در رابطه با بیان مخالفت

موقع کارکنان زن از جانب مدیریت نسبت به تغییرات،  رسانی و آگاهی به اطالع

تواند در کاهش عملکرد  های سازمانی می ها و پیشرفت ها، اهداف، برنامه مأموریت

 توان بیان کرد مدیریت در قرن حاضر نیازمند کارکنان زن مؤثر باشد. درنتیجه، می

توسعه  استفادۀ بیشتر و بهتر از نیروی زنان در عرصۀ مدیریت است و کشورهای درحال

ای خود ناگزیر از مشارکت  منظور تحقق اهداف توسعه اند که به به این نتیجه رسیده

های مهمی که به منزلۀ معیار جنسیتی  اند. یکی از شاخص دادن زنان در مشاغل مدیریتی

گیرد، میزان مشارکت زنان در  رد توجه قرار میو نیز توانمندسازی زنان مو

های مدیریتی است.  های کالن کشور و همچنین حضور آنان در پست گیری تصمیم

های  هایی که در این حوزه انجام شده است، حضور زنان در پست ریزی رغم برنامه به

ود رسد که زنان در مسیر پیشرفت شغلی خ مدیریتی هنوز چشمگیر نیست و به نظر می

رو هستند )نصیری و همکاران،  در سطوح مدیریتی با مسائل و مشکالت زیادی روبه

2137.) 

رسد وضعیت  گیری کلی از نتایج پژوهش، به نظر می عنوان یک نتیجه درنهایت به

بنابراین، شایسته است که  ؛ای در وزارت ورزش و جوانان مناسب نیست شیشه ۀصخر

ای از   ساالری تأکید کرده و کمیته نظام شایستهمسئوالن وزارت ورزش و جوانان به 

ساالری تحت عنوان کمیته مشورتی شایسته گزینی  افراد مجرب و پایبند به نظام شایسته

های مدیریتی از خود  های الزم را در پست تشکیل دهند و همچنین از زنانی که قابلیت

های کلیدی  دان به پستاند، حمایت جدی به عمل آورده و آنها را مانند مر نشان داده

منظور ارائه راهکار به مسئوالن و مدیران  در این راستا پیشنهادهای زیر بهمنصوب کند. 

 گردد. ورزش کشور جهت بهبود عملکرد سازمان ارائه می
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 ای در سازمان جهت بهبود عملکرد کارکنان  پیشنهاد برای رفع پدیده صخرۀ شیشه

 زن

 های عمومی( در، مطبوعات و تریبونامیهای جمعی )صداوساز طریق رسانه 

جهت فضاسازی برای پذیرش زنان در مشاغل مدیریتی اقدام گردد و موفقیت

 تر شود.های موردی زنان مدیر در سازمان برجسته

 های مختلف  نفس در زنان با دادن مسئولیت ایجاد حس خودباوری و اعتمادبه

 قرار گیرد.های ورزشی  اجرایی به آنان در دستور کار سازمان

 ها و امور سازمان  ها در تمام زمینه گذاری ها و سیاست ریزی از زنان در برنامه

 مشارکت و همفکری گرفته شود.

 های موردی زنان در مشاغل مدیریتی از  برای پذیرش و برجسته کردن موفقیت

 سوی سازمان فضاسازی شود.

 لۀ جنسیتی و فواید با مقو انریگ میگذاران و تصم مدیران، سیاستیی برای آشنا

های گیری، سمینار و کارگاه های باالی تصمیم حضور مؤثرتر زنان در رده

 آموزشی تشکیل شود.

 های  های خانوادگی و مسئولیت ای فراهم شود که تعادل بین مسئولیت  زمینه

های باالی مدیریتی در سازمان  تواند مانع موفقیت زنان در پستشغلی، که می

 .باشد، برقرار شود

 ها به  ها با معیارهای اجتماعی عامل کارایی در پرداخت جهت تناسب پرداخت

نحوی در نظر گرفته شود که تابعی از میزان عملکرد کیفی و کمی کارکنان 

 باشد.
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 ای و  پیشنهاد برای رفع سکوت سازمانی در سازمان جهت رفع پدیده صخرۀ شیشه

 بهبود عملکرد کارکنان زن

  شود جهت کاهش سکوت کارکنان زن،  پیشنهاد میبه مسئوالن ورزش کشور

های  های مدیریت و بهسازی منابع انسانی را در راستای افزایش مهارت برنامه

 گیری را در اولویت قرار دهند. ارتباطی و تصمیم

 ها، پیشنهادها و نظرهای کارکنان  شود مسئوالن برای آگاهی از خواسته توصیه می

 ها در نظر بگیرند. گیری را در تصمیم خود تدابیری بیندیشند و آنها

 های مناسبی نصب شود تا از  صندوق انتقادها و پیشنهادها در سازمان در محل

ای نظر خود را در راستای   طریق آن کارکنان بتوانند آزادانه و بدون ترس و واهمه

 شرایط جاری سازمان بیان کنند.

 د تا برای کارکنان زن بدون ای تقویت گردشود جو سازمانی به گونه پیشنهاد می

نگرانی از مورد انتقاد قرار گرفتن توسط همکاران و باالدستان، اظهارنظر کرده و 

 بدون ترس و مشکالت ناشی از آن، در مواقع لزوم اطالعات خود را ارائه کنند.

 شود تا افراد به این باور برسند  مهم شمردن عقاید جدید کارکنان زن، باعث می

های منفی در  ها دارد و نگرش گیری های آنها نقش مهمی در تصمیم هکه ارائه اید

دهی مناسبی نیز برای توان، نظام پاداش این زمینه اصالح شود و در همین راستا می

 بیان نظرات و ارائه پیشنهادهای خالقانه ایجاد کرد.
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