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 دهیچک
د،که رستان می باشنضایت شغلی سه عامل تأثیرگذار بر روی کیفیت ارائه خدمات از  سوی شاغلین بیمانی ورمهارت شنودموثر،سالمت سازما :هدف

 کارکنان در یشغل تیرضا و ینسازما سالمت ،ثر مو شنود مهارت نیببنظر می رسد باهم ارتباط داشته باشند ، ازاینرو پژوهشی با هدف تعیین ارتباط  
 انجام شد.  زاهوا یاجتماع نیتأم مارستانیب

ز اهوا یاجتماع ینتأم یمارستانکارکنان ب شامل یجامعه آمار. انجام شد 1398در اواخر  و بود یلیتحل یفینوع توص از پژوهش حاضر :هاروش

از سه پرسشنامه  هادهدا گردآوری جهت . بود که به شیوه تصادفی انتخاب شدند یاز جامعه آمار نفر 230پژوهش  و نمونه نفر بودند 750مشتمل بر 
آماری توصیفی نظیر فراوانی،  هایروش SPSSاز نرم افزار  و ،سوتاینهم یشغل یتو رضا فیلدمنو  یهوو یسازمانسالمت  ،مهارت شنود موثر گلن و پود

 .شدفاده مستقل استو تی ایتک نمونهتی ،نظیر  آزمون ضریب همبستگی پیرسون آمار استنباطی  درصد، میانگین و

 یهمبستگ یغلش یتو رضا یسازمانسالمت  ینب یزو ن یسازمانمهارت شنود موثر و سالمت  ینب ،یشغل یتمهارت شنود موثر و رضا ینب :تایجن

 ینو ب یانزمسا بعاد سالمتمهارت شنود موثر و ا ینو ب یشغل یتمهارت شنود موثر و ابعاد رضا ینب یهمبستگ یبضرا یه. کلو معنادار بود ینسبتاً قو
 یهمبستگ یبضر یزانم یشترینب ،یسازمانابعاد سالمت تمامی و  یشغل یترضا ین. بمثبت و معنادار بودند یشغل یتو ابعاد رضا یسازمانسالمت 

(51/0>r>31/0)، بود یمعنادار و منف ،یفضع یهمبستگ ،ینهاد یکپارچگی. فقط در بعد مشاهده شد . 

ر زمینه شنود دان و مدیران شود تا با ایجاد تمهیدات الزم برای آموزش کارکنهای این مطالعه به مدیران پیشنهاد میجه به یافتهبا تو :گیرینتیجه

 موثر به افزایش سالمت سازمانی بیمارستان و افزایش رضایت شغلی کارکنان کمک نمایند.

 .یغلش یتارض ،یسازمانسالمت  ،مهارت شنود موثرها: کلیدواژه

 پژوهشی نوع مقاله:

 30/9/99پذیرش مقاله:  14/8/99اصالح نهایی:    7/6/1399 دریافت مقاله:

 پزشکی یسانرعالاطمجله . اهواز یماعاجت ینتأم یمارستانکارکنان ب یاندر م یشغل یتو رضا یسازمانسالمت  ،مهارت شنود مو ثر ینارتباط ب. ینعبدالحس یسین، یممر یدلف، یدهفر ینیحس ارجاع:

 .33-25 :6(3) ؛1398 .نوین

  

  مقدمه:
و  یاز خدمات پزشک یاز دیرباز جزو مهم یارتباط یهامهارت

موثر  یریتمد یبرا یارتباط یها[. مهارت1] شناخته شده است یپرستار

 یان. در ماست یدر محل کار ضرور یاحرفه یطدر مح یفرد ینروابط ب

با مهارت گوش  یشرونقش پ ،شاوره()م یاطمهم ارتب یهاتمام مهارت

 -فعاالنه یااز گوش دادن فعال و  یف[. اکثر تعار2] ستدادن موثر ا

از کلمات  یراجرز بنا شده است و پورد یفتعر یههمدالنه گوش دادن بر پا

به گوش دادن  تواندیکه م کندیگوش دادن آگاهانه و موثر استفاده م

 یانعکاس یاال )گوش دادن همدالنه ادن فعگوش د .[3] فعال ترجمه شود

( شامل مجموعه مهارت شامل گوش دادن و پاسخ شودیم یدهنام یزن

که درک متقابل و اعتماد را نشان  یاست در حال یگردادن به شخص د

متخصصان  یبرا یمهارت اساس یک. گوش دادن فعال دهدیم
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 و همکاران حسینی                                                                                                                     یشغل یتو رضا یسالمت سازمان ،ارتباط مهارت شنود مو ثر

 1399 ییزدوره ششم، شماره سوم، پا ین،نو یپزشک یرسانمجله اطالع 

سخنران را  امیپ ازدسیشنونده را قادر م یراز .است یبهداشت یهامراقبت

[. فقدان 4] ارائه دهد یکند و سپس پاسخ مناسب یقدق یرو تفس یافتدر

به  تواندیم یبهداشت یهامتخصصان مراقبت یسو از یمهارت ارتباط ینا

 یصخود را تشخ یمارانباشد که سرنخ ارائه شده توسط ب یمعن ینا

 کن است رفع نشودمم رانیماب یواقع هایینگران ،رو ین. از انخواهند داد

[5] . 

اما مستلزم تالش  ؛است یاکتساب یاگر چه مهارت ؤثرگوش دادن م

 یاارزنده یجتفاهم متقابل و نتا ،یشتراطالعات ب ،و در عوض باشدیفراوان م

دو طرفه  یندفرا یک ،یارتباط یهااز مهارت یاریدارد و مانند بس یرا در پ

و  حتگوش دادن و گسترش فرهنگ صرا ،ردنتوجه ک ین. بنابرااست

. مقابله با سوءتفاهم است یهاراه ینمؤثرتراز جمله  ،یحمبادله اطالعات صر

ارتباطات را در  یفیتک ،هنر گوش دادن مؤثر ،یکار یطمح یدر زندگ

 ،یتا بتوانند با همکار سازدیو افراد را قادر م دهدیم یشافزا سازمان

 یدنرا در رس سازمانو  ردازندبه کار بپ یکدیگردر کنار  یفکرو هم یهمدل

از  یکی. گوش کردن موثر [6] کنند یاری یسازمانو  یبه اهداف فرد

و افراد مخاطب در  سازمان یکابزار ارتباط موثر با کارکنان  ترینیضرور

 ،شنونده خوب یکشدن به  یلاست با تبد یرمد یک یرامونپ یطمح

ر دستان ارتباط برقرار یبا ز یشتریسطوح ب قادر هستند که در نیرامد

سالم  سازمان یک[. 7] یندرا حاصل نما تریقعم و تریقو یکنند و روابط

دستان و سرپرستان  یرز ینطور ب ینهمکاران و هم یاناز ارتباط مستمر م

مت سالم که امروزه از آن به نام مفهوم سال سازمان[. 8] برخوردار است

مورد  یبه طور رسم Milesتوسط  1965در سال  ،شودیم یاد یزمانسا

 سازمان ییتوانا یسازمانسالمت  ،یلاستفاده قرار گرفت که به گفته ه

از  یکی. توسعه درست و کارآمد است ،زمان خاص یکگسترش در  یبرا

است  Hoy & Fieldman یسازمانسالمت  یبررس هایمدل ترینمهم

مالحظه ،یرمد و نفوذ یرتأث ،ینهاد یگانگیرا  یسازمانسالمت  ابعادکه 

. در [9] عنوان کردند یعلم یدو تأک یهروح از منابع، یبانیپشت ،گری

مطلوب و سالم بوده و کارکنان  یجو یدارا یاسالم و پو سازمان ،یتقیحق

 سازمانکردن در  راز کا هاآن. هستند یزهو با انگ شناسیفهوظ ،آن متعهد

. [10] شوندیبا عالقه در محل کار خود حاضر م ،خود خشنود بوده

مطلوب متمرکز است  یسازمان هاییتبر موقع یسازمانسالمت 

 یخود راض سازمانو اهداف  هاییکه افراد کامالً از توانا هاییعیت)موق

ز د افر که یو خشنود یاحساس خرسند یعنی یشغل یتهستند( و رضا

آن به شغل خود  یو در پ بردیکه از آن م یو لذت کندیکار خود م

 [. 11،12]کند یم یداپ یو وابستگ یدلگرم

ارائه شده است که از  یشغل یترضا یدهپد یبرا یمختلف تعاریف

 کامالً  یشغل یترضا یف[. اگرچه تعر13] متفاوت است یگربه فرد د یفرد

 یعال یستمس یکبه  یابیدست یاصل اما همچنان عامل ،یستمشخص ن

 یشغل هایاست که با جنبه یمفهوم چند بعد یشغل یت. رضااست

 [. 14] تخورده اس یوندمختلف پ

 ،یسازمانجو  ،نوع شغل ،شامل نظام پرداخت یشغل یتابعاد رضا

 رغمی. عل[15] است یزیکیف یطو شرا یسبک رهبر ارتقاء، هایفرصت

که  یحال همه مهم است و در یکار برا یطؤثر در محمدادن گوش  ینکها

پزشک  یو همدل یحتوض ،در متون ذکر شده است که مهارت گوش دادن

داشته باشد و  یمارسالمت و عملکرد ب یتبر وضع یقیعم یرتأث تواندیم

را  یدر موسسه پزشک یبهداشت هایاز مراقبتها آن یترضا ینهمچن

 ینهدر زم یمحدود منتشر شده یقاتحقحال ت ینبا ا ،دهدینشان م

مهارت شنود موثر وجود دارد و در اکثر مطالعات مرتبط آن را در قالب 

  [16،17] .اندمطرح ساخته یارتباط هایمهارت یکل

در  ینشان داد در داخل و خارج از کشور مطالعات اندک هابررسی

در  یازمانس یرهایمتغ یرمهارت شنود موثر با سا ینخصوص ارتباط ب

حوزه مراقبت سالمت  صورت گرفته است که در اکثر مطالعات منتشر 

 یا و یارتباط یهامهارت یربر مهارت گوش دادن موثر در کنار سا یزشده ن

 ینا عالوه بر مهارت گوش دادن موثر توجه شده است. گونگیچ و یتماه

اند. بوده یرمرو و یفیاز نوع ک یشترب یزن یشده خارج مطالعات منتشر

ها سازمانمهارت شنود موثر در  ینهدر زم یتعداد مطالعات داخل ینهمچن

 و یجهرم مثال بطور .شمارند انگشت سالمت حوزه در خاص بطور و

 یرانمد سطح از ینچند ینهمکارانش مهارت گوش دادن فعال را در ب

 .دندنمو یکرمان بررس یوابسته به دانشگاه علوم پزشک یمارستانچهار ب

 متغیرهای یگرارتباط د انجام شد و یفیبصورت توص یبررس ینا یکنول

 و Raina. [18] یدنگرد یبا مهارت گوش دادن فعال بررس یسازمان

مهارت گوش دادن در  یتاهم درباره یمطالعه اکتشاف یکهمکارانش 

به  و دادند انجاما یکآمر هند و، یمالز یهامتخصصان شاغل با سه فرهنگ

 یسه کشور مختلف پ بر مهارت گوش دادن افراد از یملفرهنگ  یرتأث

در ارتباطات  ادنمطالعه نشان داد که مهارت گوش د ینا هاییافته ،بردند

 یکدموگراف یرهایمتغ یگرد و سن یرتأث ی. حتاست موثر یفرهنگ ینب

 بر یسازمان یگرمتغیرهاید یرتأث یول یدگرد یبرمهارت گوش دادن بررس

که  ییآنجا از ین. همچن[17] قرار نگرفت یمورد بررس ندگوش دامهارت 

 یهاسازمان. کار متمرکز شود یطبر ارتقاء سالمت در مح یدبا یریتمد
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 دارند ینقش مهم ،سالم هایسازمان یبرا هاییبه عنوان مدل یبهداشت

[19] . 

 بر نشان داد که افزون یزن یسازمانمتون سالمت  یشینهکاوش در پ

 یسازمانسالمت  یینهدرزم یداخل و یخارج یک بودن مطالعات کماند

 ینبا ا انیمراکز درم یحت وها سازمان یراناغلب مد ،سالمت حوزه در

توسعه  بهبود و و یمنابع انسان یریتآن در مد یتاز اهم مفهوم ناآشنا و

ها انبیمارست یسازمانسالمت  یبررس بنابراین. موفق غافلند سازمان

 هایدر بخش مراقبت ین. همچنضرورت محسوب شود یک تواندیم

 یترضا ،خدمات ییو کارا یفیتبه شدت با ک یشغل یترضا ،یبهداشت

[. 20] همراه است یپزشک هایینهو کاهش هزها آنبهبود  ،مارانیب

حفظ  یبرا یمارستانکارکنان ب یشغل یتاز رضا یناناطم ینبنابرا

 [. 21] است یبطور مؤثر ضرور یخدمات درمان و ارائهکارمندان 

 یبا توجه به مطالب گفته شده پژوهش حاضر با هدف بررس بنابراین

 یانم در یشغل یتو رضا یسازمانسالمت  ،مهارت شنود موثر ینارتباط ب

مهارت  ،یداهواز انجام شد تا روشن نما یاجتماع ینتأم یمارستانکارکنان ب

 یکدیگربر  یریچه تأث یشغل یترضا و یازمانسسالمت  و شنود موثر

 یوهش یندرک نسبت ا و یآگاه یشبا افزا بیمارستان یرانتا مد دارند،

را در  سازمانارتقای سالمت  اتموجب ،مقرون به صرفه یریتیمد

با اثبات  یگرد یبا بهبود مهارت شنود موثر فراهم آورند و از سو یمارستانب

 یقبل یهاکه در پژوهش یشغل یتموثر و رضاد ت شنومهار ینب رابطه

 یانتوسعه مهارت گوش دادن در م با بهبود و ،مانده بود یباق یهدرحد فرض

کارکنان شوند و به خدمات  یشغل رضایت یزانم یشکارکنان، سبب افزا

 .یابنددست  یمارانب یموثرتر برا یدرمان
 

 :هامواد و روش

در  مقطعی رتصو بهبود و   لیتحلی -فیتوصی عنواز  حاضر هشوپژ

کارکنان  یهپژوهش شامل کل ی. جامعه آمارانجام شد 1398 الساواخر 

نفر از  230نمونه پژوهش شامل  ند.اهواز بود یاجتماع ینتأم یمارستانب

از نوع  گیریوه نمونهیاهواز بود و ش یاجتماع ینتأم یمارستانکارکنان ب

 ،دمهارت شنود موثر گلن و پو رسشنامهپ شامل قتحقی اربز. ابود یتصادف

 یشغل یتو پرسشنامه رضا یلدمنو ف یهو یسازمان سالمتپرسشنامه 

یر خ /یبل یهابا پاسخ یهگو 15 پود شامل . پرسشنامه گلن وبود سوتاینهم

 ییروا .بود 726/0 پژوهش ینا کرونباخ دریآلفا یبضر[. 22] بود

  گردید. ییدان تأتوسط صاحبنظر پرسشنامه

 که یهگو 44 شامل Fieldman و  Hoy یسالمت سازمان پرسشنامه

 ،غالبا ،همیشه ،گاهی) تلیکر سمقیااز  دهستفاا باآن  یگذارنمره یوهش

شامل  یپرسشنامه سالمت سازمان یها. مجموعه سوالبود( هرگز ،رتبند

چند  یا یکسطوح  نیام از ابود و هر کد یو فن یادار ،یسه سطح سازمان

داشت  ینهاد یکپارچگیبا نام  ،بعد یکفقط  ی. سطح سازمانبعد داشت

 ،یرمد نفوذ یهابعد با نامچهار  یسطح ادار بود، 7 تا 1 هاییهکه شامل گو

 27 تا 8 هاییهشامل گو منابع که یبانیپشت و یدهساخت ،یگرمالحظه

 .[23] بود یعلم یدتأک و یهروح لشامبعد  دو یفنبود و سطح 

پژوهش  در یلدمنف و یهوی سالمت سازمان پرسشنامه کرونباخآلفای

 ید.محاسبه گرد 82/0حاضر 

که نظام  بود یهگو 19شامل  سوتاینهم یشغل یترضا پرسشنامه

و  یسبک رهبر ،یجو سازمان ،پیشرفت هایفرصت ،نوع شغل ،پرداخت

به  ،شده یآورجمع یهاداد یلتحل ی. براکردیم یرسبر را یشرایط فیزیک

 ینظر ،مخالفم ،کامالً مخالفم هایینهبه گز 5 ،4 ،3 ،2 ،1نمرات  یبترت

 یرهامتغ یبرا یازامت یانگینموافقم وکامالً موافقم داده شد و م ،ندارم

محاسبه  83/0 ونباخرکیآلفا یبضردر این پژوهش . [15] محاسبه شد

  .شد

منظور رعایت ضوابط اخالق پژوهش، اطالعات کافی در مورد به

پژوهش در اختیار  یهاافتهیهدف و نحوه اجرا و نیز استفاده از 

شامل کسب رضایت  نیز مالحظات اخالقی شد کنندگان قرار دادهشرکت

 در شرکت آگاهانه کتبی، اطمینان از محرمانه بودن اطالعات و آزاد بودن 

  یا عدم شرکت در هر مرحله از مطالعه، بوده است.

. انجامید بطول ماه سه هاپرسشنامه یلو تکم یعزمان توز یبطور کل

 ،شده یعپرسشنامه از هر نوع ( توز 235پرسشنامه ) 705در مجموع از 

 SPSSافزار نرم از هاداده یلتحل ی. برایدگرد یلپرسشنامه تکم 690

پرداخته  یرهامتغ یفابتدا به توص یلتحل ینا . دریدگرداستفاده  23 نسخه

آزمون  ،پژوهش هاییهو آزمون فرض یشد و سپس به منظور بررس

 یلو تحل مستقلیت ،اینمونهتکیآزمون ت ،یرسونپ یهمبستگ یبضر

و فاصله  دبو لنرماپژوهش  این در هاداده یعزتو. یداستفاده گرد یانسوار

 .شد گرفته نظر در 95/0 هاداده یلتحل و یهجزدر ت اننیاطم

 

 :هایافته

نفر بود که  230پژوهش  ینکننده در اتعداد کل کارکنان مشارکت

 مرد آنان از درصد 5/53 و بودند متأهل کنندگاندرصد شرکت 2/92

مدرک  ،یسن هایرده لحاظ از کنندگانشرکتسایر اطالعات . ودندب
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 و همکاران حسینی                                                                                                                     یشغل یتو رضا یسالمت سازمان ،ارتباط مهارت شنود مو ثر
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 و خدمات( در یادار ،ی)درمان یسته خدماتر خدمت وسابقه ، یلیتحص

 .گزارش شده است 1 جدول

 پژوهش کنندگان درشرکت یشناختیتجمع یفتوص -1 جدول

 متغیر های مختلفرده فراوانی درصد فراوانی

7/5 

6/32 

5/43 

8/17 

4/0 

13 

75 

100 

41 

1 

 سال 30تا  20

 سال 40تا  30

 سال 50تا  40

 سال به باال 50

 خبدون پاس

 های سنیرده

3/4 

4/30 

7/11 

5/23 

9/10 

6/12 

5/6 

10 

70 

27 

54 

25 

29 

15 

 زیر دیپلم

 دیپلم

 دیپلمفوق

 لیسانس

 لیسانسفوق

 دکترا

 دکترافوق

 های تحصیالترده

3/18 

6/42 

9/33 

2/5 

42 

98 

8/7 

12 

 سال 10زیر 

 سال 20تا 10

 سال 20باالی 

 بدون پاسخ

 سابقه خدمت

 

 مولفه ،باشدیمشرح  ینپژوهش بد یاصل ییرهامتغ یتوضع یفتوص

 یانگینم یشترینب یدارا ،یسازمانسالمت  هایمولفه یناز ب دهیساخت

سالمت  هایمولفه یرسا یازامت یانگینبود و م 57/3 یزانبود به م یازامت

از  یشغل ضایتر هایمولفه یازامت یانگین. مبود 4/3تا  2/3 ینب یسازمان

 یهامولفه یشترب یازاتامت یانگینم یبیتقرو بطور  بود یرمتغ 3 تا 59/2

 .بودند 3  برابر یشغل یترضا

 یداراسطح معن و t>96/1برآورد شده  یت آماره یزانبا توجه به م

05/0>P-Value  که در  یرمورد هر متغ در یینحد باال و پا مقادیرو

بدست  گینیانم یبربر برا ی. فرض صفر مبنگزارش شده است 2 جدول

 ییدد و فرض مقابل آن مورد تأیر رمورد هر متغ در ینظر یانگینآمده با م

 یمهارت شنود موثر و سالمت سازمان یزاناساس م ین. بر اقرار گرفت

 .بود ینظر یانگیناز م تریینپا یشغل یتو رضا ظرین یانگینباالتر از م

 پژوهش رهاییمتغ یتعوض یجهت بررس یاتک نمونهیآزمون ت -2جدول 

 tآماره  میانگین متغیر
سطح 

 معناداری

حد 

 پائین

حد 

 باال

میانگین 

 نظری

84/2 شنود موثر  65/24  001/0  77/0  91/0  2 

65/2 رضایت شغلی  28/8-  001/0  43/0-  27/0-  3 

33/3 سالمت سازمانی  81/11  001/0  27/0  38/0  3 
 

 ین همبستگپژوهش از آزمو یرهایمتغ ینب رابطه یجهت بررس

 یببراساس ضرو  3 جدول نتایج طبق بر .یداستفاده گرد یرسونپ

رابطه  (،P-Value<001/0) یارادسطح معن محاسبه شده و یهمبستگ

 یزانو براساس م معنادار است پژوهش  مثبت و یاصل یرهایمتغ ینب

 ییرات، درصد تغیشبینپ غیرتوان از روی متیبدست آمده م یینتع یبضر

 یرمتغ ینب یدهنده همبستگنمود که نشان یینپیشبرا  مالک یرمتغ

  .مالک  است یربا متغ پیشبین

 و مالک پیشبین یرهایمتغ ینهمبستگی ب یبضر -3 جدول

 متغیر مالک متغیر پیشبین
ضریب 

 همبستگی

مجذور ضریب 

 همبستگی

سطح 

 معناداری

33/0 رضایت شغلی مهارت شنود موثر * 00/11  001/0>  

رمهارت شنود موث سازمانیسالمت    45/0 * 00/21  001/0>  

36/0 رضایت شغلی سالمت سازمانی * 00/13  001/0>  

36/0 سالمت سازمانی رضایت شغلی * 00/13  001/0>  
 

مهارت شنود موثر  ینب یدهند که همبستگینشان م 4 جدول یهایافته

 یبو ابعاد آن، مثبت و معنادار است و متفاوت بودن ضرا یشغل یتبا رضا

 یزاندهنده م، نشانیشغل یتاز ابعاد رضا یک هر یآمده برابدست  نییتع

 یشغل یترضا از ابعاد یک با هر موثر متفاوت مهارت شنود یهمبستگ

 است.

 و ابعاد آن یشغل یتمهارت شنود موثر با رضا ینهمبستگی ب یبضر -4جدول 

 متغیرهای مالک

مهارت شنود موثر پیشبینمتغیر   

ضریب 

 همبستگی

 ضریب مجذور

بستگیهم  
 سطح معناداری

33/0 رضایت شغلی * 00/11  00/0>  

27/0 نظام پرداخت * 4/7  00/0>  

30/0 نوع شغل * 1/13  00/0>  

22/0 فرصت های پیشرفت * 1/9  00/0>  

25/0 جو سازمانی * 6 00/0>  

30/0 سبک رهبری * 9 00/0>  

34/0 شرایط فیزیکی * 0/12  00/0>  
 

 ینب یکه همبستگ د،دهنین منشا 5جدول  یهایافته ینهمچن

معنادار است و  و ابعاد آن مثبت و یمهارت شنود موثر با سالمت سازمان

از ابعاد سالمت هر یک  یبدست آمده برا یینتع یبمتفاوت بودن ضرا

هر  موثر با متفاوت مهارت شنود یهمبستگ یزانمدهنده نشان، یسازمان

 است. یسازمان متاز  ابعاد سالیک 

 و ابعاد آن یمهارت شنود موثر با سالمت سازمان ینگی بهمبست یبرض -5جدول 

 متغیرهای مالک

 متغیر پیشبین مهارت شنود موثر

ضریب 

 همبستگی

مجذور ضریب 

 همبستگی
 سطح معناداری

45/0 سالمت سازمانی * 6/20  00/0>  

50/0 یگانگی نهادی * 6/16  00/0>  

22/0 نفوذ مدیر * 9/4  00/0>  

گریمالحظه  30/0 * 8/6  00/0>  

دهیساخت  27/0 * 6/7  00/0>  

19/0 پشتیبانی منابع * 7/3  00/0>  

41/0 روحیه * 4/16  00/0>  

40/0 تاکید علمی * 2/16  00/0>  
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 همکاران و  یحسین                                                                                                                     یشغل یتو رضا یسالمت سازمان ،ارتباط مهارت شنود مو ثر 

1399 ییزدوره ششم، شماره سوم، پا ین،نو یزشکپ یرسانمجله اطالع   

با  یسازمانسالمت  ینب یدهند، همبستگینشان م 6جدول  هاییافته

 یبمعنادار است و متفاوت بودن ضرا و ابعاد آن مثبت و یشغل یترضا

 یزاندهنده منشان ی،شغل یتاز ابعاد رضاهر یک  یبرا آمده بدست یینتع

 یشغل یتاز ابعاد رضاهر یک با  یسازمانمتفاوت سالمت  یهمبستگ

 است.

 نکارکنان و ابعاد آ یشغل یتبا رضا یسازمانسالمت  ینهمبستگی ب یبضر -6 جدول

 متغیرهای مالک

 متغیر پیشبین مهارت شنود موثر

ضریب 

 همبستگی

یب مجذور ضر

یگهمبست  
 سطح معناداری

45/0 سالمت سازمانی * 6/20  00/0>  

50/0 یگانگی نهادی * 6/16  00/0>  

22/0 نفوذ مدیر * 9/4  00/0>  

گریمالحظه  30/0 * 8/6  00/0>  

دهیساخت  27/0 * 6/7  00/0>  

19/0 پشتیبانی منابع * 7/3  00/0>  

41/0 روحیه * 4/16  00/0>  

 

 یشغل یترضا ینب یکه همبستگ دهندینشان م 7جدول  هاییافته

 ینب یفقط همبستگ معنادار است و و ابعاد آن مثبت و یسازمانبا سالمت 

درصد  95 ینان( در سطح اطمr=-14/0) یشغل یترضا و ینهاد یگانگی

یک  هر یبدست آمده برا یینتع یب. متفاوت بودن ضراداربوداو معن یمنف

 یتتفاوت رضام یهمبستگ یزاندهنده منشان ی،سازماناز ابعاد سالمت 

 .است یسازماناز ابعاد سالمت هر یک با  یشغل

 و ابعاد آن یسازمانبا سالمت  یشغل یترضا ینهمبستگی ب یبضر -7جدول 

 متغیرهای مالک

 متغیر پیشبین مهارت شنود موثر

ضریب 

 همبستگی

مجذور ضریب 

 همبستگی
 سطح معناداری

40/0 سالمت سازمانی * 13 00/0>  

هادییگانگی ن  14/0- * 2 00/0>  

32/0 نفوذ مدیر * 1/10  00/0>  

گریمالحظه  51/0 * 6/25  00/0>  

دهیساخت  33/0 * 11 00/0>  

34/0 پشتیبانی منابع * 2/11  00/0>  

31/0 روحیه * 8/9  00/0>  

48/0 تاکید علمی * 5/22  00/0>  
 

که در  دهدیمستقل را نشان م یآزمون ت یجنتا 8جدول  یهایافته

در آزمون  یسازمانو سالمت  یشغل یتود موثر، رضامهارت شن یرهایمتغ

 یناز ا و باشد یم برقرار یتبراساس جنس هاواریانس یفرض برابر ینلو

 یندر ا یتمعنادار براساس جنس یتفاوت آمار یفرض جهت بررس

 هاییرکه در متغ یبه استناد مقدار معنادار و یدگرد دهاستفا یرهامتغ

براساس  ینبدست آمد، بنابرا 05/0از  ریشتتقل بسمیمذکور در آزمون ت

و سالمت  یشغل یتمهارت شنود موثر، رضا هاییردر متغ یتجنس

 .وجود نداشت یتفاوت معنادار آمار یسازمان

 یو سالمت سازمان یشغل یتمهارت شنود موثر، رضا یردر متغ یتجنس براساسمستقل  گروه یآزمون ت -8جدول  

 هاواریانس آزمون برابری متغیر
 هاآزمون تساوی میانگین آزمون لوین

F معناداری t معناداری آزادی درجه 

 65/0 228 46/0 41/0 68/0 هاواریانسبا فرض مساوی  بودن  مهارت شنود موثر

 20/0 228 28/1 72/0 13/0 هاواریانسبا فرض مساوی  بودن  رضایت شغلی

 53/0 228 630/0 230/0 42/1 هاسیانواربا فرض مساوی  بودن  یسازمانسالمت 

 
 گیری:نتیجهبحث و 

سالمت  ،ارتباط مهارت شنود موثر یپژوهش با هدف بررس ینا

اهواز  یاجتماع ینتأم یمارستانکارکنان ب یاندر م یشغل یترضا ،یسازمان

مهارت شنود موثر و  یتوضع ،پژوهش یهایافته. بر طبق انجام شد

 یزانحد متوسط برآورد شد که مدر سطح باالتر از  یسازمانسالمت 

از حد  بیشتر یسازمانمورد سالمت  و در درمورد مهارت شنود موثر

در سطح کمتر از حد  یشغل یترضا یتوضعدر  یکنو ل ،بود متوسط

 یتاز وضع یدمذکور نبا یمارستانب یراناساس مد ین. بر همبود متوسط

 یندر ب یشغل یترضا یراغافل بمانند ز نکارکنا یشغل یتنامطلوب رضا

 ییعملکرد و کارآ یابیدر ارز یکارکنان بهداشت و درمان شاخص مهم

و  یدیکه حم ایمطالعه در ینهمچن [.24] است یخدمات درمان

 یترضا یزانم ،همدان انجام دادند یآموزش هاییمارستانهمکاران در ب

 یزو همکارانش ن یکه جعفر ایه[. در مطالع25] بود یینکارکنان پا یشغل

در  یسازمانسالمت  ،اهواز انجام دادند یمارستان منتخب آموزشیدر دو ب

هر دو پژوهش با  یجبتوان گفت نتا یدسطح نسبتاً مطلوب بود که شا

 [.26] داشتخوانی همپژوهش حاضر  هاییافته

 یقو یمرابطه مستق یشغل یتمهارت شنود موثر و رضا ینبهمچنین 

 یهمبستگ یبضرا به استناد محدوده ینمعنادار وجود داشت. همچن و

و معنادار بود. از  یممستق یشغل یتن مهارت شنود و ابعاد رضایرابطه ب

 یممستق یرابطه قو یسازمانمهارت شنود موثر با سالمت  ینب یگرد یسو
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 و همکاران حسینی                                                                                                                     یشغل یتو رضا یسالمت سازمان ،ارتباط مهارت شنود مو ثر
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 و یممستق رابطهاز  ،یهمبستگ یبضرا محدوده و معنادار وجود داشت و

 یتحکا یسازمانابعاد سالمت  یهمهارت شنود موثر و کل ینب رمعنادا

 کارکنان از میان در موثر شنود مهارت بهبود ،ترروشن یداشت، به معنا

ابعاد کمک خواهد کرد  یهکل کارکنان در یشغل یترضا یشبه افزا سو یک

 البه دنب ابعاد یهکل در یسازمانسطح سالمت  ارتقای یگرد یاز سو و

 ینب حاصل ازرابطه یینتع یببه استناد ضر ینت. عالوه بر اشدا خواهد

 11 یینمهارت شنود موثر قادر به تب  ،یشغل یترضا موثر و مهارت شنود

و همکاران  kuneo ی. در مطالعهاست یشغل یترضا ییراتدرصد از تغ

آنان  یشغل یتپرستاران و رضا اطیارتب یهامهارت ینب داریاارتباط معن

 [.27] داشتخوانی همآن با پژوهش حاضر  یجکه نتا ،یدردگمشاهده 

مهارت شنود موثر  ینب حاصل از رابطه یینتع یبضر طبق همچنین

 ییراتاز تغ درصد 21 ینمهارت شنود موثر قادر به تب ،یسازمانسالمت  و

که توسط عبدزاده و همکارانش  ای. در مطالعهباشدیم یسازمانسالمت 

 هایمهارت ینب رابطه ،دانجام ش یهمنتخب اروم یاهیمارستاندر ب

آن با  یجمثبت و معنادار بود که نتا یسازمانبا سالمت  یرانمد یارتباط

 [.28] پژوهش مطابقت داشت ینا یجنتا

 یقو بطهکارکنان را یشغل یتو رضا مانیزسا سالمت بین ،همچنین

 یبضرا اد محدودهنبه است ینا عالوه بر داشت. وجود یممستق معنادار و

 یشغل ضایتابعاد ر یهکل و یسازمانسالمت  ینب ، رابطهیهمبستگ

 یشسبب افزا ی،سازمانسطح سالمت  یشافزا یعنیمعنادار بود  و یممستق

 یبضر براساسو  شودیابعاد م یهکارکنان در کل یشغل یتسطح رضا

 راتییدرصد از تغ13 یینقادر به تب یسازمانسالمت  بدست آمده، یینتع

که از پژوهش بدست  یگرید هاییافته. بر طبق شده است یشغل یترضا

 داراو معن یقو یممستق رابطه  یسازمانبا سالمت  یشغل یترضا ینب ،آمد

 و یشغل یترضا ینب یهمبستگ یبضرا به استناد محدوده و داشت وجود

معنادار  و یممستق نهاد( رابطه یگانگی)جز بعد  یسازمانابعاد سالمت  یهکل

و  یابطه منفر یشغل یترضا و ینهاد یگانگی ینفقط ب وجود داشت و

  .وجود داشت داریامعن

سالمت  یکارکنان سبب ارتقا یشغل یترضا یشافزا یبطورکل یعنی

آن از  ارکنانکه ک بیمارستانی در یگر. به عبارت دخواهد شد یسازمان

آن  یانمسازسالمت  یتوضع ،برخوردارند یشتریب یشغل یترضا

و  یفوق در مطالعه طالب . معنادار بودن رابطهبهتر خواهد بود یمارستانب

 یجکه با نتا ،مشاهده شد یزکرمان ن هایهمکاران در کارکنان دانشگاه

همکاران ابعاد  و یپژوهش طالب در یکن. ولداشتخوانی همپژوهش حاضر 

 در ین[. همچن29] گرفت مورد مطالعه قرار یسازماناز سالمت  یگرید

و  یسازمانسالمت  رابطه یو همکاران که با هدف بررس یرانوندب مطالعه

 بین رابطه ،دادند انجام آبادخرم هاییرستاندب یراندب یشغل یترضا

 . البته در مطالعهبود معنادار ومثبت  یشغل یتو رضا یسازمانسالمت 

 یگانگیبعد  ینب یستگبهم ،همکاران برخالف مطالعه حاضر و یرانوندب

پژوهش  هاییافته، بنابراینگزارش شده بود.  یمنف یشغل یترضا نهاد و

 [.30] نداشتخوانی همپژوهش حاضر  یجمذکور با نتا

بهبود مهارت شنود موثر کارکنان  ،حاصل از پژوهش یجنتا براساس

 تیو بهبود رضا یسازمانسالمت  یبه ارتقا یابیدست یبرا ،بیمارستان

 یگرد یدارد و از سو یشتریب یتبه توجه و اهم یازکارکنان ن یشغل

 یشغل یتو رضا یسازمانادعا کرد سالمت  توانیپژوهش م یجنتا براساس

 یشسبب افزا ،کدام هر یتتقو یعبارتهب ،دارند یهمثبت و دوسو رابطه

بر هر  هاتخاذ تصمیماتی ک ،رسدیاساس بنظر م ینا . برشد خواهد یگرید

شود تا بهبود سالمت ییک از این دو متغیر تأثیر مثبت بگذارد باعث م

 یترضا یارتقا سالم و یکار یطبه مح یابیدست و یمارستانب یسازمان

از  یمارستانب یبرخوردار به منظورو   یافتدزمان اتفاق بکارکنان هم لیشغ

 یارتقا یرظن ،مهارت گوش دادن موثر کارکنان مثبت بهبود یامدهایپ

توانند با انجام یم مدیران ،یشغل یترضا یشافزا و یسازمانسالمت 

آموزش ضمن خدمت به کارکنان توسط  ارائه یرنظ یمناسب هاییتفعال

آن، موجبات  یایمزا گوش دادن موثر و یچگونگ ینهزم در جربم یداسات

هم آورند افر یمارستانکارکنان ب یانم در مهارت شنود موثر یجترو بهبود و

کارکنان  یانم رفتار مطلوب در فرهنگ و یکمهارت را به  ینو ا

و  یسازمانسالمت  یزیبا انجام مم ینهمچن کنند. یلتبد یمارستانب

مشکالت و نواقص  شناسییببه آس ایصورت دورههب یشغل یترضا

بهتر، خدمات  هاییاستس ینو تدو یزیربپردازند تا با برنامه یاحتمال

 . یندارائه نما یموثرتر یندرما

شده در مورد  ذکر یایکننده مزایتپژوهش حما ینا یجاگرچه نتا

با  یول ،بود یدر مراکز درمان و نقش مهارت شنود موثر یتتوجه به اهم

شهر  یدولت هایبیمارستاناز  یکی پژوهش فقط در ینا اینکهتوجه به 

 یاطبا احت یدباها بیمارستان ریبه سا یجنتا یمتعم بنابراین ،اهواز انجام شد

 یرمشابه در سا یهاپژوهش شودیم یشنهاد. پیردصورت گ

 یآگاه و ینشب یرانشهر اهواز انجام شود تا مد یدولت هایبیمارستان

آن بر  یرگذاریتأث از کنند و یدامورد مهارت شنود موثر پ در یتریقعم

 یه نقش مهمک یسازمانسالمت  و یشغل یتچون رضا یمهم یرهایمتغ

 .غافل نمانند ،دارند یمارستانب یشرفتپ در توسعه و
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1399 پاییز، سومرسانی پزشکی نوین، دوره ششم، شماره مجله اطالع   

 

 تشکر و قدردانی:

شگاه تا از مسئوالن دان دانندیخود م یفهوظ یسندگاننو ،ینوسیلهبد

 یکنند و از همکار یتشکر و قدردان شاپور اهوازیجند یعلوم پزشک

 کارکنان یهکلو  یقمورد تحق یاجتماع ینتأم یمارستانمحترم ب یسرئ

 یاریرا در انجام پژوهش  یشانها اپرسشنامه یلدلسوز آن که با تکم

 نامهنیامقاله برگرفته از پا ینا. یندنما یسپاسگزار یمانهصم ،نمودند

با عنوان  یبخشتوان یریتمد یدانشجو ینیحس یدهارشد فریکارشناس

 جیارتباط بین مهارت شنود موثر با رضایت شغلی با نقش میان

سالمت سازمانی در میان کارکنان بیمارستان تأمین اجتماعی 

 .است 13/07/1398مورخ  یپژوهش یجلسه شورا مصوب اهواز

 

 اخالقی: ییدیهتأ

 به شماره یاخالق ییدیهتا یمطالعه دارا ینا

IR.AUMS.REC.1398.488 شاپور یجند یاز دانشگاه علوم پزشک

  .اهواز است
 

 :تعارض منافع

 یکدیگربا  ایینهزم یچکه در ه دارندیم یانوهش بپژ یسندگاننو

 .ندارندتعارض منافع 

 

 سهم نویسندگان:

 و یعتوز ،یطرح پژوهش یشنهادپ و یطراح نویسنده اول() ینیحس یدهفر

 یدلف یممر ؛درصد 35 مقاله یسنویشپ یهاطالعات و ته یآورجمع

 یهته ،بودجهذ اخ و یقاتیطرح تحق نظارت بر (و مسئول )نوسنده دوم

 یمرم ؛درصد 35 پروژه یماد یا یفن ،یادار یبانیپشت، مقاله یاصل نسخه

 ینعبدالحس ؛درصد 20 هاداده یرتفس و یهتجز )نویسنده سوم( دستورپور

 یمفهوم یدر مورد محتو یانتقاد راتارائه نظ )نویسنده چهارم( یسین

 .درصد10مقاله 

 

 حمایت مالی:

دانشگاه دانشگاه علوم  یقاتمعاونت تحق یمال یتمقاله با حما ینا

 .شاپور اهواز انجام شده استیجند یپزشک
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Original Article 
 

Abstrac
Aim: Effective listening skills, organizational health, and job satisfaction are three factors that 

affect the quality of service provided by hospital staff, which seem to be related to each other. 

Therefore, a study was conducted to determine the relationship between effective listening 

skills, organizational health, and job satisfaction among employees of Ahwaz Social Security 

Hospital. 

Methods: The statistical population of this descriptive-analytical study consisted of 750 

employees of Ahwaz social security hospital. This study included 230 samples who were 

randomly selected. Glenn and Pood's effective listening skills questionnaire, Hoy and 

Feldman's organizational health inventory (OHI), and Minnesota job satisfaction questionnaire 

(MSQ) were used to collect data. Data analysis was performed through SPSS version 23. 

Descriptive statistics such as frequency, percent, mean as well as analytic statistics like 

Pearson correlation coefficient, one-sample, and independent t-test were used. 

Results: There was a relatively strong significant correlation between effective listening skills 

with job satisfaction, effective listening skills with organizational health, and between 

organizational health with job satisfaction. effective listening skills with job satisfaction, 

(effective listening skills with organizational health,,and organizational health with job 

satisfaction dimensions were positively correlated and statistically significant. The highest 

correlation coefficient (0. 31<r<0. 51) was observed between job satisfaction with all 

dimensions of organizational health. Only in the dimension of institutional integration, the 

correlation was not significant. 

Conclusion: According to the findings, managers are suggested to help increase the 

organizational health of the hospital and job satisfaction of the employees by making the 

necessary arrangements to train staff and managers in the field of effective listening. skills.  
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