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حسینی و همکاران

ارتباط مهارت شنود موثر ،سالمت سازمانی و رضایت شغلی

دریافت و تفسیر دقیق کند و سپس پاسخ مناسبی ارائه دهد [ .]4فقدان

فردی به فرد دیگر متفاوت است [ .]83اگرچه تعریف رضایت شغلی کامالً

این مهارت ارتباطی از سوی متخصصان مراقبتهای بهداشتی میتواند به

مشخص نیست ،اما همچنان عامل اصلی دستیابی به یک سیستم عالی

این معنی باشد که سرنخ ارائه شده توسط بیماران خود را تشخیص

است .رضایت شغلی مفهوم چند بعدی است که با جنبههای شغلی

نخواهند داد .از این رو ،نگرانیهای واقعی بیماران ممکن است رفع نشود

مختلف پیوند خورده است [.]84

[.]5

ابعاد رضایت شغلی شامل نظام پرداخت ،نوع شغل ،جو سازمانی،

فراوان میباشد و در عوض ،اطالعات بیشتر ،تفاهم متقابل و نتایج ارزندهای

اینکه گوش دادن مؤثر در محیط کار برای همه مهم است و در حالی که

را در پی دارد و مانند بسیاری از مهارتهای ارتباطی ،یک فرایند دو طرفه

در متون ذکر شده است که مهارت گوش دادن ،توضیح و همدلی پزشک

است .بنابراین توجه کردن ،گوش دادن و گسترش فرهنگ صراحت و

میتواند تأثیر عمیقی بر وضعیت سالمت و عملکرد بیمار داشته باشد و

مبادله اطالعات صریح ،از جمله مؤثرترین راههای مقابله با سوءتفاهم است.

همچنین رضایت آنها از مراقبتهای بهداشتی در موسسه پزشکی را

در زندگی محیط کاری ،هنر گوش دادن مؤثر ،کیفیت ارتباطات را در

نشان میدهد ،با این حال تحقیقات منتشر شده محدودی در زمینه

سازمان افزایش میدهد و افراد را قادر میسازد تا بتوانند با همکاری،

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

همدلی و همفکری در کنار یکدیگر به کار بپردازند و سازمان را در رسیدن

کلی مهارتهای ارتباطی مطرح ساختهاند]86،80[ .

به اهداف فردی و سازمانی یاری کنند [ .]6گوش کردن موثر یکی از

بررسیها نشان داد در داخل و خارج از کشور مطالعات اندکی در

ضروریترین ابزار ارتباط موثر با کارکنان یک سازمان و افراد مخاطب در

خصوص ارتباط بین مهارت شنود موثر با سایر متغیرهای سازمانی در

محیط پیرامون یک مدیر است با تبدیل شدن به یک شنونده خوب،

حوزه مراقبت سالمت صورت گرفته است که در اکثر مطالعات منتشر

مدیران قادر هستند که در سطوح بیشتری با زیر دستان ارتباط برقرار

شده نیز بر مهارت گوش دادن موثر در کنار سایر مهارتهای ارتباطی و یا

کنند و روابطی قویتر و عمیقتر را حاصل نمایند [ .]0یک سازمان سالم

ماهیت و چگونگی مهارت گوش دادن موثر توجه شده است .عالوه بر این

از ارتباط مستمر میان همکاران و همین طور بین زیر دستان و سرپرستان

مطالعات منتشر شده خارجی نیز بیشتر از نوع کیفی و مروری بودهاند.

برخوردار است [ .]1سازمان سالم که امروزه از آن به نام مفهوم سالمت

همچنین تعداد مطالعات داخلی در زمینه مهارت شنود موثر در سازمانها

سازمانی یاد میشود ،در سال  8365توسط  Milesبه طور رسمی مورد

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

استفاده قرار گرفت که به گفته هیل ،سالمت سازمانی توانایی سازمان

همکارانش مهارت گوش دادن فعال را در بین چندین سطح از مدیران

برای گسترش در یک زمان خاص ،توسعه درست و کارآمد است .یکی از

چهار بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان بررسی نمودند.

مهمترین مدلهای بررسی سالمت سازمانی  Hoy & Fieldmanاست

ولیکن این بررسی بصورت توصیفی انجام شد و ارتباط دیگر متغیرهای

که ابعاد سالمت سازمانی را یگانگی نهادی ،تأثیر و نفوذ مدیر ،مالحظه

سازمانی با مهارت گوش دادن فعال بررسی نگردید [ Raina .]81و

گری ،پشتیبانی از منابع ،روحیه و تأکید علمی عنوان کردند [ .]3در

همکارانش یک مطالعه اکتشافی درباره اهمیت مهارت گوش دادن در

حقیقیت ،سازمان سالم و پویا دارای جوی مطلوب و سالم بوده و کارکنان

متخصصان شاغل با سه فرهنگهای مالزی ،هند و آمریکا انجام دادند و به

آن متعهد ،وظیفهشناس و با انگیزه هستند .آنها از کار کردن در سازمان

تأثیر فرهنگ ملی بر مهارت گوش دادن افراد از سه کشور مختلف پی

خود خشنود بوده ،با عالقه در محل کار خود حاضر میشوند [.]87

بردند ،یافتههای این مطالعه نشان داد که مهارت گوش دادن در ارتباطات

سالمت سازمانی بر موقعیتهای سازمانی مطلوب متمرکز است

بین فرهنگی موثر است .حتی تأثیر سن و دیگر متغیرهای دموگرافیک

(موقعیتهایی که افراد کامالً از تواناییها و اهداف سازمان خود راضی

برمهارت گوش دادن بررسی گردید ولی تأثیر دیگرمتغیرهای سازمانی بر

هستند) و رضایت شغلی یعنی احساس خرسندی و خشنودی که فرد از

مهارت گوش دادن مورد بررسی قرار نگرفت [ .]80همچنین از آنجایی که

کار خود میکند و لذتی که از آن میبرد و در پی آن به شغل خود

مدیریت باید بر ارتقاء سالمت در محیط کار متمرکز شود .سازمانهای

دلگرمی و وابستگی پیدا میکند [.]88،80
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گوش دادن مؤثر اگر چه مهارتی اکتسابی است؛ اما مستلزم تالش

فرصتهای ارتقاء ،سبک رهبری و شرایط فیزیکی است [ .]85علیرغم

] [ DOI: 10.29252/jmis.6.3.25

مراقبتهای بهداشتی است .زیرا شنونده را قادر میسازد پیام سخنران را

تعاریف مختلفی برای پدیده رضایت شغلی ارائه شده است که از

حسینی و همکاران

ارتباط مهارت شنود موثر ،سالمت سازمانی و رضایت شغلی

[.]83

شیوه نمرهگذاری آن با استفاده از مقیاس لیکرت (گاهی ،همیشه ،غالبا،

اندک بودن مطالعات کمی خارجی و داخلی درزمینهی سالمت سازمانی

سه سطح سازمانی ،اداری و فنی بود و هر کدام از این سطوح یک یا چند

در حوزه سالمت ،اغلب مدیران سازمانها و حتی مراکز درمانی با این

بعد داشت .سطح سازمانی فقط یک بعد ،با نام یکپارچگی نهادی داشت

مفهوم ناآشنا و از اهمیت آن در مدیریت منابع انسانی و بهبود و توسعه

که شامل گویههای  8تا  0بود ،سطح اداری چهار بعد با نامهای نفوذ مدیر،

سازمان موفق غافلند .بنابراین بررسی سالمت سازمانی بیمارستانها

مالحظهگری ،ساختدهی و پشتیبانی منابع که شامل گویههای  1تا 00

میتواند یک ضرورت محسوب شود .همچنین در بخش مراقبتهای

بود و سطح فنی دو بعد شامل روحیه و تأکید علمی بود [.]03

بهداشتی ،رضایت شغلی به شدت با کیفیت و کارایی خدمات ،رضایت

آلفایکرونباخ پرسشنامه سالمت سازمانی هوی و فیلدمن در پژوهش

بیماران ،بهبود آنها و کاهش هزینههای پزشکی همراه است [.]07

حاضر  7/10محاسبه گردید.

بنابراین اطمینان از رضایت شغلی کارکنان بیمارستان برای حفظ
کارمندان و ارائه خدمات درمانی بطور مؤثر ضروری است [.]08

پرسشنامه رضایت شغلی مینهسوتا شامل  83گویه بود که نظام
پرداخت ،نوع شغل ،فرصتهای پیشرفت ،جو سازمانی ،سبک رهبری و

بنابراین با توجه به مطالب گفته شده پژوهش حاضر با هدف بررسی

شرایط فیزیکی را بررسی میکرد .برای تحلیل دادهای جمعآوری شده،

ارتباط بین مهارت شنود موثر ،سالمت سازمانی و رضایت شغلی در میان

به ترتیب نمرات  5 ،4 ،3 ،0 ،8به گزینههای کامالً مخالفم ،مخالفم ،نظری

کارکنان بیمارستان تأمین اجتماعی اهواز انجام شد تا روشن نماید ،مهارت

ندارم ،موافقم وکامالً موافقم داده شد و میانگین امتیاز برای متغیرها

شنود موثر و سالمت سازمانی و رضایت شغلی چه تأثیری بر یکدیگر

محاسبه شد [ .]85در این پژوهش ضریب آلفایکرونباخ  7/13محاسبه

دارند ،تا مدیران بیمارستان با افزایش آگاهی و درک نسبت این شیوه

شد.

مدیریتی مقرون به صرفه ،موجبات ارتقای سالمت سازمان را در

بهمنظور رعایت ضوابط اخالق پژوهش ،اطالعات کافی در مورد

بیمارستان با بهبود مهارت شنود موثر فراهم آورند و از سوی دیگر با اثبات

هدف و نحوه اجرا و نیز استفاده از یافتههای پژوهش در اختیار

رابطه بین مهارت شنود موثر و رضایت شغلی که در پژوهشهای قبلی

شرکتکنندگان قرار داده شد مالحظات اخالقی نیز شامل کسب رضایت

درحد فرضیه باقی مانده بود ،با بهبود و توسعه مهارت گوش دادن در میان

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

کارکنان ،سبب افزایش میزان رضایت شغلی کارکنان شوند و به خدمات

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

درمانی موثرتر برای بیماران دست یابند.

بطور کلی زمان توزیع و تکمیل پرسشنامهها سه ماه بطول انجامید.
در مجموع از  075پرسشنامه ( 035پرسشنامه از هر نوع ) توزیع شده،

مواد و روشها:

 637پرسشنامه تکمیل گردید .برای تحلیل دادهها از نرمافزار SPSS

پژوهش حاضر از نوع توصیفی -تحلیلی بود و به صورت مقطعی در

نسخه  03استفاده گردید .در این تحلیل ابتدا به توصیف متغیرها پرداخته

اواخر سال  8331انجام شد .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان

شد و سپس به منظور بررسی و آزمون فرضیههای پژوهش ،آزمون

بیمارستان تأمین اجتماعی اهواز بودند .نمونه پژوهش شامل  037نفر از

ضریب همبستگی پیرسون ،آزمون تیتکنمونهای ،تیمستقل و تحلیل

کارکنان بیمارستان تأمین اجتماعی اهواز بود و شیوه نمونهگیری از نوع

واریانس استفاده گردید .توزیع دادهها در این پژوهش نرمال بود و فاصله

تصادفی بود .ابزار تحقیق شامل پرسشنامه مهارت شنود موثر گلن و پود،

اطمینان در تجزیه و تحلیل دادهها  7/35در نظر گرفته شد.

پرسشنامه سالمت سازمانی هوی و فیلدمن و پرسشنامه رضایت شغلی
مینهسوتا بود .پرسشنامه گلن و پود شامل  85گویه با پاسخهای بلی /خیر
بود [ .]00ضریب آلفایکرونباخ در این پژوهش  7/006بود .روایی
پرسشنامه توسط صاحبنظران تأیید گردید.
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کاوش در پیشینه متون سالمت سازمانی نیز نشان داد که افزون بر

بندرت ،هرگز) بود .مجموعه سوالهای پرسشنامه سالمت سازمانی شامل

] [ DOI: 10.29252/jmis.6.3.25

بهداشتی به عنوان مدلهایی برای سازمانهای سالم ،نقش مهمی دارند

پرسشنامه سالمت سازمانی  Hoyو  Fieldmanشامل  44گویه که

حسینی و همکاران

ارتباط مهارت شنود موثر ،سالمت سازمانی و رضایت شغلی

تحصیلی ،سابقه خدمت و رسته خدماتی (درمانی ،اداری و خدمات) در

ضریب تعیین بدست آمده میتوان از روی متغیر پیشبین ،درصد تغییرات

جدول  8گزارش شده است.

متغیر مالک را پیشبینی نمود که نشاندهنده همبستگی بین متغیر

جدول  -1توصیف جمعیتشناختی شرکتکنندگان در پژوهش

پیشبین با متغیر مالک است.

ردههای سنی

 07تا  37سال
 37تا  47سال
 47تا  57سال
 57سال به باال
بدون پاسخ

83
05
877
48
8

5/0
30/6
43/5
80/1
7/4

ردههای تحصیالت

زیر دیپلم
دیپلم
فوقدیپلم
لیسانس
فوقلیسانس
دکترا
فوقدکترا

87
07
00
54
05
03
85

4/3
37/4
88/0
03/5
87/3
80/6
6/5

سابقه خدمت

زیر  87سال
87تا  07سال
باالی  07سال
بدون پاسخ

40
31
0/1
80

81/3
40/6
33/3
5/0

متغیر پیشبین
مهارت شنود موثر
مهارت شنود موثر
سالمت سازمانی
رضایت شغلی

با رضایت شغلی و ابعاد آن ،مثبت و معنادار است و متفاوت بودن ضرایب
تعیین بدست آمده برای هر یک از ابعاد رضایت شغلی ،نشاندهنده میزان
همبستگی متفاوت مهارت شنود موثر با هر یک از ابعاد رضایت شغلی
است.
جدول  -4ضریب همبستگی بین مهارت شنود موثر با رضایت شغلی و ابعاد آن

ساختدهی از بین مولفههای سالمت سازمانی ،دارای بیشترین میانگین
امتیاز بود به میزان  3/50بود و میانگین امتیاز سایر مولفههای سالمت
سازمانی بین  3/0تا  3/4بود .میانگین امتیاز مولفههای رضایت شغلی از
 0/53تا  3متغیر بود و بطور تقریبی میانگین امتیازات بیشتر مولفههای
رضایت شغلی برابر  3بودند.
با توجه به میزان آماره تی برآورد شده  t<8/36و سطح معناداری
 P-Value>7/75و مقادیر حد باال و پایین در مورد هر متغیر که در
جدول  0گزارش شده است .فرض صفر مبنی بر برابری میانگین بدست
آمده با میانگین نظری در مورد هر متغیر رد و فرض مقابل آن مورد تأیید
قرار گرفت .بر این اساس میزان مهارت شنود موثر و سالمت سازمانی
باالتر از میانگین نظری و رضایت شغلی پایینتر از میانگین نظری بود.
جدول  -2آزمون تیتک نمونهای جهت بررسی وضعیت متغیرهای پژوهش
متغیر

میانگین

شنود موثر
رضایت شغلی
سالمت سازمانی

0/14
0/65
3/33

سطح

حد

حد

میانگین

معناداری

پائین

باال

نظری

7/778
7/778
7/778

7/00
-7/43
7/00

7/38
-7/00
7/31

0
3
3

جهت بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش از آزمون همبستگی
پیرسون استفاده گردید .بر طبق نتایج جدول  3و براساس ضریب
همبستگی محاسبه شده و سطح معناداری ( ،)P-Value>7/778رابطه

62

رضایت شغلی
سالمت سازمانی
رضایت شغلی
سالمت سازمانی

*7/33
*7/45
*7/36
*7/36

88/77
08/77
83/77
83/77

>7/778
>7/778
>7/778
>7/778

یافتههای جدول  4نشان میدهند که همبستگی بین مهارت شنود موثر

توصیف وضعیت متغیرهای اصلی پژوهش بدین شرح میباشد ،مولفه

آماره
t
04/65
-1/01
88/18

متغیر مالک

ضریب
همبستگی

مجذور ضریب
همبستگی

سطح
معناداری

متغیر پیشبین مهارت شنود موثر
متغیرهای مالک
رضایت شغلی
نظام پرداخت
نوع شغل
فرصت های پیشرفت
جو سازمانی
سبک رهبری
شرایط فیزیکی

ضریب
همبستگی

مجذور ضریب
همبستگی

سطح معناداری

*7/33
*7/00
*7/37
*7/00
*7/05
*7/37
*7/34

88/77
0/4
83/8
3/8
6
3
80/7

>7/77
>7/77
>7/77
>7/77
>7/77
>7/77
>7/77

همچنین یافتههای جدول  5نشان میدهند ،که همبستگی بین
مهارت شنود موثر با سالمت سازمانی و ابعاد آن مثبت و معنادار است و
متفاوت بودن ضرایب تعیین بدست آمده برای هر یک از ابعاد سالمت
سازمانی ،نشاندهنده میزان همبستگی متفاوت مهارت شنود موثر با هر
یک از ابعاد سالمت سازمانی است.
جدول  -5ضریب همبستگی بین مهارت شنود موثر با سالمت سازمانی و ابعاد آن
متغیر پیشبین مهارت شنود موثر
متغیرهای مالک

ضریب
همبستگی

مجذور ضریب
همبستگی

سطح معناداری

سالمت سازمانی
یگانگی نهادی
نفوذ مدیر
مالحظهگری
ساختدهی
پشتیبانی منابع
روحیه
تاکید علمی

*7/45
*7/57
*7/00
*7/37
*7/00
*7/83
*7/48
*7/47

07/6
86/6
4/3
6/1
0/6
3/0
86/4
86/0

>7/77
>7/77
>7/77
>7/77
>7/77
>7/77
>7/77
>7/77
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متغیر

ردههای مختلف

فراوانی

درصد فراوانی

جدول  -3ضریب همبستگی بین متغیرهای پیشبین و مالک

] [ DOI: 10.29252/jmis.6.3.25

بودند .سایر اطالعات شرکتکنندگان از لحاظ ردههای سنی ،مدرک

بین متغیرهای اصلی پژوهش مثبت و معنادار است و براساس میزان

حسینی و همکاران

ارتباط مهارت شنود موثر ،سالمت سازمانی و رضایت شغلی

یافتههای جدول  6نشان میدهند ،همبستگی بین سالمت سازمانی با

شغلی با هر یک از ابعاد سالمت سازمانی است.

رضایت شغلی و ابعاد آن مثبت و معنادار است و متفاوت بودن ضرایب

جدول  -7ضریب همبستگی بین رضایت شغلی با سالمت سازمانی و ابعاد آن

تعیین بدست آمده برای هر یک از ابعاد رضایت شغلی ،نشاندهنده میزان

متغیر پیشبین مهارت شنود موثر
متغیرهای مالک

همبستگی متفاوت سالمت سازمانی با هر یک از ابعاد رضایت شغلی
است.
جدول  -6ضریب همبستگی بین سالمت سازمانی با رضایت شغلی کارکنان و
ابعاد آن
متغیر پیشبین مهارت شنود موثر
متغیرهای مالک

ضریب
همبستگی

مجذور ضریب
همبستگی

سطح معناداری

*7/45
*7/57
*7/00
*7/37
*7/00
*7/83
*7/48

07/6
86/6
4/3
6/1
0/6
3/0
86/4

>7/77
>7/77
>7/77
>7/77
>7/77
>7/77
>7/77

سالمت سازمانی
یگانگی نهادی
نفوذ مدیر
مالحظهگری
ساختدهی
پشتیبانی منابع
روحیه

سطح معناداری

*7/47
*-7/84
*7/30
*7/58
*7/33
*7/34
*7/38
*7/41

83
0
87/8
05/6
88
88/0
3/1
00/5

>7/77
>7/77
>7/77
>7/77
>7/77
>7/77
>7/77
>7/77

یافتههای جدول  1نتایج آزمون تی مستقل را نشان میدهد که در
متغیرهای مهارت شنود موثر ،رضایت شغلی و سالمت سازمانی در آزمون
لوین فرض برابری واریانسها براساس جنسیت برقرار می باشد و از این
فرض جهت بررسی تفاوت آماری معنادار براساس جنسیت در این

یافتههای جدول  0نشان میدهند که همبستگی بین رضایت شغلی

متغیرها استفاده گردید و به استناد مقدار معناداری که در متغیرهای

با سالمت سازمانی و ابعاد آن مثبت و معنادار است و فقط همبستگی بین

مذکور در آزمون تیمستقل بیشتر از  7/75بدست آمد ،بنابراین براساس

یگانگی نهادی و رضایت شغلی ( )r=-7/84در سطح اطمینان  35درصد

جنسیت در متغیرهای مهارت شنود موثر ،رضایت شغلی و سالمت

منفی و معناداربود .متفاوت بودن ضرایب تعیین بدست آمده برای هر یک

سازمانی تفاوت معنادار آماری وجود نداشت.

جدول  -8آزمون تی گروه مستقل براساس جنسیت در متغیر مهارت شنود موثر ،رضایت شغلی و سالمت سازمانی
متغیر
مهارت شنود موثر
رضایت شغلی
سالمت سازمانی

آزمون برابری واریانسها
با فرض مساوی بودن واریانسها
با فرض مساوی بودن واریانسها
با فرض مساوی بودن واریانسها

آزمون لوین
F
7/61
7/83
8/40

بحث و نتیجهگیری:

آزمون تساوی میانگینها
معناداری
7/48
7/00
7/037

t
7/46
8/01
7/637

درجه آزادی

معناداری

001
001
001

7/65
7/07
7/53

خدمات درمانی است [ .]04همچنین در مطالعهای که حمیدی و

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط مهارت شنود موثر ،سالمت

همکاران در بیمارستانهای آموزشی همدان انجام دادند ،میزان رضایت

سازمانی ،رضایت شغلی در میان کارکنان بیمارستان تأمین اجتماعی اهواز

شغلی کارکنان پایین بود [ .]05در مطالعهای که جعفری و همکارانش نیز

انجام شد .بر طبق یافتههای پژوهش ،وضعیت مهارت شنود موثر و

در دو بیمارستان منتخب آموزشی اهواز انجام دادند ،سالمت سازمانی در

سالمت سازمانی در سطح باالتر از حد متوسط برآورد شد که میزان

سطح نسبتاً مطلوب بود که شاید بتوان گفت نتایج هر دو پژوهش با

درمورد مهارت شنود موثر و در مورد سالمت سازمانی بیشتر از حد

یافتههای پژوهش حاضر همخوانی داشت [.]06

متوسط بود ،و لیکن در وضعیت رضایت شغلی در سطح کمتر از حد

همچنین بین مهارت شنود موثر و رضایت شغلی رابطه مستقیم قوی

متوسط بود .بر همین اساس مدیران بیمارستان مذکور نباید از وضعیت

و معنادار وجود داشت .همچنین به استناد محدوده ضرایب همبستگی

نامطلوب رضایت شغلی کارکنان غافل بمانند زیرا رضایت شغلی در بین

رابطه بین مهارت شنود و ابعاد رضایت شغلی مستقیم و معنادار بود .از

کارکنان بهداشت و درمان شاخص مهمی در ارزیابی عملکرد و کارآیی

سوی دیگر بین مهارت شنود موثر با سالمت سازمانی رابطه قوی مستقیم
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سالمت سازمانی
یگانگی نهادی
نفوذ مدیر
مالحظهگری
ساختدهی
پشتیبانی منابع
روحیه
تاکید علمی

ضریب
همبستگی

مجذور ضریب
همبستگی

] [ DOI: 10.29252/jmis.6.3.25

از ابعاد سالمت سازمانی ،نشاندهنده میزان همبستگی متفاوت رضایت

حسینی و همکاران

ارتباط مهارت شنود موثر ،سالمت سازمانی و رضایت شغلی

معنادار بین مهارت شنود موثر و کلیه ابعاد سالمت سازمانی حکایت

رضایت شغلی دبیران دبیرستانهای خرمآباد انجام دادند ،رابطه بین

داشت ،به معنای روشنتر ،بهبود مهارت شنود موثر در میان کارکنان از

سالمت سازمانی و رضایت شغلی مثبت و معنادار بود .البته در مطالعه

یک سو به افزایش رضایت شغلی کارکنان در کلیه ابعاد کمک خواهد کرد

بیرانوند و همکاران برخالف مطالعه حاضر ،همبستگی بین بعد یگانگی

و از سوی دیگر ارتقای سطح سالمت سازمانی در کلیه ابعاد به دنبال

نهاد و رضایت شغلی منفی گزارش شده بود .بنابراین ،یافتههای پژوهش

خواهد داشت .عالوه بر این به استناد ضریب تعیین حاصل ازرابطه بین

مذکور با نتایج پژوهش حاضر همخوانی نداشت [.]37

درصد از تغییرات رضایت شغلی است .در مطالعهی  kuneoو همکاران

بیمارستان ،برای دستیابی به ارتقای سالمت سازمانی و بهبود رضایت

ارتباط معناداری بین مهارتهای ارتباطی پرستاران و رضایت شغلی آنان

شغلی کارکنان نیاز به توجه و اهمیت بیشتری دارد و از سوی دیگر

مشاهده گردید ،که نتایج آن با پژوهش حاضر همخوانی داشت [.]00

براساس نتایج پژوهش میتوان ادعا کرد سالمت سازمانی و رضایت شغلی

همچنین طبق ضریب تعیین حاصل از رابطه بین مهارت شنود موثر

رابطه مثبت و دوسویه دارند ،بهعبارتی تقویت هر کدام ،سبب افزایش

و سالمت سازمانی ،مهارت شنود موثر قادر به تبین  08درصد از تغییرات

دیگری خواهد شد .بر این اساس بنظر میرسد ،اتخاذ تصمیماتی که بر هر

سالمت سازمانی میباشد .در مطالعهای که توسط عبدزاده و همکارانش

یک از این دو متغیر تأثیر مثبت بگذارد باعث میشود تا بهبود سالمت

در بیمارستانهای منتخب ارومیه انجام شد ،رابطه بین مهارتهای

سازمانی بیمارستان و دستیابی به محیط کاری سالم و ارتقای رضایت

ارتباطی مدیران با سالمت سازمانی مثبت و معنادار بود که نتایج آن با

شغلی کارکنان همزمان اتفاق بیافتد و به منظور برخورداری بیمارستان از

نتایج این پژوهش مطابقت داشت [.]01

پیامدهای مثبت بهبود مهارت گوش دادن موثر کارکنان ،نظیر ارتقای

همچنین ،بین سالمت سازمانی و رضایت شغلی کارکنان رابطه قوی

سالمت سازمانی و افزایش رضایت شغلی ،مدیران میتوانند با انجام

معنادار و مستقیم وجود داشت .عالوه بر این به استناد محدوده ضرایب

فعالیتهای مناسبی نظیر ارائه آموزش ضمن خدمت به کارکنان توسط

همبستگی ،رابطه بین سالمت سازمانی و کلیه ابعاد رضایت شغلی

اساتید مجرب در زمینه چگونگی گوش دادن موثر و مزایای آن ،موجبات

مستقیم و معنادار بود یعنی افزایش سطح سالمت سازمانی ،سبب افزایش

بهبود و ترویج مهارت شنود موثر در میان کارکنان بیمارستان فراهم آورند

سطح رضایت شغلی کارکنان در کلیه ابعاد میشود و براساس ضریب

و این مهارت را به یک فرهنگ و رفتار مطلوب در میان کارکنان

تعیین بدست آمده ،سالمت سازمانی قادر به تبیین 83درصد از تغییرات

بیمارستان تبدیل کنند .همچنین با انجام ممیزی سالمت سازمانی و

رضایت شغلی شده است .بر طبق یافتههای دیگری که از پژوهش بدست

رضایت شغلی بهصورت دورهای به آسیبشناسی مشکالت و نواقص

آمد ،بین رضایت شغلی با سالمت سازمانی رابطه مستقیم قوی و معنادار

احتمالی بپردازند تا با برنامهریزی و تدوین سیاستهای بهتر ،خدمات

وجود داشت و به استناد محدوده ضرایب همبستگی بین رضایت شغلی و

درمانی موثرتری ارائه نمایند.

کلیه ابعاد سالمت سازمانی (جز بعد یگانگی نهاد) رابطه مستقیم و معنادار

اگرچه نتایج این پژوهش حمایتکننده مزایای ذکر شده در مورد

وجود داشت و فقط بین یگانگی نهادی و رضایت شغلی رابطه منفی و

توجه به اهمیت نقش مهارت شنود موثر و در مراکز درمانی بود ،ولی با

معناداری وجود داشت.

توجه به اینکه این پژوهش فقط در یکی از بیمارستانهای دولتی شهر

یعنی بطورکلی افزایش رضایت شغلی کارکنان سبب ارتقای سالمت

اهواز انجام شد ،بنابراین تعمیم نتایج به سایر بیمارستانها باید با احتیاط

سازمانی خواهد شد .به عبارت دیگر در بیمارستانی که کارکنان آن از

صورت گیرد .پیشنهاد میشود پژوهشهای مشابه در سایر

رضایت شغلی بیشتری برخوردارند ،وضعیت سالمت سازمانی آن

بیمارستانهای دولتی شهر اهواز انجام شود تا مدیران بینش و آگاهی

بیمارستان بهتر خواهد بود .معنادار بودن رابطه فوق در مطالعه طالبی و

عمیقتری در مورد مهارت شنود موثر پیدا کنند و از تأثیرگذاری آن بر

همکاران در کارکنان دانشگاههای کرمان نیز مشاهده شد ،که با نتایج

متغیرهای مهمی چون رضایت شغلی و سالمت سازمانی که نقش مهمی

پژوهش حاضر همخوانی داشت .ولیکن در پژوهش طالبی و همکاران ابعاد

در توسعه و پیشرفت بیمارستان دارند ،غافل نمانند.

دیگری از سالمت سازمانی مورد مطالعه قرار گرفت [ .]03همچنین در
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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.
Key Words: Effective Listening Skills, Organizational Health, Job Satisfaction.
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