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 چکیده

 این پژوهش با هـدف بررسـی عوامـل          ، درمانی -دلیل آثار زیانبار استرس ناشی از کار در مدیران مراکز بهداشتی            به :مقدمه
 .تهران انجام شده استدولتی شهر درمانی زا در مدیران مراکز  استرس

هـای    آزمـودنی . نامه لوتانز انجام شده است       مقطعی بوده و با کمک پرسش      -وع توصیفی ناین بررسی از     :کار روشمواد و   
نامه  دربرگیرندۀ همۀ مدیران مراکز یادشده که حاضر به تکمیل پرسشکه کز درمانی دولتی در تهران بودند ا مدیر مر92پژوهش 

 .ندهای آماری توصیفی تحلیل گردید کمک روش دآوری شده بههای گر  داده.دنشد
زا، عامل مشکالت مربوط به گرانی، تورم و          استرس ترین عوامل شخصی   عامل احساس مسئولیت بیش از حد از مهم        :ها  یافته

رکـز درمـانی از      عامل کمبود بودجه و امکانات و تجهیزات م        ،ترین عوامل خانوادگی ایجاد کننده استرس      هزینه زندگی از مهم   
آگاهی مراجعین نسـبت بـه معیارهـای        ناهای زیست محیطی و      آلودگیعوامل  زا و     استرس ترین عوامل شغلی و محیط کار      مهم

زا در مدیران مراکـز درمـانی مـورد           استرس از مهمترین عوامل اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی          فرهنگی و اقتصادی    اجتماعی،  
 .ندبررسی بود

 . بودمکانات و تجهیزات، اکمبود بودجهعوامل ایجاد کننده استرس در مدیران مراکز درمانی ترین  مهم :گیری نتیجه
 

 
 استرس، مديران مراكز درماني، سالمت جامعه: كليدواژه

 
 مقدمه

های گوناگون که گاه بـا       ها و نگرانی   ها، تنش  هیجان
 ندها سـازگار نیسـت     ظرفیت بدنی، عصبی و روانی انسان     

دهای زیانبار در زندگی فـردی و اجتمـاعی         دارای پیام 
ویـژه در    ه این پیامدها در افراد شاغل و ب       .باشند   می آنها

تـا مـردم   هسـتند  تر   ها شایع   ها و سازمان    مدیران دستگاه 

پژوهشی مقاله 
 اصیل

Original  

Article 



مراکـز درمـانی یکـی از نهادهـای مهـم           . عادی جامعه 
دهنده خدمات بهداشتی و درمانی هستند و مدیران         هیارا

رستی و هدایت نیـروی انسـانی     آنها نقش مهمی در سرپ    
پزشــکی و یــا غیرپزشــکی دارنــد و از ایــن رو آثــار 

 .فشارهای عصبی و روانی در آنها بیشتر است
نشان داده شده که    ) 1995،  1کاپالن(در یک بررسی    

ن و  ا شـامل پزشـکان، مشـاور      ،افراد مورد بررسی  % 47
 درجاتی از اسـترس     ،درمانی -مدیران خدمات بهداشتی  

 .نمایند می با کار و فعالیت خود گزارش را در رابطه
 ،)2002،  3 و اینگـرام   2جودکینز(در بررسی دیگری    

ای در کـاهش اسـترس        هـای ویـژه     گیری از روش    بهره
 درمـانی   -اندرکاران خدمات بهداشـتی    مدیران و دست  

 . شده است مؤثر دانسته
گیری بهتر از منابع و امکانات انسـانی، مـالی و            بهره

هـای غیرمسـتقیم تحمیلـی بـر          هزینه فنی، جلوگیری از  
هـای   مانند کاهش کارآیی، غیبت از کار، هزینه (سازمان  

ه خدمات مناسب   یو ارا ) درمانی ناشی از اثرات استرس    
 نیازمند مدیرانی   ،به بیماران و مراجعین به مراکز درمانی      

. است که از سالمت جسمی و روانی برخوردار باشـند         
 ،ی استرس ناشی از کـار     که آثار منف     است   در حالی این  

ــازمان ــارآیی س ــی ک ــاهش م ــا را ک ــد  ه ــوی، (ده عل
 ).الف1371

بنابراین یکی از عوامل مهم در افـزایش کـارآیی و           
گیـری از      پـیش  ،ایجاد زمینه برای رشد مراکـز درمـانی       

فشارهای عصبی و روانی وارده به مدیران ایـن مراکـز           
است و کـاهش فشـارهای عصـبی و روانـی نیـاز بـه               

 .لل آنها داردشناخت ع
اسـایی  نبررسی حاضر در این راستا و بـا هـدف ش          

عوامل ایجاد کننده استرس در مـدیران مراکـز درمـانی           
 .شهر تهران انجام شده است

 
 كار مواد و روش

 در سـال    4 مقطعـی  -صورت توصیفی   این بررسی به  
 نفـر از    92هـای پـژوهش را        آزمودنی.  انجام شد  1381

نـد  دهر تهران تشـکیل دا    مدیران مراکز درمانی دولتی ش    

شامل کلیه مدیران مراکز یادشده که حاضر به تکمیـل          (
 بیشترین درصد افراد مورد بررسی      .)ها شدند   نامه  پرسش

 . سال بودند40-50گروه سنی در 
هایی دربارۀ عوامـل      ای که دارای پرسش     نامه  پرسش

ایجادکننده اسـترس در افـراد اسـت در بـین مـدیران             
ــع شــد ــ. یادشــده توزی ــه از  ن پرســشای ــه برگرفت نام

 و توسـط ابطحـی و الـوانی       بـود    5نامـه لوتـانز     پرسش
با کمی تغییرات تدوین شده و از نظـر روایـی           ) 1371(

نامـه بـه      بررسی پایایی پرسش  . صوری تأیید شده است   
 نفر از مدیران 10 روز و با    10روش بازآزمایی با فاصله     

 .ددست دا  را به73/0 ضریب پایایی ،در پژوهش حاضر
 بخشی از   .باشد  پرسش می  65نامه دارای     این پرسش 

 44شـناختی و      های جمعیـت    ها مربوط به ویژگی     پرسش
د نباش  زا می   پرسش مربوط به چهار گروه عوامل استرس      

 8زای شخصـی،       پرسش در ارتباط با عوامل استرس      9(
 18زای خـانوادگی،      پرسش مربوط به عوامـل اسـترس      

ــش   ی شــغلی و زا عوامــل اســترس در مــورد پرس
زای اجتمـاعی،      پرسش مربـوط بـه عوامـل اسـترس         9

گو میزان اهمیت هر عامل را        پاسخ. )فرهنگی و اقتصادی  
از نظر ایجاد استرس در خود با انتخاب یـک گزینـه از             

تـا بیشـترین    ) 1نمـره   (پنج گزینه که از کمترین مقدار       
هـای     نمره .دهد  اند، نشان می    مرتب شده ) 5نمره  (مقدار  

آمده در چهار مجموعه برای هر فـرد محاسـبه          دست    به
 1 . است44  و کمترین نمره220بیشترین نمره . شوند می

 132هـای  بـاالتر از         در این مقیاس افرادی که نمره     
شوند و هر پرسـش       داشته باشند دارای استرس تلقی می     

نامـه کـه      زای عنوان شده در پرسش     یا هر عامل استرس   
 باشد از   3میانگین باالتر از    در افراد مورد بررسی دارای      

الوانی، ابطحی و    (شود  زایی مهم شناخته می     ظر استرس ن
1371.( 

هـای آمـار      کمـک روش    های گردآوری شده به       داده
 .توصیفی تحلیل گردیدند

_______________________________________ 
1- Caplan  2- Judkins  
3- Ingram  4- descriptive cross-sectional 
5- Luthans 
 



 ها يافته
زای شخصـی در      های مربوط به عوامل استرس      یافته

گونـه   همـان  . آمده است  1افراد مورد بررسی در جدول      
دهد احساس مسـئولیت بـیش از          نشان می  1که جدول   

ــبی   ــی نس ــا فراوان ــدازه ب ــل % 3/28ان ــرین عام مهمت
 .زای شخصی در مدیران مراکز درمانی بود استرس

زای مربـوط بـه       های مربوط به عوامل اسـترس      یافته
 . آمده اسـت   2در جدول   افراد مورد بررسی    خانواده در   

الت زای مربوط به خانواده مشک      در میان عوامل استرس   
مربوط به گرانی، تـورم، هزینـه زنـدگی و مسـکن بـا              

زا در  تـرین عامـل اسـترس    مهـم % 2/40فراوانی نسـبی    
 .مدیران مراکز مورد بررسی بود

  
 زای شخصی در مدیران مورد بررسی  فراوانی نسبی عوامل استرس-1جدول                 

 جمع
) درصد(

 پاسخ بی
 )درصد(

 و مهم
 بسیار مهم

 )درصد(

 سبتاًن
 مهم

 )درصد(

و  اهمیت عدم
 ناچیز اهمیت 

 )درصد(
 زای شخصی عوامل استرس

 احساس مسئولیت بیش از اندازه 9/23 7/21 49 4/5 100

 حرفی  ی و کمیرو کم 63 9/23 4/5 7/7 100

 حوصلگی  کم 2/78 7/8 1/13 - 100

 م با تحصیل دانشگاهی أکار تو 3/66 13 5/6 2/14 100

  سیاسی-کمبود آگاهی در مسائل عقیدتی 82 4/3 3/3 4/10 100

  روانی-های جسمی بیماری و ضعف 75 13 12 -   100

 احساس عدم موفقیت در کار  1/76 7/8 4/5 8/9 100

 
 مدیران مورد بررسیزای مربوط به خانواده در  فراوانی نسبی عوامل استرس -2جدول                  

 جمع
 )درصد(

 پاسخ بی
 )درصد(

  و مهم
 بسیار مهم

 )درصد(

 نسبتاً
 مهم

 )درصد(

 و عدم اهمیت
 اهمیت ناچیز

 )درصد(
 خانوادگیزای  عوامل استرس

 هزینه  ،مشکالت مربوط به گرانی، تورم     13 3/16 5/68 2/2 100

 زندگی و مسکن 

 عزیزان دوستان و بستگان و میر مرگ و 37 1/26 4/29 5/7 100

 با والدینمشکالت  3/66 1/14 6/7 12 100

 های دوستان، بستگان و عزیزان بیماری 3/54 7/21 4/17 6/6 100

 جدایی از همسر و فرزندان 9/73 2/2 4/5 5/18 100

 مشکالت با همسر 7/71 4/5 8/10 1/12 100

مشکالت با پدر و مادر همسر یا سـایر          8/72 7/8 3/3 2/15 100

 بستگان وی
 



ـ         عوامل استرس  ار مـدیران   زای مربوط بـه محـیط ک
 . آمـده اسـت    3مراکز درمانی مورد بررسی در جـدول        

دهـد کمبـود بودجـه         نشان مـی   3گونه که جدول      همان
تـرین عامـل    مهـم % 4/55 با فراوانی نسبی    مرکز درمانی 

 .بودزا در محیط کار مدیران مراکز درمانی  استرس
ـ     یافته دسـت آمـده در ارتبـاط بـا عوامـل            ههـای ب
ـ       استرس ل اجتمـاعی، فرهنگـی و      زای مربوط بـه عوام

 ایـن جـدول نشـان       . آمده  است   4اقتصادی در جدول    
دهد کـه ناآگـاهی مـراجعین نسـبت بـه معیارهـای            می

هـای زیسـت      اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و آلودگی     
ترتیب با فراوانی نسبی      محیطی مانند هوا، صدا و غذا به      

زا در میان عوامل  ترین عوامل استرس   مهم% 7/33و  % 38
 .اعی، فرهنگی و اقتصادی بودنداجتم

 
 

 در محیط کار مدیران مراکز درمانی مورد بررسیزا  فراوانی نسبی عوامل استرس -3جدول       
 جمع

 )درصد(
 پاسخ بی

 )درصد(
 و  مهم

 بسیار مهم
 )درصد(

 نسبتاً
 مهم

 )درصد(

 و عدم اهمیت
 اهمیت ناچیز

 )درصد(
 کار محیطزای  عوامل استرس

 کمبود بودجه مرکز درمانی  8/10 6/7 1/77 5/4 100
 کمبود حقوق و مزایای مدیران 3/16 8/22 5/56 4/4 100
 های محوله  دشواری مسئولیت 6/20 8/22 8/47 8/8 100
 کمبود اختیارات الزم برای انجام وظیفه  1/26 7/20 8/47 4/5 100
 مسئولیت در قبال سالمتی بیماران  7/8 3/16 6/70 4/4 100
 ها کمبود اطالعات الزم برای انجام وظایف و مسئولیت 5/56 6/19 13 9/10 100
 برخورد با مشکالت  احساس عدم توانایی در 6/70 13 6/6 8/9 100
 مرگ و میر بیماران در مرکز درمانی 37 4/17 1/38 5/7 100
 کمبود امکانات و تجهیزات  9/10 6/19 62 5/7 100
ایط فیزیکی محیط کار و خستگی و حوادث ناشی از آن شر 6/20 3/28 4/42 7/8 100
 رفاهی و    و درمانی از نظر مالی    عدم رضایت کارکنان مرکز    3/29 6/32 4/29 7/8 100

 انعکاس آن به مدیر مرکز 
 عدم پشتیبانی مسئوالن مربوطه در رفع مشکالت 2/27 2/27 1/39 5/6 100
 مشکالت با پزشکان و پرستاران  50 9/23 5/18 6/7 100
 انتظارات مسئولین باالتر  7/46 7/20 8/22 8/9 100
 مشکالت با پرسنل زیرمجموعه  4/55 3/28 5/6 8/9 100
 سوءاستفاده کارکنان تحت نظارت و کم کار 2/40 1/26 1/26 6/7 100
 وجود تبعیض در محیط کار 4/42 4/17 6/32 6/7 100
 مشکالت مربوط به بیمه و بازنشستگی و از کار افتادگی  8/47 8/34 7/8 7/8 100

 
 زا در مدیران مراکز درمانی مورد بررسی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی استرسفراوانی نسبی عوامل  -4جدول     

 جمع
 )درصد(

 پاسخ بی
 )درصد(

  ومهم
 بسیار مهم

 )درصد(

 نسبتاً
 مهم

 )درصد(

 و عدم اهمیت
 اهمیت تاچیز

 )درصد(
 اجتماعی، فرهنگی و اقتصادیزای  وامل استرسع

 آگاهی مراجعین نسبت به معیارهای اجتماعی و فرهنگینا 1/26 5/18 4/55 - 100
  صدا و غذاآلودگی های زیست محیطی از قبیل هوا، 1/26 7/20 5/43 7/9 100
 دوستی درجامعه محبت و احساس عدم وجود 50 7/21 3/17 11 100
 کننده  عدم رعایت قوانین و مقررات توسط بعضی از افراد مراجعه 3/29 5/31 7/33 5/5 100
 کننده ضعف در ایمان و معتقدات مذهبی در بعضی از افراد مراجعه 5/56 1/14 5/18 9/10 100
 کمبود امکانات تفریحی سالم در جامعه 1/39 7/20 7/33 5/6 100
  یا شغلی عدم احساس امنیت اجتماعی 7/34 4/17 2/40 7/7 100



 بحث
زای   این بررسی نشان داد که از میان عوامل استرس        

در گروه عوامل     احساس مسئولیت بیش از حد     ،شخصی
مربوط به خانواده، مشکالت اقتصادی در گروه عوامـل         
 ،مربوط به محـیط کـار،کمبود بودجـه مرکـز درمـانی           

مسئولیت در قبال سالمتی بیماران و کمبود امکانـات و          
ارســتان و در گــروه عوامــل اجتمــاعی، تجهیــزات بیم

ناآگـاهی مراجعـان    عوامـل   فرهنگی و اقتصادی جامعه     
نسبت به معیارهای اجتمـاعی، فرهنگـی و اقتصـادی و           

 صدا و غـذا بیشـترین       ،های زیست محیطی هوا     آلودگی
استرس در مدیران مراکز درمانی    ایجاد  اهمیت را از نظر     

زا در    ستـرین عامـل اسـتر      در مجمـوع مهـم    . اند  داشته
مدیران مراکز درمانی مورد بررسی کمبود بودجه مرکـز         

در میان عوامل   را  درمانی بود که بیشترین فراوانی نسبی       
 .%)4/55(گوناگون یادشده به خود اختصاص داد 
ـ ) 1371(در پژوهشی که ابطحی و الـوانی         ر روی  ب

هـای     یافته ، نفر از مدیران صنعتی کشور انجام دادند       62
در بررسی یادشـده عوامـل      . رش نمودند مشابهی را گزا  

شغلی و درون سازمانی باالترین درجه اهمیت را از نظر          
 .ایجاد استرس داشتند

 نفـر  39بر روی ) 1373ظهیری، (در بررسی دیگری  
از مدیران مراکز درمانی، عوامل مربوط به محیط کار از          

های    که با یافته   ندزا شناخته شد    ترین عوامل استرس   مهم
 .سویی دارد اضر همبررسی ح
، بخشـانی و    های این بررسی ملکوتی     سو با یافته    هم
ارتباط میان استرس شغلی و محیط کار       ) 1373 (زهروی

 .نددار گزارش نمود را با افسردگی و اضطراب معنی
فشارهای عصبی و روانی ناشی از      ) 1368(ساعتچی  

زا   ترین عامل شناخته شـده اسـترس        محیط کار را شایع   
، میرسپاسـی   )1993( 1های آلما   در بررسی  .تدانسته اس 

نیز عوامل محیطی و شـغلی      ) 1373 (2و میچل ) 1373(
در این بررسـی    . اند   دانسته شده  زا   از عوامل مهم استرس   

نیز مشکالت محیط بیمارستان بیشترین اهمیت را از نظر         
 .زایی داشتند استرس

ــانی  ــور ، متقــی)1374(کی ــانپ ــاجر و کاتوزی  ، مه
 ،زا در زمینه عوامـل اسـترس     ) 1371(وسی  و ط ) 1370(

امکانات مربوط به بودجه و امکانات مـالی سـازمان را           
عامل مهمی در ایجاد اسـترس در افـراد شـاغل در آن             

های بررسـی      که این نکته با یافته     دمراکز گزارش نمودن  
 .سو است حاضر هم

بر نقـش   ) 1373(و ظهیری   ) 1981 (3چنین کوپر   هم
عنـوان   ریت و میزان تحصیالت بـه      مدی ،سن، سابقه کار  
گر در میزان استرس افراد تأکید نمودند و        عوامل مداخله 

ســطح تحصــیالت را در میــزان اســترس افــراد مــؤثر 
آنان افـراد دارای تحصـیالت بـاالتر را دارای          . دانستند

 .استرس کمتری گزارش کردند
شمار کارکنان تحت نظارت مـدیران      ) 1373(میچل  

 علـت آن را حجـم   ، هثر دانسـت ؤن مرا در استرس مدیرا  
 .زیاد کار و شمار ارباب رجـوع بیشـتر گـزارش کـرد            

) 1993( آلمـا     و )1987 (4کوپر و سـاترلند    های  بررسی
 های کارکنان زیر دست و مسئولین فرادست        داشت چشم

کوپر و  نیز  در بررسی دیگری     .دانند  ا عامل استرس می   ر
 درمانی را   میزان استرس مدیران مراکز   ) 1976 (5مارشال

 1 .بیشتر از مدیران اداری گزارش نمودند
ترین عوامل ایجادکننده     طور کلی این بررسی مهم      به

 استرس در مـدیران مراکـز درمـانی مـورد بررسـی را             
بودجه و امکانات و تجهیـزات مراکـز درمـانی          کمبود  

 .نشان داد
 

 سپاسگزاري
از مدیران ارجمندی که با صرف وقـت در اجـرای           

 .شود اری نمودند صمیمانه قدردانی میپژوهش همک
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