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بررسی استرس شغلی و عوامل موثر بر آن در بین کارکنان اداره کل هواشناسی استان فارس
2

محبوبه البرزی* ،1فرید اسمعیل زاده

 -5استادیار بخش مبانی تعلیم و تربیت ،دانشکدهی علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز
 -2رئیس اداره پیشبینی و صدور پیشآگاهیهای اقلیمی هواشناسی استان فارس
(دریافت ،49/49/51 :پذیرش)49/49/24 :
چکیده
استرس شغلی بهعنوان یك معضل با هزینههای زیاد برای افراد ،سازمانها و جامعه محسوب میگردد .هدف از این پژوهش تعیین میزان استرس شغلی و
عوامل موثر بر آن درمیان کارکنان اداره کل هواشناسی استان فار س بود .بدین منظور کلیه پرسنل اداره کل هواشناسی با استفاده از پرسشنامه استرس شغلی اشپیل
برگر( ) JSUموردآزمون قرارگرفتند .نتایج پژوهش نشان داد که میزان استرس شغلی درمیان پیشبینها بیشتر از امورفنی و امورفنی بیشتر از دیدبان بود .از طرفی
نتایج تحلیل رگرسیونی نیز حاکی از آن بود که از عامل سابقهکار ،قدرت پیشبینیکنندگی منفی و معناداری در استرس شغلی دارا میباشد و همچنین مدرک
تحصیلی نیز ،قدرت پیشبینیکنندگی مثبت و معناداری بر استرس شغلی دارا میباشد .عواملی همچون مسئولیت کاری ،شدت عوامل استرسزا ،تکرار عوامل
استرسزا ،کمبود امکانات و بودجه از مهمترین عوامل ایجادکننده استرس محسوب میشوند.
واژههای کلیدی :استرس شغلی ،پست سازمانی ،کارکنان هواشناسی

مقدمه

و نیاز به قدرت است .با توجه به اهمیت کار و میزان زیاد

استرس شغلی از مباحث مهم و حساس سازمانی است که به

ساعاتی که فرد در طول شبانه روز برای انجام وظایف شغلیاش

خاطر نقش اساسی که بر بهداشت روانی یك مجموعه شغلی

صرف میکند ،می توان دریافت که شغل منبع بالقوهای برای

دارد اهمیت بسزایی دارد .از آنجایی که انسان در هرنقطه از

ایجاد استرس در فرد میباشد .لیندهولم 2معتقد است استرس

زمان و در هرموقعیتی که باشد استرس را به درجات متعدد

شغلی موجب از دست رفتن هزینه ،بودجه و زمان یك سازمان

تجربه میکند ،شناسایی چگونگی شکلگیری و برخورد موثر

میگردد.

با آن در افزایش بازدهی فردی و اجتماعی نقش بسزایی دارد.

در این راستا نظریات و تعاریف متعددی در ارتباط با مفهوم

دالرد 5معتقد است از آنجا که شغل ارزش درونی برای سالمت

استرس و ابعاد و عوامل تشکیل دهنده آن ارائه شدهاست .لیکن

روان و رضایت از زندگی دارد باید مورد بررسی قرارگیرد.

علیرغم افزایش توجه و تحقیقات علمی در این ارتباط ،در

سیمانسکی ،ریان ،مرز ،کروینوو دریگو معتقدند کار ابزاری

تعریف استرس بطور کلی و استرس شغلی به طور خاص اتفاق-

برای تعیین هویت اجتماعی در افراد است .فروید و آدلر شغل

نظر وجود ندارد .کندلر و همکاران کلیه تعاریف را به سه گروه

را جزیی جداییناپذیر از درون انسان میدانند که بر همه ابعاد

اساسی تقسیم میکنند .گروه اول تعاریفی است که مبنای کار

رشدی انسان تأثیر دارد .مازلو معتقد است کار نه تنها برآورده

بسیاری از تحقیقات تجربی قرارگرفته و درآن استرس بهعنوان

کننده نیازهای اساسی و سالمت جسمانی میباشد بلکه عاملی

پاسخ یا واکنشی به وقایع منفی تعریف میشود.گروه دوم

درجهت ارضاء نیازهای سطوح باالتر همچون نیاز به شایستگی

تعاریفی است که درآن استرس براساس انتظارات از افراد شکل
میگیرد و حاصل وقایع استرسزا میباشد.

* نگارنده رابط:

1- Dollart
mahboobeh.alborzi@gmail.com
2- Lindholm

81

بررسی استرس شغلی و عوامل موثر بر آن در بین کارکنان اداره کل هواشناسی استان فارس

محبوبه البرزی و همکاران

در گروه سوم که تعاریف آنان نقش بنیادی در تحقیقات

پایینتر میباشد .گرینبرگ معتقد است افزایش مسئولیتهای

معاصر دارد ،استرس فرایندی است پویا که متأثر از تعامل

مدیران و ماهیت تغییرات سازمانی ،ازجمله مهمترین عوامل

عوامل متعدد در فرد و محیط میباشد .در این تعاریف افرادی

استرس شغلی میباشد .در مدل وی تعامل ماهیت شغل،

همچون هامفری 5استرس شغلی را عدم تطابق تواناییهای فرد

خصوصیات فردی مدیر و عوامل اقتصادی و خانوادگی منجربه

با انتظارات محیطی تعریف میکند .ناکاسیس و اوزانی 2در

استرس شغلی میشود .والری و همکاران نیز گزارش

تعریفی خاصتر معتقدند استرس شغلی پاسخهای عاطفی و

کردند که بعضی از مدیران با فشار هماهنگی میان میزان وظایف

فیزیکی مضری میباشد که محصول عدم هماهنگی بین

و زمان و گوناگونی کار روبرو هستند،که این امر موجب

تقاضاهای شغلی با قابلیتها ،منابع و نیازهای فردی است.

افزایش استرس شغلی در آنان میشود .در این راستا پژوهش-

پژوهش حاضر مفهوم استرس شغلی را براساس این گروه از

های متعددی نیز در داخل کشور صورت گرفته و میزان استرس

تعاریف مورد بررسی قرار میدهد .بر اساس مفهوم استرس

شغلی را باتوجه به نوع شغل مورد بررسی قرار دادهاند.

شغلی مجموعه وسیعی از تحقیقات به بررسی عوامل موثر در

خانهشناس ،الهیاری و خلخالی در پژوهش خود که در نمونهای

ایجاد آن پرداختهاند .ازجمله کنی ،9و کویك 9معتقدند

از کارمندان بانك انجام شدهبود ،دریافتند بین میزان استرس

ویژگیهای شغل در تعامل با ویژگیهای فرد منجر به تجربه

شغلی و عملکرد شغلی کارکنان همبستگی منفی و معناداری

درجات متعدد استرس در افراد میگردد .الگوهای تفکری

وجود دارد و بیشتر کارکنان از میزان قابل توجهای استرس

منفی ،اختالالت شناختی ،آسیبپذیری فرد از جمله مهمترین

برخوردارند .رسولی در پژوهشی که پیرامون استرس در خلبانان

ویژگیهای فردی است که آمادگی استرس را افزایش میدهد.

انجام داد نشان داد بین استرس شغلی و بهرهوری و بازدهی

تقاضاها و مسئولیتهای شغلی ،میزان ساعات کار ،درآمد،

کاری خلبانان همبستگی منفی و معناداری وجود دارد .در این

محدودیت زمانی ،سبك مدیریت ،جو سازمانی و نوع کار

ارتباط نقش نابسندگی و تحلیل عاطفی قابل توجه بود .لطفی،

ازجمله مهمترین عوامل بیرونی و محیطی است که در ایجاد

نورهسیم و حبیبی در بررسی استرس کارکنان ذوب آهن

استرس شغلی سهم بسزایی دارند .چان ،یو و ونگ عواملی

اصفهان دریافتند  99درصد از کارکنان دارای استرس شغلی

همچون موقعیت اقتصادی و اجتماعی ،تجارب گذشته و

هستند و افرادی که مشکالت خانوادگی ،مالی و مشکالت

بیماریهای روانتنی را از عوامل مهم در ایجاد استرس شغلی

کاری سخت داشتند میزان استرس بیشتر بود .بارون و گرینبرگ

معرفی میکند .در مرور مطالعات گذشته ،گروهی از تحقیقات

معتقدند فشار روانی و استرس زمانی اتفاق میافتد که اشخاص

به بررسی استرس شغلی براساس نوع کار افراد به معنای پست

درک کنند موقعیت برای اهداف مهم آنها تهدیدآمیز است و

سازمانی فرد و میزان مسئولیتها و وظایف فردی پرداختهاند.

آنها قادر نیستند که از عهده خطرات یا خواستهها برآیند از این

نابری 9معتقد است استرس شغلی محصول ویژگیهای فرد و

روست که برای فهم کامل فشار باید بازتابهای فیزیولوژیکی،

شرایط محیطی است که در مجموعههای شغلی مختلف متناسب

عاطفی وضعیتهای بیرونی بوجود آورنده استرس و فرآیندهای

با شرایط کار متفاوت بروز میکند .وی در تحقیق خود دریافت

شناختی که در بوجود آمدن آن نقش دارند مورد توجه قرار

هرچه استرس شغلی بیشتر ،رضایت شغلی و عملکرد شغلی

گیرند .درواقع احساس فشار روانی بستگی به ارزیابی شناختی
فرد از موقعیت دارد .اگر فرد یك موقعیت را آزار دهنده و

1- Humphrey
2- Nakasis & Ouzouni,
3- Kenny
4- Quick

تهدیدآمیز ارزیابی کند سطح باالیی از فشار را احساس میکند
این مفهوم در نمودار شماره  5نشان داده شده است .ارزیابی
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شناختی فرد از موقعیت نیز عالوه بر آن که به ویژگیهای فردی

میرسد که این گونه مشاغل توسط افرادی انتخاب میشوند که

بستگی دارد ،از نوع شغل بسیار تأثیر میپذیرد .بعضی از مشاغل

توانایی بیشتر برای مقابله با تصمیمات حاد و اساسی دارند.

به علت ماهیت و نقش بنیادین آنها در برخی تصمیمگیریهای

بنابراین مطابق نظر بارون وگرینبرگ تعامل فرد با موقعیت

اساسی ،استرسها و تنشهای بیشتری را تجربه میکنند و به نظر

عاملی بنیادین در مقابله با استرسهای شغلی میباشد.

ارزيابي شناختي :موقعيت تهديد آميز و
بالقوه خطرناک
آميز و بالقوه خطرناک

استرس باال

موقعيت

ارزيابي شناختي :موقعيت براي
نشان دادن اهميت فرد

استرس پايين

نمودار  :1عوامل ایجاد کننده استرس بر اساس دیدگاه گرینبرگ ()5449

با رویکرد به مباحث نظری و یافتههای پژوهشی فووق موی-

 -5از میان پستهای سازمانی مختلف (پیشبینی ،دیدهبان ،فنی،

توان به این نتیجه رسید که استرس شغلی مفهومی بنیوادی اسوت

تحقیقات و اداری -مالی) کدامیك اسوترس بیشوتری دارا موی-

که تأثیر بسزایی بر سالمت روانی افراد و جامعه دارد .بهویوژه در

باشند؟

شغلهای که استرس در ذات آنها قرار دارد ،تحقیق و تفحو

 -2از میان تحصیالت ،پست سازمانی  ،رشته تحصویلی و سوابقه

اهمیت ویژهای دارد .این اهمیت با توجه به دنیای معاصر کوه بوا

کار کدامیك پیشبینیکننده بهتری برای شدت اسوترس شوغلی

رشد و پیشرفت تکنولووژی و پیچیودگی زنودگی هموراه اسوت،

درمیان کارکنان اداره هواشناسی میباشند؟

بیشتر میگردد .بر این اساس پوژوهش حاضور بوه بررسوی میوزان

روش تحقیق

اسووترس شووغلی و عواموول موووثر در آن در بووین کارکنووان اداره

شرکتکنندگان پژوهش

هواشناسی پرداخته است از آنجا که تغییرات اقلیمی و پیشبینوی

جامعه آماری کلیه کارکنان اداره هواشناسی اسوتان فوارس

صحیح آنهوا نقوش بسوزایی در بسویاری از تصومیمگیوریهوای

بودند که برای کلیه آنان پرسشنامههای پژوهشی از طریق پست

اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی دارد از جملوه مشواغل پور اسوترس

ارسال گردید .ازتعداد کل پرسشنامههای ارسوالی کوه  15عودد

قلمداد میگردد .به بیان دیگر برخی از پسوتهوای سوازمانی در

بود ،تعداد  91نفر از آنها پرسشنامه را تکمیل و عوودت دادنود.

شغل هواشناسی بهدلیل دقت و تمرکزی که در گزارشوات بایود

لذا نمونه اماری  91نفر میباشد .و درنهایت نتایج حاصل از این

داشته باشند استرس شغلی متفاوتی را گزارش میکننود کوه ایون

گروه مورد تحلیل قرارگرفوت .ویژگویهوای جمعیوت شوناختی

مسأله و توجه به آن بهمنظور حذف پیامودهای منفوی و افوزایش

گروه مورد پژوهش درجدول  5ذکر گردیده است.

سالمت روان باید مورد توجه قرارگیرد .بودین جهوت پاسوخ بوه
پرسشهای زیر از اهداف اصلی پژوهش حاضر میباشند:
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جدول  :1ویژگیهای جمعیتشناختی گروه نمونه مورد پژوهش
تعداد

درصد

آزمودنیها

دیپلم

9

1/ 7

فوق دیپلم

54

95/9

لیسانس

51

99/1

فوق لیسانس

7

59/2

تعداد

درصد

آزمودنیها
هواشناسی

29

4/94

کشاورزی

7

59/2

فیزیك

9

1/ 7

ریاضی

5

2/ 2

سایر

55

29/4

رشته تحصیلی:

تحصیالت

سابقه کار:
جنسیت:

9

زن

95

مرد

54/4
14/5

ابزار پژوهش

9-5

51

94/5

54-1

7

59/2

59-55

7

59/2

24-51

1

57/9

29-25

1

59

محتوایی (نظر هشوت نفور از متخصصوین روانشوناس) بررسوی و

در این پژوهش از پرسشنامه "عامولهوای اسوترس شوغلی"

مطلوب بدست آمد عالوه بر این ضریب همبسوتگی گویوههوای

اشپیل برگر استفاده گردید .ایون پرسوشناموه از بیسوت و چهوار

پرسشنامه با نمره کل بین  4/19تا  4/11بدست آمد که همگوی

سوال تشکیل شدهاست که بر اسواس مقیواس الیکورت از بسویار

از سطح مطلوب و معناداری برخوردار بودند.

موافقم تا بسیار مخالفم درجهبندی شدهاست .نمره باالتر در ایون
مقیاس حاکی از تجربه استرس بیشتر میباشود .روایوی و پایوایی

یافتههای پژوهش

پرسشنامه مذکور توسط کشاورز محاسبه گردیدهاست ،لوذا در

نتایج بدست آمده بشرح ذیل است:

پژوهش حاضر نیز جهت بررسی پایایی از روش آلفای کرونباخ

 -5نتایج پژوهش در ارتباط بوا آموار توصویفی (فراوانوی) میوزان

استفاده گردید .که ضریب حاصل برابر با 4/74بدست آمود کوه

اسووترس شووغلی در پسووتهووای سووازمانی مختلووف ( جوودول :)2

نشووان از پایووایی خوووب مقیوواس موویباشوود و روایووی نیووز از روش

جدول :2میانگین وانحراف استاندارد استرس شغلی در پستهای سازمانی مختلف
پست سازمانی

میانگین

انحراف استاندارد

پیشبین

45/29

59/45

فنی

79/17

51/77

دیدهبان

14/1

4/19

اداری  -مالی

19/14

59/14

تحقیقات

19/2

59/22
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 -2جدول  2حاکی از آن است که در پست سازمانی پیشبین

 -9نتایج تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه در پستهای سازمانی

بیشترین استرس شغلی مشاهده میگردد و بعد از آن به ترتیب

مختلف برای تعیین معناداری تفاوت بین آنها (جدول .)9

امورفنی ،امور دیدهبانی ،امور اداری -مالی و تحقیقات قرار
دارند.
جدول  :3تحلیل استرس شغلی بر اساس پستهای سازمانی
منبع واریانس

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

بیرونی

2114/24

9

119/94

درونی

4979/129

95

221/17

مجموع

52499/121

99

مقدار F

٭

2/45

( (p<4/49٭

 -9جدول شماره سه بیانگر آن است که بین پستهای سازمانی

میباشند .همچنین امور فنی استرس باالتری نسبت به دیدهبان

مختلف از لحاظ میزان استرس شغلی تفاوت معناداری وجود

نشان میدهد.

دارد .آزمون تعاقبی شفه حاکی از آن بود که این تفاوت در

 -9ماتریس همبستگی در عوامل متفواوت سوابقه کوار ،مودرک

پستهای سازمانی پیشبین و دیدهبان و امور فنی میباشد .بدین

تحصیلی ،رشته تحصیلی و استرس شغلی بودین منظوور از روش

صورت که پیشبین استرس باالتری نسبت به امور فنی دارا

ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید(جدول .)9

جدول  :4ماتریس همبستگی میان سابقه کار ،مدرک تحصیلی ،رشته تحصیلی و استرس شغلی
2

3

4

ردیف

متغیر

1

5

سابقه کار

5

2

مدرک تحصیلی

-4/47

5

9

رشته تحصیلی

-4/54

-4/55

5

9

استرس شغلی

٭ -4/54

٭ ٭ 4/99

4/42

5

((p<4/45٭٭

( (p<4/49٭

نتایج مندرج در جدول  9نشان میدهد که از میان متغیرهای

 -1بررسی نتایج پژوهش در ارتباط با متغیرهای پیشبینیکننوده

فوق تنهوا بوین اسوترس شوغلی و سوابقه کوار همبسوتگی منفوی و

استرس شغلی بر اسواس عوامول سوابقه کوار ،تحصویالت ،رشوته

معناداری وجود دارد بدین معنا که هر چه سابقه کار بیشتر موی-

تحصیلی.

باشد استرسی که فرد دارا میباشد کمتر میشوود .از طرفوی بوین

جهت پاسخ به این سئوال از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند

موودرک تحصوویلی (دیووپلم ،لیسووانس و )...بووا اسووترس شووغلی

متغیره (شیوه همزمان) استفاده گردید که نتیجه بشرح زیور موی-

همبستگی مثبت و معناداری وجوود دارد .بودین معنوا کوه هرچوه

باشد:

مقطع تحصویلی فورد بواالتر رفتوه میوزان اسوترس شوغلی وی نیوز
افزایش یافتهاست.
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جدول  :5تحلیل رگرسیون چند متغیره عوامل استرس شغلی بر اساس سابقه کار ،مدرک تحصیلی و رشته تحصیلی
متغیرمستقل

Beta

ضریب رگرسیون

سابقه کار

-4/29

رشته تحصیلی

4/47

مدرک تحصیلی

4/97

R

R2

سطح معناداری
4/49

4/99

4/54

NS

4/45

همووانطور کووه از جوودول  9مشوواهده موویگووردد ،ضووریب

شغلی در مدیریت هواشناسی استان فارس باالتر از حود متوسوط

همبستگی چندگانوه برابور بوا  R=4/99محاسوبه گردیود و نشوان

بود که این نتیجه با برخی پوژوهش هومخووانی دارد .در توجیوه

دهنده این مطلب است که عوامل سابقه کوار ،رشوته تحصویلی و

نتایج فوق باید گفت .هر زمان عواملی همچون حقووق ناکوافی،

مدرک تحصیلی بوا اسوترس شوغلی همبسوتگی دارنود .همچنوین

ضرباالجل و فوری بودن امور ،مسئولیت شغلی ،پاسخگویی به

ضریب تعیین برابر با  4/54محاسوبه گردیود یعنوی  54درصود از

قشوورهای متعوودد در بخووشهووای مختلووف جامعووه (صوونعت،

واریانس استرس شوغلی از طریوق عوامول سوابقه کوار و مودرک

کشاورزی ،اقتصاد) مطرح میباشد میزان استرس افوراد افوزایش

تحصیلی قابل پیشبینی است.

مییابد .در اداره هواشناسی نیز پیشبین بهدلیل مسوئولیت شوغلی

اینکه کدام یك از انواع متغیرهوای مسوتقل

باال و پیشبینی شرایط جوی که ممکن است در تصمیمگیوری-

سووهم بیشووتری در اسووترس شووغلی دارنوود از ضووریب رگرسوویون

های زیادی نقش اساسی داشته باشد استرس بیشوتری را متحمول

استاندارد (بتا) استفاده شد .مقایسه ضرایب نشوان داد کوه سوابقه

میشوند .از طرفی در امور فنی و دیدهبوانی نیوز کوه مبنوای کوار

کار قدرت پیشبینیکنندگی منفی و معناداری در استرس شغلی

پیشبین محسوب میشوند استرس باال میباشد .در تحقیق فووق

دارد و موودرک تحصوویلی قوودرت پوویشبینوویکننوودگی مثبووت و

همراه بوا افوزایش مودرک تحصویلی از دیوپلم بوه فووق دیوپلم و

معناداری دارا میباشد.

لیسانس و فوق لیسانس اسوترس شوغلی افوزایش موییابود .شواید

بحث و نتیجهگیری

یکی از دالیل چنین نتیجهای این باشد که پیشبین و امور فنی و

جهت تشخی

هدف از پوژوهش حاضور ،بررسوی میوزان اسوترس شوغلی و

دیدهبانی از لحاظ مدرک تحصیلی میوانگین بواالتری نسوبت بوه

عوامل موثر برآن در میان کارکنان اداره کول هواشناسوی اسوتان

سایر پستهای سازمانی دارا میباشند .در ارتباط با رابطوه منفوی

فارس .نتایج پژوهش حاضرحاکی از آن بود کوه در پسوتهوای

سابقه کار و استرس شغلی بدیهی است که هرچه سابقه بواال رود

سازمانی مختلف به ترتیب ابتدا پیشبین ،سپس امور فنی ،دیده-

تجارب فرد در برخورد با موقعیتهای متفاوت کاملتر و بیشوتر

بان ،اداری – مالی وتحقیقات استرسهای متفاوتی را تجربه می-

میگردد و فرد را به نوعی آمادگی مجهز میسوازد .لویکن قابول

کردند .اما در ارتباط با عوامل موثر بر شکلگیری استرس شغلی

ذکر است که بر اساس نتایج پژوهش حاضر در اداره هواشناسی

پژوهش حاضر با تحقیقات متعددی همسو است .از دیگر نتوایج

نیروی کار اساساً تحصیلکرده و جوان میباشند.

پژوهش حاضر آن بود که سابقه کار قدرت پیشبینویکننودگی

درنهایت باید گفت هرجا امنیت شغلی فرد که جزء حقووق

منفی و معناداری با استرس شغلی دارا میباشود ولویکن مودرک

اساسی افراد میباشد تأمین گردد حتی مسئولیتهوای سونگین و

تحصیلی قدرت پیشبینی کنندگی مثبت و معنادار نشان میدهد.

زیاد نیوز نموی توانود سوالمت روان فورد را بوه مخواطره انودازد و

همچنین تحلیل توصیفی اطالعات نشوان داد کوه میوزان اسوترس

موجب افزایش استرس شغلی در آنان گردد .کوار زیواد ،شودت
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عوامل استرسزا و میزان تکورار وقوایع اسوترسزا در پسوتهوای

 -9رسولی ،ز ،5945 ،بررسی استرس شغلی و فرسودگی شغلی

سازمانی حساس همچون پیشبین ،امور فنی و دیدهبان می تواند

با میزان بهرهوری در خلبانان .مجله علوم پزشکی ارتش

استرس شغلی افراد را باال برد و نقش بسزایی در اسوترس شوغلی

جمهوی اسالمی ایران ،سال دهم ،شماره .597-599 ،5

دارا باشد .مطابق نظر السکی استرس شغلی ناشوی وجوود وقوایع

-9لطفیزاده ،م ،نورهسیم ،الف ،حبیبی ،الف ،5944.بررسی

منفی در محیط کار میباشد .اگر این وقایع منفوی مرتوب تکورار
شوند یا آنکه شدتشان افزایش یابند ،متعاقباً میوزان استرسوی کوه
فرد تجربه میکند افزایش خواهد یافت چراکه چنین وقایعی بور
احساس کارآمدی و خودپنوداره افوراد در زنودگی شوغلی توأثیر
منفی خواهدداشت .زمانی که فرد در محیط کاری خود احساس
نکند که مورد توجه میباشود و ارزش فعالیوتهوا و کارهوای او
شناخته شده نیستند و مورد تشویق قرار نمیگیورد ،انگیوزه بورای
تالش و فعالیت بیشتر و خودانگیخته در آنها کمتور مویشوود و
در نتیجه زمینه ایجاد استرس بیشتر فراهم میآید.در مجموع باید
گفت جامعه هواشناس با مشوکالت عدیودهای از جملوه کمبوود
امکانات ،بودجه ،و ...روبرو می باشند و بورای سوالمتی جسومی،
روحی و روانی آنها حمایوت مسوئولین ضوروری اسوت .بودون
شك توجه به عامل های استرس شوغلی و بررسوی دقیوق آنوان و
بررسی نیازهای پرسنل سازمان هواشناسی میتووان امیودوار بوود
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اصفهان .مجله علوم پزشکی شهرکرد ،دوره  ،59شماره -97 ،9
.99
5. Adler R, Werner ER, Korsch B. 1980, Systematic
study of four years of internship. Pediatrics;66:10001008.
6. Assadi, H. 2003, Evolution of job stress factors
(organizational and managerial) among heads of
physical education organizations, Acta. Olomuc.
Gymn. 33 (1) 47-55.
7. Chan, K.B., Lai, G., Ko, Y.C., & Boey, K.W. 2000,
Work stress among six professional groups: The
Singapore experience. Social Science and Medicine,
50, 1415-1432.
8. Cotton, P. 1995,The assessment and management of
psychological dysfunction in occupational settings. In
P. Cotton (Ed.). Psychological Health in the
Workplace. Melbourne: The Australian Psychological
Society.

که سطح سالمت جسمی ،روحی و روانی کارکنان افزایش یافته

9. Cotton, P.1996, The prevention and management of

و موجوب افووزایش کوارائی بیشووتر آنووان گوردد .از طوورف دیگوور

sychological dysfunction in occupational settings. In
P. Cotton & H. Jackson (Eds.). Early Intervention and
Prevention Mental Health (pp. 247- 283). Melbourne:
The Australian Psychological Society.

شووناخت ایوون عواموول بووه درک بهتوور وضووعیت شووغلی کارکنووان
سوازمان هواشناسوی منجوور خواهود شوود و محوتمالً در سوواختار و
فرایند پیشبینی وضعیت جوی کشور مثمر ثمر خواهدبود.
منابع
 -5ابطحی ،ح ،5974 .مدیریت و فشارهای روانی ،دانش
مدیریت ،ش . 74-74 ،55
 -2خانهشناس ،ف ،الهیاری ،ت ،خلخالی ،ح ،5942.بررسی
ارتباط عوامل استرسزای روانی -اجتماعی کار با عملکرد
شغلی در بین کارکنان بانك ،مجله ارگونومی ،سال اول ،شماره
.54-5 ،9

10. Dollard, M.1996, Work Stress: Conceptualisations
and Implications for Research Methodology and
Workplace Intervention. University of South
Australia: Work and Stress Research Group.
Psychology, 14, 40-58.
11. Greenberg, J. 1993, Comprehensive stress
management. Dubuque, IA: Brown & Benchmark.
12. George, J.M.1992,The role of personality in
organizational life: Issues and evidence. Journal of
Management, 18, 185-213.
13. Humphrey, J.H. 1998, Job Stress. Need man
Heights, MA: Allyn & Bacon.
14. Kendall, E., O’Neill ,V., Bursnall, S. 2000,
Occupational Stress: Factors that Contribute to its
Occurrence and Effective Management. A Report to

محبوبه البرزی و همکاران

بررسی استرس شغلی و عوامل موثر بر آن در بین کارکنان اداره کل هواشناسی استان فارس

24. Schabracq, M.J., & Cooper, C. 2000, The changing
nature of work and stress. Journal of Managerial
Psychology, 15, 227-241.
25. Selgiman, M.E.P.1994, Learned Optimism. New
York: Knopf.
26. Spilberger. C. D. 1994, Professional manual the
job stress Survey (JSS). Odessa, FL Psychological
assessment Resources.
27. Szymanski, E.M., Ryan, C., Merz, M. A., Trevino,
B., & Johnson-Rodriguez, S. 1996, Psychosocial and
economic aspects of work: Implications for people
with disabilities. In E.M. Symanski & R.M. Parker
(Eds.). Work and Disability: Issues and Strategies in
Career Development and Job Placement (pp. 9-38),
Austin, TX: Pro-Ed.
28.Townley, G. 2000, Long hours culture causing
economy to suffer. Management Accounting, 78 (6),
3-5.
29.
Winfield,
A.H.
2002,
Unemployment,
underemployment,
occupational
stress
and
psychological well-being. Australian Graduate School
Of Management.
30. Wiley, C. 2000, A Synthesis of Research on the
Causes, Effects and Reduction Strategies of Teacher
Stress. Journal of Instructional Psychology, 27, 1-9.
31. W Q Chen, I T-S Yu and T W Wong. 2005, Impact
of occupational stress and other psychosocial factors
on musculoskeletal pain among Chinese offshore oil
installation workers Occupational and Environmental
Medicine, 62:251-256.
32. Vealey, R. S, Urdy, E. M. Zimmerman, V, Soliday.
1992, International and situational predictors of
coaching burnout. Journal of Sport and Exercise.

the Works’
Compensation and
Commission Western Australia.

02

Rehabilitation

15. Kenny, D. 2000, Occupational stress: Reflections
on theory and practice. In D.T. Kenny (Ed.). Stress
and Health: Research and Clinical Applications.
Amsterdam: Harwood.
16. Lazarus, R.S. 1991, Psychological stress in the
workplace. In P.L. Perrewe (Ed.), Handbook on Job
Stress (pp. 1-13). Corte Madera, CA: Select Press.
17. Lasky, R. G. 1995, Occupational stress: a disability
management perspective. In D.E. Shrey & M. Lacerete
(Eds.). Principles and Practices of Disability
Management in Industry. (pp. 370-409).
18. Lindholm, M. 2006,Working conditions,
psychosocial resources and work stress in nurses and
physicians in chief managers â€™ positions. Journal
of Nursing Management, 14(4), 300-309.
19. Maslow, A. 1968,Toward a Psychology of Being.
Princeton, N.J: Van No strand.
20. Nakasis, K., & Ouzouni, C.2008, Factors
influencing stress and job satisfaction of. nurses
working in psychiatric units: A research review.
Health science Journal, 2(4), 183-195.
21. Quick, J. 1992, Occupational health psychology.
Historical Roth and Future (1), 82 – 88.
22. Rotter, J.B. 1966,Generalised expectancies for
internal versus external control of reinforcement.
Psychological Monographs, 80 (whole no. 609).
23. Sadri, G. 1994, Testing a model of occupational
Business. San Francisco.

