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 چکیده

شغلی و  هدف از این پژوهش تعیین میزان استرس. گرددها و جامعه محسوب میهای زیاد برای افراد، سازمان عنوان یك معضل با هزینهاسترس شغلی به

بدین منظور کلیه پرسنل اداره کل هواشناسی با استفاده از پرسشنامه استرس شغلی اشپیل . س بودعوامل موثر بر آن درمیان کارکنان اداره کل هواشناسی استان فار 

از طرفی . فنی بیشتر از دیدبان بودامور فنی وبیشتر از امور هابینمیان پیشمیزان استرس شغلی درنتایج پژوهش نشان داد که . رفتندآزمون قرارگمورد(  JSU)برگر

 چنین مدرکباشد و همشغلی دارا می کنندگی منفی و معناداری در استرسبینیکار، قدرت پیشونی نیز حاکی از آن بود که از عامل سابقهرگرسی نتایج تحلیل

 ر عوامل، تکراازاسترس کاری، شدت عوامل عواملی همچون مسئولیت. باشدشغلی دارا می کنندگی مثبت و معناداری بر استرسبینیتحصیلی نیز، قدرت پیش

 . شوندکننده استرس محسوب میزا، کمبود امکانات و بودجه از مهمترین عوامل ایجاد استرس

 ، کارکنان هواشناسیی، پست سازمانیاسترس شغل :های کلیدی واژه

 

 مقدمه

و حساس سازمانی است که به استرس شغلی از مباحث مهم 

خاطر نقش اساسی که بر بهداشت روانی یك مجموعه شغلی 

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

در هرموقعیتی که باشد استرس را به درجات متعدد  زمان و

موثر  گیری و برخوردکند، شناسایی چگونگی شکلتجربه می

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

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

. رضایت از زندگی دارد باید مورد بررسی قرارگیرد روان و

معتقدند کار ابزاری  سیمانسکی، ریان، مرز، کروینوو دریگو

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

دانند که بر همه ابعاد ناپذیر از درون انسان می ی جداییرا جزی

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

باشد بلکه عاملی کننده نیازهای اساسی و سالمت جسمانی می

جهت ارضاء نیازهای سطوح باالتر همچون نیاز به شایستگی در

                                                 
1- Dollart  

 mahboobeh.alborzi@gmail.com                                           :نگارنده رابط *
 

 یت کار و میزان زیادبا توجه به اهم. و نیاز به قدرت است

اش ساعاتی که فرد در طول شبانه روز برای انجام وظایف شغلی

ای برای کند، می توان دریافت که شغل منبع بالقوهصرف می

معتقد است استرس  2لیندهولم. باشدایجاد استرس در فرد می

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

 .گرددمی

ا نظریات و تعاریف متعددی در ارتباط با مفهوم در این راست

لیکن . استعوامل تشکیل دهنده آن ارائه شده استرس و ابعاد و

علیرغم افزایش توجه و تحقیقات علمی در این ارتباط، در 

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

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

گروه اول تعاریفی است که مبنای کار . کننداساسی تقسیم می

عنوان بسیاری از تحقیقات تجربی قرارگرفته و درآن استرس به

گروه دوم .شودپاسخ یا واکنشی به وقایع منفی تعریف می

اساس انتظارات از افراد شکل تعاریفی است که درآن استرس بر

 .باشدزا میگیرد و حاصل وقایع استرسمی

                                                 
2- Lindholm  
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در گروه سوم که تعاریف آنان نقش بنیادی در تحقیقات 

معاصر دارد، استرس فرایندی است پویا که متأثر از تعامل 

در این تعاریف افرادی . باشدعوامل متعدد در فرد و محیط می

های فرد استرس شغلی را عدم تطابق توانایی 5همچون هامفری

در  2یس و اوزانیناکاس .کندبا انتظارات محیطی تعریف می

های عاطفی و تر معتقدند استرس شغلی پاسختعریفی خاص

باشد که محصول عدم هماهنگی بین فیزیکی مضری می

. ها، منابع و نیازهای فردی استتقاضاهای شغلی با قابلیت

پژوهش حاضر مفهوم استرس شغلی را براساس این گروه از 

مفهوم استرس بر اساس . دهدتعاریف مورد بررسی قرار می

شغلی مجموعه وسیعی از تحقیقات به بررسی عوامل موثر در 

معتقدند  9، و کویك9ازجمله کنی. اندایجاد آن پرداخته

های فرد منجر به تجربه های شغل در تعامل با ویژگیویژگی

الگوهای تفکری  .گردددرجات متعدد استرس در  افراد می

جمله مهمترین  د ازپذیری فرمنفی، اختالالت شناختی، آسیب

. دهدهای فردی است که آمادگی استرس را افزایش میویژگی

های شغلی، میزان ساعات کار، درآمد، تقاضاها و مسئولیت

محدودیت زمانی، سبك مدیریت، جو سازمانی و نوع کار 

ازجمله مهمترین عوامل بیرونی و محیطی است که در ایجاد 

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

همچون موقعیت اقتصادی و اجتماعی، تجارب گذشته و 

تنی را از عوامل مهم در ایجاد استرس شغلی های روانبیماری

در مرور مطالعات گذشته، گروهی از تحقیقات  .کندمعرفی می

به بررسی استرس شغلی براساس نوع کار افراد به معنای پست 

 .اندا و وظایف فردی پرداختههسازمانی فرد و میزان مسئولیت

های فرد و معتقد است استرس شغلی محصول ویژگی 9نابری

های شغلی مختلف متناسب شرایط محیطی است که در مجموعه

وی در تحقیق خود دریافت . کندبا شرایط کار متفاوت بروز می

هرچه استرس شغلی بیشتر، رضایت شغلی و عملکرد شغلی 

                                                 
1- Humphrey  
2- Nakasis & Ouzouni,   

3- Kenny  

4- Quick 
 

های گرینبرگ معتقد است افزایش مسئولیت .باشدتر میپایین

جمله مهمترین عوامل مدیران و ماهیت تغییرات سازمانی، از

مدل وی تعامل ماهیت شغل،  در. باشداسترس شغلی می

 بهخصوصیات فردی مدیر و عوامل اقتصادی و خانوادگی منجر

والری و همکاران  نیز گزارش . شوداسترس شغلی می 

مدیران با فشار هماهنگی میان میزان وظایف کردند که بعضی از 

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

-در این راستا پژوهش. شودافزایش استرس شغلی در آنان می

های متعددی نیز در داخل کشور صورت گرفته و میزان استرس 

. اندشغلی را باتوجه به نوع شغل مورد بررسی قرار داده

ای شناس، الهیاری و خلخالی در پژوهش خود که در نمونه خانه

بود، دریافتند بین میزان استرس از کارمندان بانك انجام شده

شغلی و عملکرد شغلی کارکنان همبستگی منفی و معناداری 

ای استرس وجود دارد و بیشتر کارکنان از میزان قابل توجه

س در خلبانان رسولی در پژوهشی که پیرامون استر. برخوردارند

وری و بازدهی انجام داد نشان داد بین استرس شغلی و بهره

در این . کاری خلبانان همبستگی منفی و معناداری وجود دارد

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

نورهسیم و حبیبی در بررسی استرس کارکنان ذوب آهن 

ان دارای استرس شغلی درصد از کارکن 99اصفهان دریافتند 

هستند و افرادی که مشکالت خانوادگی، مالی و مشکالت 

بارون و گرینبرگ  .کاری سخت داشتند میزان استرس بیشتر بود

افتد که اشخاص معتقدند فشار روانی و استرس زمانی اتفاق می

آمیز است و درک کنند موقعیت برای اهداف مهم آنها تهدید

ها برآیند از این عهده خطرات یا خواستهآنها قادر نیستند که از 

های فیزیولوژیکی، روست که برای فهم کامل فشار باید بازتاب

های بیرونی بوجود آورنده استرس و فرآیندهای عاطفی وضعیت

 آمدن آن نقش دارند مورد توجه قرار شناختی که در بوجود

واقع احساس فشار روانی بستگی به ارزیابی شناختی در. گیرند

دهنده و  اگر فرد یك موقعیت را آزار. فرد از موقعیت دارد

کند تهدیدآمیز ارزیابی کند سطح باالیی از فشار را احساس می

ارزیابی . نشان داده شده است 5این مفهوم در نمودار شماره 
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های فردی شناختی فرد از موقعیت نیز عالوه بر آن که به ویژگی

بعضی از مشاغل . پذیردیر میبستگی دارد، از نوع شغل بسیار تأث

های گیریها در برخی تصمیم به علت ماهیت و نقش بنیادین آن

کنند و به نظر های بیشتری را تجربه میها و تنشاساسی، استرس

شوند که رسد که این گونه مشاغل توسط افرادی انتخاب میمی

. توانایی بیشتر برای مقابله با تصمیمات حاد و اساسی دارند

براین مطابق نظر بارون وگرینبرگ تعامل فرد با موقعیت بنا

 .باشدهای شغلی میعاملی بنیادین در مقابله با استرس

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

-های پژوهشی فووق موی  با رویکرد به مباحث نظری و یافته

توان به این نتیجه رسید که استرس شغلی مفهومی بنیوادی اسوت   

ویوژه در  به. تأثیر بسزایی بر سالمت روانی افراد و جامعه داردکه 

ها قرار دارد، تحقیق و تفحو    های که استرس در ذات آنشغل

این اهمیت با توجه به دنیای معاصر کوه بوا   . ای دارداهمیت ویژه

رشد و پیشرفت تکنولووژی و پیچیودگی زنودگی هموراه اسوت،      

ضور بوه بررسوی میوزان     بر این اساس پوژوهش حا . گرددبیشتر می

اسووترس شووغلی و عواموول موووثر در آن در بووین کارکنووان اداره    

بینوی  هواشناسی پرداخته است از آنجا که تغییرات اقلیمی و پیش

هوای  گیوری هوا نقوش بسوزایی در بسویاری از تصومیم     صحیح آن

اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارد از جملوه مشواغل پور اسوترس     

هوای سوازمانی در   گر برخی از پسوت به بیان دی .گرددقلمداد می

دلیل دقت و تمرکزی که در گزارشوات بایود   شغل هواشناسی به

کننود کوه ایون    داشته باشند استرس شغلی متفاوتی را گزارش می

منظور حذف پیامودهای منفوی و افوزایش    مسأله و توجه به آن به

بودین جهوت پاسوخ بوه     . سالمت روان باید مورد توجه قرارگیرد

 :باشندیر از اهداف اصلی پژوهش حاضر میهای زپرسش

بان، فنی، بینی، دیدهپیش)های سازمانی مختلف از میان پست -5

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

 باشند؟

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

شوغلی  کننده بهتری برای شدت اسوترس  بینیکار کدامیك پیش

 باشند؟درمیان کارکنان اداره هواشناسی  می
 

 روش تحقیق 
  کنندگان پژوهش شرکت

جامعه آماری کلیه کارکنان اداره هواشناسی  اسوتان فوارس   

های پژوهشی از طریق پست بودند که  برای کلیه آنان پرسشنامه

عودد   15های ارسوالی کوه   ازتعداد کل پرسشنامه. ارسال گردید

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

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

هوای جمعیوت شوناختی    ویژگوی . گروه مورد تحلیل قرارگرفوت 

 .است ذکر گردیده 5گروه مورد پژوهش درجدول 

تهديد آميز و  موقعيت: شناختيارزيابي 

 بالقوه خطرناک

 آميز و بالقوه خطرناک 

 موقعيت

 استرس باال

 استرس پايين
براي  موقعيت: شناختيارزيابي 

 اهميت فرد نشان دادن
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 نمونه مورد پژوهش شناختی گروههای جمعیتویژگی :1جدول 

 درصد تعداد هاآزمودنی درصد تعداد هاآزمودنی

 تحصیالت

 دیپلم

 فوق دیپلم

 لیسانس

 فوق لیسانس

 

9 

54 

51 

7 

 

7/1 

9/95 

1/99 

2/59 

 :یلیرشته تحص

 یهواشناس

 کشاورزی

 فیزیك

 ریاضی

 سایر

 

29 

7 

9 

5 

55 

 

94/4 

2/59 

7/1 

2/2 

4/29 

 :جنسیت

 زن

 مرد

 

9 

95 

 

 

4/54 

5/14 

 :سابقه کار

5-9 

1-54 

55-59 

51-24 

25-29 

 

51 

7 

7 

1 

1 

 

5/94 

2/59 

2/59 

9/57 

59 

 

 ابزار پژوهش

 "هوای اسوترس شوغلی    عامول "نامه  این پژوهش از پرسش در

ناموه از بیسوت و چهوار     ایون پرسوش  . اشپیل برگر استفاده گردید

از بسویار  است که بر اسواس مقیواس الیکورت    سوال تشکیل شده

نمره باالتر در ایون  . استبندی شدهموافقم تا بسیار مخالفم درجه

روایوی و پایوایی   . باشود مقیاس حاکی از تجربه استرس بیشتر می

است، لوذا در  محاسبه گردیده نامه مذکور توسط کشاورز پرسش

 جهت بررسی پایایی از روش آلفای کرونباخ پژوهش حاضر نیز

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

باشوود و روایووی نیووز از روش نشووان از پایووایی خوووب مقیوواس مووی

بررسوی و  ( نظر هشوت نفور از متخصصوین روانشوناس    )محتوایی 

هوای  بر این ضریب همبسوتگی گویوه   مطلوب بدست آمد عالوه

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

 .اداری برخوردار بودنداز سطح مطلوب و معن

 

 های پژوهش افتهی

 :نتایج بدست آمده بشرح ذیل است

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

(:2جوودول ) هووای سووازمانی مختلووف اسووترس شووغلی در پسووت

 

 
 مختلف یسازمان یها در پست ین وانحراف استاندارد استرس شغلیانگیم:2جدول 

 انحراف استاندارد نیانگیم یپست سازمان

 45/59 29/45 بینپیش

 77/51 17/79 فنی 

 19/4 1/14 باندیده

 14/59 14/19 مالی -اداری 

 22/59 2/19 تحقیقات

 

  



 25                                                                                 (دو فصلنامه) 5949، پائیز و زمستان 49-49مجله علمی و ترویجی نیوار                                                           شماره 

بین حاکی از آن است که در پست سازمانی پیش 2جدول  -2

گردد و بعد از آن به ترتیب میبیشترین استرس شغلی مشاهده 

 مالی و تحقیقات قرار-اداری  بانی، امورامورفنی، امور دیده

 . دارند

های سازمانی نتایج تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه در پست -9

 (.9جدول )ها تفاوت بین آن معناداری مختلف برای تعیین

 
 یسازمانهای پستبر اساس  یاسترس شغل تحلیل :3جدول 

 Fمقدار  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات منبع واریانس

 45/2 ٭ 94/119 9 24/2114 بیرونی

  17/221 95 129/4979 درونی

   99 121/52499 مجموع

(49/4(p< ٭ 

 

سازمانی های جدول شماره سه بیانگر آن است که بین پست -9

 مختلف از لحاظ میزان استرس شغلی تفاوت معناداری وجود

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

بدین . باشد فنی می بان و اموربین و دیدههای سازمانی پیشپست

بین استرس باالتری نسبت به امور فنی دارا صورت که  پیش

بان استرس باالتری نسبت به دیدهفنی  همچنین امور. باشندمی

 .دهدنشان می

ماتریس همبستگی در عوامل متفواوت سوابقه کوار، مودرک      -9

بودین منظوور از روش    یاسترس شغل و یلی، رشته تحصیلیتحص

 (.9جدول )ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید
 

  یو استرس شغل یلی، رشته تحصیلیتحص ماتریس همبستگی میان سابقه کار، مدرک :4جدول 

 4 3 2 1 متغیر ردیف

    5 سابقه کار 5

   5 -47/4 مدرک تحصیلی 2

  5 -55/4 -54/4 رشته تحصیلی 9

 5 42/4 99/4 ٭ ٭ -54/4 ٭ استرس شغلی 9

                                                              (45/4(p<49/4)        ٭٭(p< ٭ 

 

دهد که از میان متغیرهای نشان می 9نتایج مندرج در جدول 

فوق تنهوا بوین اسوترس شوغلی و سوابقه کوار همبسوتگی منفوی و         

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

از طرفوی بوین   . شوود باشد کمتر میباشد استرسی که فرد دارا می

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

بودین معنوا کوه هرچوه     . دارد همبستگی مثبت و معناداری وجوود 

مقطع تحصویلی فورد بواالتر رفتوه میوزان اسوترس شوغلی وی نیوز         

 .استافزایش یافته

کننوده  بینیبررسی نتایج پژوهش در ارتباط با متغیرهای پیش -1

الت، رشوته  استرس شغلی بر اسواس عوامول سوابقه کوار، تحصوی     

 .تحصیلی

جهت پاسخ به این سئوال از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند 

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

 :باشد
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 یلیرشته تحص و یلیاساس سابقه کار، مدرک تحص بر یعوامل استرس شغلتحلیل رگرسیون چند متغیره  :5 جدول

 متغیرمستقل
Beta 

 سطح معناداری R R2 ضریب رگرسیون

 -29/4 سابقه کار

99/4 54/4 

49/4 

 NS 47/4 یلیرشته تحص

 45/4 97/4 یلیمدرک تحص

 

گووردد، ضووریب  مشوواهده مووی  9کووه از جوودول   همووانطور

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

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

همچنوین  . مدرک تحصیلی بوا اسوترس شوغلی همبسوتگی دارنود     

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

واریانس استرس شوغلی از طریوق عوامول سوابقه کوار و مودرک       

 .بینی استتحصیلی قابل پیش

تشخی  اینکه کدام یك از انواع متغیرهوای مسوتقل   جهت 

سووهم بیشووتری در اسووترس شووغلی دارنوود از ضووریب رگرسوویون  

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

کنندگی منفی و معناداری در استرس شغلی بینیکار قدرت پیش

کننوودگی مثبووت و بینوویدارد و موودرک تحصوویلی قوودرت پوویش

 .باشدداری دارا میمعنا
 

 گیریبحث و نتیجه

میوزان اسوترس شوغلی و    بررسوی   از پوژوهش حاضور،  هدف 

عوامل موثر برآن در میان کارکنان اداره کول هواشناسوی اسوتان    

هوای  نتایج پژوهش حاضرحاکی از آن بود کوه در پسوت  . فارس

-فنی، دیده بین، سپس امورسازمانی مختلف به ترتیب ابتدا پیش

-های متفاوتی را تجربه میمالی وتحقیقات استرس –بان، اداری 

گیری استرس شغلی اما در ارتباط با عوامل موثر بر شکل. کردند

از دیگر نتوایج   .پژوهش حاضر با تحقیقات متعددی همسو است

کننودگی  بینوی پژوهش حاضر آن بود که سابقه کار قدرت پیش

ن مودرک  باشود ولویک  منفی و معناداری با استرس شغلی دارا می

. دهدبینی کنندگی مثبت و معنادار نشان میتحصیلی قدرت پیش

میوزان اسوترس    توصیفی اطالعات نشوان داد کوه   همچنین تحلیل

غلی در مدیریت هواشناسی استان فارس باالتر از حود متوسوط   ش

در توجیوه  . خووانی دارد بود که این نتیجه با برخی پوژوهش هوم  

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

االجل و فوری بودن امور، مسئولیت شغلی، پاسخگویی به ضرب

صوونعت،  )هووای مختلووف جامعووه   قشوورهای متعوودد در بخووش  

باشد میزان استرس افوراد افوزایش   مطرح می( کشاورزی، اقتصاد

دلیل مسوئولیت شوغلی   بین به در اداره هواشناسی نیز پیش. یابدمی

-گیوری ایط جوی که ممکن است در تصمیمبینی شرباال و پیش

های زیادی نقش اساسی داشته باشد استرس بیشوتری را متحمول   

بوانی نیوز کوه مبنوای کوار      از طرفی در امور فنی و دیده. شوندمی

در تحقیق فووق  . باشدشوند استرس باال میبین محسوب میپیش

همراه بوا افوزایش مودرک تحصویلی از دیوپلم بوه فووق دیوپلم و         

شواید  . یابود نس و فوق لیسانس اسوترس شوغلی افوزایش موی    لیسا

بین و امور فنی و ای این باشد که پیشیکی از دالیل چنین نتیجه

بانی از لحاظ مدرک تحصیلی میوانگین بواالتری نسوبت بوه     دیده

در ارتباط با رابطوه منفوی   . باشندهای سازمانی دارا میسایر پست

رود  ه هرچه سابقه بواال سابقه کار و استرس شغلی بدیهی است ک

تر و بیشوتر  های متفاوت کاملتجارب فرد در برخورد با موقعیت

لویکن قابول   . سوازد گردد و فرد را به نوعی آمادگی مجهز میمی

ذکر است که بر اساس نتایج پژوهش حاضر در اداره هواشناسی 

 .باشندتحصیلکرده و جوان می نیروی کار اساساً

منیت شغلی فرد که جزء حقووق  درنهایت باید گفت هرجا ا

هوای سونگین و   باشد تأمین گردد حتی مسئولیتاساسی افراد می

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

کوار زیواد، شودت    . موجب افزایش استرس شغلی در آنان گردد
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هوای  زا در پسوت زا و میزان تکورار وقوایع اسوترس   عوامل استرس

بان می تواند بین، امور فنی و دیدههمچون پیشسازمانی حساس 

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

مطابق نظر السکی استرس شغلی ناشوی وجوود وقوایع    . دارا باشد

اگر این وقایع منفوی مرتوب تکورار    . باشدمنفی در محیط کار می

میوزان استرسوی کوه     شوند یا آنکه شدتشان افزایش یابند، متعاقباً

کند افزایش خواهد یافت چراکه چنین وقایعی بور  فرد تجربه می

پنوداره افوراد در زنودگی شوغلی توأثیر      احساس کارآمدی و خود

زمانی که فرد در محیط کاری خود احساس . داشتمنفی خواهد

و کارهوای او   هوا باشود و ارزش فعالیوت  نکند که مورد توجه می

گیورد، انگیوزه بورای    رد تشویق قرار نمیشناخته شده نیستند و مو

شوود و  ها کمتور موی   انگیخته در آنتالش و فعالیت بیشتر و خود

در مجموع باید .آیددر نتیجه زمینه ایجاد استرس بیشتر فراهم می

ای از جملوه کمبوود   گفت جامعه هواشناس با مشوکالت عدیوده  

  سومی، باشند و بورای سوالمتی ج   روبرو می... بودجه، و  امکانات،

بودون   .ها حمایوت مسوئولین ضوروری اسوت    روحی و روانی آن

های استرس شوغلی و بررسوی دقیوق آنوان و      شك توجه به عامل

تووان امیودوار بوود     بررسی نیازهای پرسنل سازمان هواشناسی می

روحی و روانی کارکنان افزایش یافته  که سطح سالمت جسمی، 

طوورف دیگوور  از. و موجوب افووزایش کوارائی بیشووتر آنووان گوردد   

شووناخت ایوون عواموول بووه درک بهتوور وضووعیت شووغلی کارکنووان 

در سوواختار و  سوازمان هواشناسوی منجوور خواهود شوود و محوتمالً     

 .بودبینی وضعیت جوی کشور مثمر ثمر خواهدفرایند پیش
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