10
ســــــــال هــــفـــــدهـــــم
21اردیبهشت 94شماره 801

گـــزارش

www.weekly.tamin.ir

نگاه

استرس شغلی و راههای
مقابله با آن
سیدسجاد موسوی

شعبه  2زنجان

راهبردهای سازمانی غلبه بر فشار شغلی

برای غلبه بر فشــار شغلی راهبردهای سازمانی
به وســیله مدیریت طراحی میشود تا عوامل
تنشزای سطوح مختلف ســازمانی به منظور
جلوگیــری یا کاهش فشــار شــغلی حذف یا
کنترل شــوند .هــر کدام از عوامــل تنشزای
ســازمانی با راهبردهای عمومیتر که شــامل
موارد زیر هستند ،مشخص میشود:
 )1ایجــاد جــو ســازمانی حمایتــی :بیشــتر
سازمانهای امروزی دارای ساختارهای سازمانی
بسیار رسمی و دیوان ســاالرانه ،بدون انعطاف،
با جوی غیرشخصی مشخص هستندکه به طور
قابل مالحظهای فشــار شــغلی ایجاد میکند.
یک راهبرد غلبه ،ایجاد ســاختار عدم تمرکز و
ارگانیک ،با مشارکت کارکنان در تصمیمگیری
و جریان ارتباطات پایین به باال است.
 )2غنی کردن طرح وظایف :غنی کردن مشاغل
اعم از رشــد عوامل محتوای شغل(مســئولیت،
شناخت و فرصت برای پیشرفت ،رشد و ترقی)
یا بهبود ویژگیهای اصلی شغل ممکن است به
مراحل انگیزشی یا مفهوم تجربه شده ،مسئولیت
و دانش نتایج منجر شود.
 )3کاهش تضادها و روشــن کــردن نقشهای
سازمانی :تعارض و ابهام نقش ،عوامل تنشزای
عمده فردی هســتند .وظیفه مدیریت این است
که تعارض را کاهش دهد و نقشهای سازمانی را
به نحوی مشخص کند که این علت فشار شغلی
کاهش یابد یا کام ً
ال حذف شود.
 )4طرح و بهبود کارراهه شغلی و ایجاد مشاوره:
سازمانهای ســنتی عالقه کمی به برنامهریزی
کارراهه و بهبود و رشد کارکنان نشان میدهند.
افراد رها میشــوند تا خودشــان برای زندگی
شــغلی خود تصمیم بگیرنــد و گاهی نصیحت
پدرانهای از سوی سرپرستی بیان شود.
عوامــل ایجادکننده اســترس شــغلی در
کارکنان سازمان تأمین اجتماعی

_ زمان طوالنی و پیاپــی انجام کار و مراجعان
زیاد
_ فقدان استراحت کافی در بین کار
_ انجــام دادن وظایفی که توأم با بار مالی برای
سازمان است.
_ نور نامناسب در محیط کار
_ عملکرد نامناســب تجهیــزات رایانهای مورد
استفاده
راههای کاهش استرس شغلی

_ تقبل مسئولیت در محیط کار
_ ســعی در حذف عادات غیرارادی و منفی که
موجب ازدیاد استرس میشود
_ با خود مهربان بودن
_ جنب و جوش داشتن
_ انتخاب وعدههای غذایی مناسب
_ داشتن خواب کافی
_ داشتن برنامهریزی متعادل
_ زود از خواب بیدار شدن
ادامه دارد

مدیرکل استان قم در گفتوگو با تامین

استان برتر در شاخص میزان
رضایت مراجعان هستیم
اداره کل تأمین اجتماعی استان قم با وجود حرم
مطهر حضرت معصومه (س) ،مســجد جمکران،
حوزه علمیه ،بیش از 440امامزاده و حضور مراجع
تقلید ،شرایط خاصی در میان استانهای همجوار
خود دارد .سیدمجتبی موسوی که از سال  85به
عنوان مدیرکل استان قم مشغول به فعالیت است،
ارائه خدمات به طالب این شهر و زایران مکانهای
مقدس آن را افتخاری ویژه برای خود و اداره کل
میداند.
وی با بیان این که سیاســتهای ایــن ادار ه کل
با کارفرمایان و بیمه شــدگان ،همواره مبتنی بر
رویکــرد تفاهمآمیز بوده اســت ،گفت :مجموعه
اقدامهای تأمین اجتماعی قم در راســتای تقویت
و تحکیم واحدهای تولیدی و صنعتی استان بوده
و ما همواره حامی اشتغال پایدار در استان هستیم.
مدیرکل تأمین اجتماعی قم میزان مطالبات معوق
حق بیمه در اســتان را  650میلیــارد ریال بیان
کرد و افزود :با همکاری اســتانداری قم جلسات
خوبی با کارفرمایان در خصوص چگونگی پرداخت
مطالبات از ســوی آنان تشکیل دادیم و با تعامل
ایجاد شده پیگیر وصول اینگونه مطالبات معوق
هستیم.

موســوی با بیان این که جمعیت بیمه شده تحت
پوشــش تأمین اجتماعی در اســتان قم به بیش
از  700هزار تن می رســد ،خاطرنشــان کرد :با
حرکت مثبتی که در ســال  93بــا ارائه خدمات
الکترونیک آغــاز کردیم ،درعمل تأمین اجتماعی
قم پیشــروترین اداره کل در راستای تحقق دولت
الکترونیک است.
وی افــزود :با الکترونیکی شــدن ارائه خدمات از
یک سو مراجعان در کمترین زمان ممکن بهترین
خدمات را دریافت میکنند و از طرف دیگر ،زمینه
کاهش فسادهای احتمالی محقق میشود.
مدیرکل اســتان قم در ادامه به نشست ادواری و
چهره به چهره با همکاران در طول سال بهمنظور
ایجاد تعامل بیشتر با همکاران اشاره کرد و گفت:
همــکاران در بازدیدهــای منظم از شــعب و نیز
حضور در اداره کل میتوانند مســائل و مشکالت
خــود را درمیــان بگذارند و ســعی میشــود با
برنامهریزی و دقت نظر در راســتای رفع مشکل
همکاران اقدام قانونی الزم بــه عمل آید .در این
میان ،درخواست تخصیص وام مسکن ،تسهیالت
وامهای قرضالحســنه و گارگشــایی ،اختصاص
سهمیه بیشتر امکانات رفاهی ،ایجاد مرکز فرهنگی

در اســتان با توجه به موقعیت خاص شهر مقدس
قم ،درخواســت تبدیل و ارتقای برخی پستهای
متصدی به کارشــناس از جمله مواردی است که
همکاران اعالم میکنند و تقاضای بررســی آن را
دارند.
سید مجتبی موســوی میزان رضایت مراجعان از
خدمات رسانی در شــعب تحت پوشش را بسیار
مطلوب بیان کــرد و گفت :با اجــرای طرحهای
خدمــات الکترونیک در شــعب تأمین اجتماعی
استان ،میزان رضایت مراجعان افزایش چشمگیری
یافته اســت و بر اساس نظرسنجی انجام گرفته از
سوی استانداری قم ،این اداره کل توانست در سال
گذشته و در شــاخص میزان رضایت مراجعان از
خدمات رسانی در دستگاههای اداری استان رتبه
برتر را کسب کند.
وی از راهاندازی شــعبه  4در منطقه کم برخوردار
نیروگاه قم ،شــعبه اقماری در شــهرک پردیسان
و ســومین کارگزاری تأمین اجتماعــی در بلوار
امین قم به عنوان  3طرح خدمت رســانی تأمین
اجتماعی قم در مناطق مختلف شــهری خبر داد
و افزود :بــا راهاندازی این طرحهــا مردم مناطق
مختلف قم توانستند دسترسی آسانی برای دریافت
خدمات داشــته باشند و این امر در افزایش میزان
رضایت مراجعان تأثیر بسزایی دارد.
وی مهمترین خواســته بیمهشــدگان را تسهیل
در روند خدمترســانی و آسانسازی فرایند ارائه
خدمات برشــمرد و گفت :با توجه به تعداد باالی
بیمهشدگان و به منظور کاهش هزینهها و افزایش
بازدهی کاری ،اجرای طرح ســاختار نوین شعب
تنها راه برونرفت از مشکالت است.
به گفته موســوی ،اســتان قــم دارای  34هزار
مســتمریبگیر اصلی تأمین اجتماعی اســت که
نســبت به ســال قبل  10درصد افزایش نشــان
میدهد.
وی در خصوص تعداد شعب تابعه تأمین اجتماعی
قم اظهار داشت :مجموعه تأمین اجتماعی استان
قم با  4شعبه اصلی 2 ،شعبه اقماری و  3کارگزاری
رسمی و با  232نفر نیروی انسانی به بیمهشدگان،
مســتمری بگیران و کارفرمایان خدمترســانی
میکند.
به گفته موسوی ،بهرهمندی از امکانات زیرساختی
الزم باعث شــده اســت که زمینه برای ارســال
لیســت اینترنتی حق بیمه در قم فراهم باشــد و
هماکنون  97درصد کارفرمایان قمی لیست حق
بیمه کارگران خود را به صورت اینترنتی ارســال
میکنند.
مدیرکل اســتان قم تعــداد مقرریبگیران بیمه
بیکاری تأمیــن اجتماعی این اســتان را 1192
نفــر اعالم کرد و گفت :میزان مقرریبگیران بیمه
بیکاری نسبت به مدت مشابه سال  92با کاهشی
معادل  29درصد مواجه است.
موســوی تصریح کرد :در حال حاضــر این اداره
کل ماهانه  890میلیون تومان بابت مقرری بیمه
بیکاری به افراد واجد شرایط پرداخت میکند.
مدیرکل تأمین اجتماعی قــم با بیان این که 36
صنف در استان قم مشمول کمک دولت هستند،
تصریح کرد :در حدود  30درصد کارفرمایان صنفی
استان مشمول کمکهای دولتی در پرداخت حق
بیمه کارگران خود هستند.
وی بــا تأکید بــر انجام دادن بازرســی از تمامی
کارگاهها ،در خصوص کارگاههایی که لیست حق
بیمه خالف ارسال میکنند ،اظهار داشت :ارسال
لیســت خالف یا بیمهگریزی از جمله رفتارهای
خالف قانون بوده که در صورت مشاهده و اثبات،
برابر مــاده  97قانون تأمیــن اجتماعی با کارگاه
متخلــف برخورد خواهد شــد .در ســال  93در
بازرسیهای انجام شده از کارگاهها حدود  5درصد
گریز بیمهای مشاهده شــد که اقدامهای قانونی
الزم به عمل آمد.

