ﺑﺤﺮان ﮐﺎروﺷﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﺎن ﮐﺎرﻣﻨﺪان ژاﭘﻨﯽ را
ﻣﯽﮔﯿﺮد؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﮐﺮﻣﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۱۴ ،دی ۱۳۹۷
از دﻫﻪ ﻫﻔﺘﺎد ﻣﯿﻼدی ﺗﺎ اﻣﺮوز ،در ژاﭘﻦ از واژه »ﮐﺎروﺷﯽ« ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎر ﺑﯿﺶ
از اﻧﺪازه ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد؛ واژهای ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ از ﺳﺮ زﺑﺎنﻫﺎ ﻧﯿﻔﺘﺎده اﺳﺖ.
ﺑﺤﺮان ﮐﺎروﺷﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻏﺎز ﺷﺪ؟
ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد رﯾﺸﻪ ﮐﺎروﺷﯽ ﺑﻪ ژاﭘﻦ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .در آن زﻣﺎن ،وزﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد

ﮐﺸﻮر از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﻮد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮای
ﻫﻤﯿﺸﻪ را ﺑﺪﻫﻨﺪ و در ﻋﻮض از آنﻫﺎ وﻓﺎدارای و ﮐﺎر زﯾﺎد ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ژاﭘﻦ ﺳﻮﻣﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺰرگ دﻧﯿﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ ﺑﻮدهاﻧﺪ اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺨﺮﺑﯽ را ﻫﻢ روی
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎر در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎری ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎرﻣﻨﺪان ژاﭘﻨﯽ از ﻣﺮﺧﺼﯽﻫﺎی ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺼﻒ روزﻫﺎی ﻣﺠﺎز اﺳﺖ .ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮدن ﺳﺎﻋﺎت زﯾﺎدی ﮐﺎری
در ژاﭘﻦ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ژاﭘﻦ ﺑﺮای ﮐﺎروﺷﯽ  ۲ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻔﺎوت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﯾﮑﯽ از
ﻣﺘﺪاولﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ،ﻓﺮد ﺑﺨﺖ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻠﺒﯽ ﺷﺪه و در
ﻣﻌﺮض ﻣﺮگ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﺣﺎﻟﺖ دوم ﻧﯿﺰ ،ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻃﯽ ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۱۶۰ﺳﺎﻋﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎری
اﻧﺠﺎم داده را دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺎروﺷﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.

ﺑﺤﺮان ﮐﺎروﺷﯽ در ژاﭘﻦ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اداﻣﻪ دارد .ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ،اﺧﯿﺮا ﺑﻌﻀﯽ از
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ژاﭘﻨﯽ ﺑﺮای ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد ﺣﻘﻮق ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
آﺧﺮﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﮐﺎروﺷﯽ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
در ژاﭘﻦ ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺟﻮان ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺧﻮد ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺎﮐﯿﺮو اوﻧﺎﮐﯽ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺎزارﯾﺎب  ۳۱ﺳﺎﻟﻪ ،ﻫﺸﺖ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺎر ﻣﯽرود و در ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ آنﺟﺎ را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﺪ .او
ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﻌﻄﯿﻼت آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از آﺧﺮﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﮐﺎروﺷﯽ ﯾﮏ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر  ۳۱ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد .او ﺑﻌﺪ از  ۱۵۹ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ
ﻣﺠﺎز در ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮی  ،NHKﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﻗﻠﺒﯽ در ﺳﺎل  2013درﮔﺬﺷﺖ .اﻟﺒﺘﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺮگ
اﯾﻦ زن ﺗﺎ ﺳﺎل  2017ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد.
ﺑﻌﺪ از آن و در ﺳﺎل  2015ﻫﻢ ﯾﮏ ﺟﻮان  ۲۴ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺎﻏﻞ در ﯾﮏ آژاﻧﺲ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ،ﺑﻌﺪ از  ۱۰۵ﺳﺎﻋﺖ
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎری ﺳﺮاﻧﺠﺎم در روز ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ درﮔﺬﺷﺖ .ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ آژاﻧﺲ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﯾﮏ ﻣﺎه از
اﯾﻦ اﺗﻔﺎق از ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی ﮐﺮد.
دوﻟﺖ ژاﭘﻦ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺎروﺷﯽ ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای دارد؟
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ در ﺳﺎل  ،2016ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۱۰ﻫﺰار ﮐﺎرﮔﺮ ژاﭘﻨﯽ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻃﯽ ﻣﺎه
ﺣﺪاﻗﻞ  ۸۰ﺳﺎﻋﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در آﻣﺮﯾﮑﺎ ۱۶.۴ ،درﺻﺪ ﻣﺮدم ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۴۹ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ آﻣﺎر ﺑﺮای ژاﭘﻦ ﺑﯿﺶ از  ۲۰درﺻﺪ اﺳﺖ.

ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺟﻮان ،دوﻟﺖ ژاﭘﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺎروﺷﯽ ﮔﺮﻓﺖ .از آن زﻣﺎن ﻗﺎﻧﻮن
ﺟﺪﯾﺪی ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺮ ﻣﺎه را ﮐﻤﯽ زودﺗﺮ و از
ﺳﺎﻋﺖ  ۱۵دﺳﺖ از ﮐﺎر ﺑﮑﺸﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮد زﯾﺮا اﮐﺜﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در روز ﮐﺎری آﺧﺮﻣﺎه،
ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﯽ و ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﮐﺎرﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ در  ۳ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻠﻮغﺗﺮ
ﺷﺪن ﺳﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎ ﻫﻢ روش ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰاری ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ زودﺗﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ و
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن زﻣﺎن ﮐﺎری را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ راﺳﻦ ﺑﻠﻮت ،ﯾﮏ داﻧﺸﻤﻨﺪ در ﺣﻮزه ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻋﺘﻘﺎد دارد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ
ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ،اﺳﺘﺨﺪام زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺳﺖ .زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎ ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻌﺪاد ﻧﯿﺮوﻫﺎ را ﺑﺮای ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ.
ﺟﺪا از دوﻟﺖ ،ارﮔﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رخ دادن دوﺑﺎره ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﻬﺮداری ﺗﻮﮐﯿﻮ ﻃﯽ ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای را آﻏﺎز ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ،ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻋﺖ  ۲۰ﺑﻪ
ﺧﺮوج از ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﺎروﺷﯽ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻬﻢ در ژاﭘﻦ ﺑﻮده و اﻣﯿﺪ ﻣﯽرود ﮐﻪ ﻧﻪ

دوﻟﺖ آن ﻫﻢ ﺑﺎ اﺟﺒﺎر ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻐﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎری و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

