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انسان های اولیه تمدن خود 
را براساس کار شکل دادند؛ 
چه  شکار،  عصر  در  چه 
کشاورزی یا صنعتی، کار 
انسان همواره موتورهای پیشرفت جوامع را 
به حرکت درآورده و رفاه و زندگی بهتر را 
برای انسان ها به ارمغان آورده، اما امروز بعد از 
گذشت حدود یک سده از برآمدن فناوری های 
نو در جهان که علت اتوماسیون )خودکار شدن( 
صنایع و تولید شده اند، به نظر می رسد برای اولین 
بار کار انسانی از محیط های کار اگر نگوییم در 
حال حذف شدن، دست کم در حال کمرنگ 
شدن است. چرخ کارخانه هایی را که تا همین 
چند دهه قبل به دست کارگران می چرخیده، 
حاال روبات ها و دستگاه های مدرن خودکار 
می گردانند و در مرحله کنترل و هدایت روند 
تولید نیز نقش خودکارسازی به تدریج بیشتر 

و نقش انسان ها کمتر می شود.

اقتصاددانان ورود رایانه به میدان تولید را انقالب 
صنعتی سوم خوانده اند. انقالب صنعتی اول، اواسط 
قرن هجدهم با اختراع ماشین بخار صنایع و 
کشاورزی و حمل و نقل در انگلستان آغاز شد 
و جهان را متحول کرد و اگرچه ابتدا باعث موج 
بیکاری کارگران سنتی دستی شد، اما درنهایت 
باعث کم شدن ساعات کار و رفاه بیشتر کارگران 
شد. انقالب صنعتی دوم که دوره ای از نیمه سده 
نوزدهم تا جنگ جهانی اول را شامل می شود، 
با تجهیز کارخانه ها و خطوط تولید با انرژی 
برق، توسعه خط آهن، تولید آهن و فوالد در 
مقیاس انبوه، کاربرد گسترده ماشین آالت در تولید 
کارخانه ای و افزایش استفاده از نیروی بخار و 
ارتباطات الکتریکی شناخته می شود. این انقالب 
مانند انقالب صنعتی اول، ابتدا در بریتانیا برآمد 
و بعد از آن به سایر کشورهای صنعتی تسری 
یافت. بسیاری از اقتصاددانان انقالب صنعتی سوم 
یا خودکارسازی را آغاز کار کمتر و رفاه بیشتر برای 
مردم دانستند و از آن استقبال کردند، اما گذشت 
جند دهه نشان داد ماجرا به آسانی ای که تصور 
می کردند نبوده و در برخی کشورها مانند ژاپن 
خودکارسازی صنایع باعث بیشتر شدن ساعات 
کار و خستگی مفرط کارکنان در محل های کار 
شده یا در چین خودکارسازی درواقع عاملی برای 
تولید انبوه کاالها و نابودی محیط زیست بوده است.
جامعه شناسانی مانند مارکوزه، ماسودا و دیگران، 
بر این عقیده هستند که هرچند تصور می شد با 
رواج تولید خودکار به کمک رایانه و کاهش ناگزیر 
کارگران در بخش تولید، گسترش بخش خدمات 
بتواند بیکاری کارگران بخش تولید را جبران کند، 
اما تجربه نشان داد استخدام در بخش های خدماتی 
نمی تواند به اندازه بخش های تولیدی باشد و 
درنتیجه با گسترش تولید خودکار، باید در آینده 
منتظر خیل بیکارانی باشیم که برای بقای خود 
و خانواده شان باید از مستمری ها و کمک های 

بیمه بیکاری بهره مند شوند.
بسیاری از اقتصاددانان به خصوص در اروپا و در 
همین اواخر در ژاپن عقیده دارند، راه حل هایی 
برای مهار این بیکاری وجود دارد که مهم ترین 
آن کاهش ساعات کار است. به نظر این افراد 
همان طور که وقوع انقالب صنعتی منجر به 
کاهش ساعات کار به 40 ساعت در هفته و 
افزایش ساعات فراغت کارگران شد، امروز نیز 
باید با کاهش ساعات کار، بیکاری حاصل از 
پیشرفت تکنولوژی را مهار کرد. فایده های این 

کار از نظر آنها:
1-کاهش میزان بیکاری و توزیع عادالنه کار 

برای افراد بیشتر
2-بهبود کیفیت زندگی ازطریق افزایش ساعات 

فراغت و توجه به خانواده و فرزندان
3-کاهش هزینه های بیمه های بیکاری و مستمری 
خانواده های نیازمند که می توان این هزینه ها را 
برای افزایش حقوق حاصل از کاهش ساعات 

کار هزینه کرد.

مخالفانچهمیگویند؟
مخالفان سرسخت کاهش ساعات کار که بیشتر 
سرمایه داران آمریکایی هستند، معتقدند کاهش 
ساعات کار و در پی آن استخدام حقوق بگیران بیشتر 
باعث افزایش هزینه های تولید و درنتیجه قبول 
ضرر در رقابت های جهانی می شود. آمریکایی ها 
همچنان عقیده دارند با افزایش تولید و باال بردن 
تب مصرف برای خرید بیشتر کاالها باید با روند 
فزاینده بیکاری مقابله کرد و هر نوع اقدامی را که 
منجر به کاهش سود و افزایش هزینه تولید شود، رد 
می کنند. وضعیت امروز جهان نشان داده، هرچند 
تولید بیشتر و باال بردن تب مصرف از طریق تبلیغات 
و رواج فرهنگ مصرف گرایی می تواند درمانی 
موقت برای بیکاری حاصل از خودکارسازی باشد، 
اما با تخریبی که در محیط زیست ایجاد می کند، 
هم منابع طبیعی را از بین می برد، هم با سوزاندن 

سوخت های فسیلی هوا را آلوده و زمین را گرم 
می کند و هم علت ازمیان بردن جایگزین ناپذیر 
بسیاری از گونه های جانوری و گیاهی می شود 

که از ذخایر کره زمین هستند.
همه  بررسی  کوتاه،  مطلب  این  در  اما هدف 
آنچه در روند خودکارسازی اتفاق افتاده نیست، 
بلکه می خواهیم درباره وقایعی توضیح دهیم که 
برخالف انتظار کارشناسان بعد از خودکارسازی 
فشار کار را بر کارکنان باال برده یا با احتمال بیکار 
شدن علت افزایش بیماری های روان پریشی و 
اضطراب در افرادی شده که موقعیت شغلی خود 

را در خطر می بینند.

ضرباهنگزیستیواتمامسوخت
جرمی ریف کین در کتابی با عنوان »پایان کار« 
سازگاری انسان با روند جدید خودکارسازی را 

این گونه تعریف می کند:
»نوع آدمی مانند موجودات دیگر از هزاران ساعت 
زیستی ساخته شده که در دوران طوالنی تکامل 
شده  هماهنگ  زمین  گردش  و  با ضرباهنگ 
است. کارکردها و فرایندهای بدن ما با نیروهای 
بزرگ تر طبیعت مانند چرخش روزها و ماه ها و 
سال ها انطباق یافته است. تا عصر صنعتی جدید، 
ضرباهنگ های بدن و ضرباهنگ های کار عمدتا با 
هم سازگار بودند. تولید پیشه وری براساس سرعت 
دست و بدن انسان و با نیرویی که از مهار حیوانات 
و باد و آب ایجاد شده بود، محدود و مشروط 
می شد. رواج نیروی بخار و بعدها نیروی برق به 
گونه ای گسترده آهنگ دگرگونی، پردازش و تولید 
محصوالت و خدمات را افزایش داد و چارچوبی 

اقتصادی به وجود آورد که در آن سرعت فعالیت با 
ضرباهنگ های کندتر زیستی آدمی تضادی فزاینده 
داشت. امروزه فرهنگ رایانه ای با شیب زمینی 
نانوثانیه ای عمل می کند، واحدی از زمان که در 

حواس آدمی نمی گنجد.«
نویسنده کتاب معتقد است، در عصر صنعتی، 
کارگران چنان گرفتار ضرباهنگ های ماشین آالت 
براساس  را  خود  خستگی  حتی  که  شده اند 
اصطالحات ماشینی بیان می کنند و بر اصطالحاتی 
انگشت می گذارد که گاهی حتی بدون آنکه متوجه 
شویم راه خود را از فرهنگ ماشینی به فرهنگ 
گفتاری ما باز کرده اند،مانند استفاده از اصطالحاتی 
مانند »زهوارشان دررفته«، »موتورمان پیاده شده« 
یا »باتری مان تمام شده« برای بیان خستگی، یا با 
ورود فرهنگ رایانه ای »هنگ کردیم« به معنای 

سردرگم و گیج شدیم.

رایانهها،منبعاضطراب
گریگ براد، روان شناسی که تحقیقاتی درباره 
اضطرابی که استفاده از رایانه در انسان ایجاد می کند، 
داشته عقیده دارد: »افزایش آهنگ فعالیت در 
محیط کار، نه تنها باعث افزایش بی قراری کارگران 
شده و سطح اضطراب آنها را به نحوی بی سابقه 
باال برده است، در ادارات نیز کارمندان اداری و 
بخش خدمات عادت کرده اند با سرعتی برق آسا 
به رایانه ها متصل شوند و به اطالعات دسترسی 
یابند. درنتیجه، برای آنها اشکال کندتر کنش های 
آدمی تحمل ناپذیر و منبعی برای تنش فزاینده شده 
است. براد از آدم هایی در ادارات مثال می آورد که 
از تلفن هایی که به جای پرداختن به اصل موضوع، 

آن را کش می دهند، کالفه می شوند. حتی خود 
رایانه ها را هم می توان منبع تنش محسوب کرد 
و کاربرانی که هر روز بی حوصله تر از روز قبل 
می شوند، به دنبال پاسخ های سریع تر از رایانه ها 
هستند. به نظر می رسد، استفاده از رایانه و سرعت 
باالی آن در پردازش اطالعات افراد را بی حوصله 

کرده است.
عالوه بر سرعتی که کار با رایانه برای ضرباهنگ 
زیستی بشر به همراه آورده ، تحقیقات نشان 
می دهند، نظارت رایانه ای نیز خود می تواند منشاء 
اضطراب باشد، مثال رایانه هایی که در فروشگاه ها 
میزان فروش هر صندوقدار را ثبت می کنند، عمال 
باعث می شوند کسی که پای صندوق ایستاده 
مدام برای باال بردن سرعت کار خود زیر فشار 
روانی باشد و دیگر فرصتی برای صحبت کردن با 
مشتریان یا سایر همکارانش پیدا نکند. در برخی 
شرکت های پاسخگویی تلفن، که تعداد تلفن های 
پاسخ داده شده از معیارهای دستمزد است، کنترل 
رایانه ای پاسخگویان را دچار اضطرابی شدید 

می کند.

بیتحرکیبدنیعاملخستگی
درمجموع می توان گفت، عامل تعیین کننده در 
بهره وری از پاسخ فیزیکی به پاسخ ذهنی و از 
عضله به مغز منتقل شده است. شرکت ها پیوسته 
شیوه های جدید را برای بهینه کردن ارتباط میان 
کارکنان و رایانه ها آزمایش می کنند، به عنوان نمونه 
برای افزایش سرعت پردازش اطالعات، اگر کاربر 
به اطالعات روی صفحه نمایشگر خود ظرف 17 
ثانیه جواب ندهد، آن اطالعات ناپدید می شود. 

پژوهشگران گزارش داده اند با نزدیک شدن زمان 
ناپدید شدن اطالعات، اضطراب کاربر هم بیشتر 
می شود. آنها از ثانیه یازدهم شروع به عرق کردن 
می کنند، سپس ضربان قلب باال می رود و بعد از 
آن احساس خستگی مفرط به آنها دست می دهد.
براد در ادامه تحقیقات خود به مورد دیگری اشاره 
می کند؛ بسیاری از پردازشگران اطالعات تا پیش 
از آنکه اطالعات از پیش چشمانشان بر صفحه 
نمایشگر بگذرد برای برداشتن کاغذ اطالعات 
چند دقیقه ای درنگ می کردند و وضعیت بدنی 
خود را تغییر می دادند، حاال کاربر جلوی صفحه 
نمایشگر می نشیند و همان حال، جریان بی انتهایی 
از اطالعات از پیش چشمانش می گذرد و پردازش 
می کند. در این حالت، هیچ عامل طبیعی ای وجود 
ندارد که به او عالمت دهد کار را باید متوقف و 
نفسی تازه کند. به گزارش براد، این افراد دیگر 
برای گپ زدن با سایر همکاران وقتی ندارند و 
هنوز صبح به پایان نرسیده، کامال از پا درمی آیند 
و معلوم نیست انرژی بقیه روز را باید از کجا 

تامین کنند.

فناوریپیشرفتهترواضطراببیشتر
فناوری های جدید رایانه ای چنان حجم، جریان 
و آهنگ اطالعات را باال برده و سرعت داده 
و  شده  »اضافه بار«  دچار  کارگر  میلیون ها  که 
»سوختشان تمام شده است«.خستگی جسمانی 
ناشی از انقالب سریع اقتصاد صنعتی قدیمی، 
تحت الشعاع خستگی ناشی از آهنگ نانوثانیه های 
اقتصاد جدید اطالعاتی قرار گرفته است. بنا بر 
پژوهشی که از طرف انجمن ملی امنیت و سالمت 

شغلی انجام گرفته، کارمندان اداری که از رایانه 
استفاده می کنند، به نحو غیرعادی دچار اضطراب 

شدید هستند.
اقتصاد فوق پیشرفته و پربازده سالمت ذهنی و 
جسمانی میلیون ها کارگر را در سراسر جهان به خطر 
انداخته است. بر اساس اعالم سازمان بین المللی 
کار )آی ال او(، اضطراب به یکی از جدی ترین 
مسائل سالمت در قرن بیستم تبدیل شده است. 
در انگلستان، اضطراب شغلی بیش از 10درصد 
از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص 
می دهد. بنا بر گزارش )آی ال او( در سال 1993 
میالدی، سطوح باالی اضطراب نتیجه آهنگ سریع 
ماشین آالت خودکار جدید؛ چه در کارخانه ها و 
چه در ادارات است. سازمان بین المللی کار که از 
قدیمی ترین نهادهای سازمان ملل متحد است از 
پژوهشی در دانشگاه ویسکانسین نقل می کند که 
گزارش داده، کارگران مورد پژوهش که به طور 
الکترونیکی از طریق رایانه ها زیرنظر قرار داشتند، 
10 تا 15درصد بیشتر درمعرض افسردگی، تنش 

و اضطراب شدید بوده اند.
اضطراب شدید غالبا زمینه ساز مشکالتی مانند 
زخم معده، فشار خون باال، حمالت قلبی و سکته 
مغزی است. عالوه بر آن، افزایش تنش می تواند 
به افزایش مصرف الکل یا مواد مخدر منجر شود.
بازرسان سازمان بین المللی کار گزارش می دهند، 
هر سال در جهان، 14هزار کارگر دراثر سوانح 
کاری جان خود را از دست می دهند و حدود 
2/2میلیون نفر دچار نقص عضو می شوند. اگرچه 
علت ظاهری این سوانح را می توان نقص دستگاه 
تا سرعت تولید دانست، اما به نظر این بازرسان، در 
بسیاری از مواقع اضطراب میزان وقوع اشتباهات 
را افزایش می دهد و در تمام عوامل شخصی 
مربوط به بروز سوانح، یک عامل مشترک وجود 
دارد؛ اضطراب و تنش شدید قبل از وقوع سانحه 
،شخص مضطرب در معرض سانحه ای است که 

هر لحظه ممکن است رخ دهد.

خشونتبعدازاضطراب
ناظران صنعت با نگرانی شاهد تاثیر عمیق روانی 
تغییرات رادیکال در شرایط و ماهیت کار کارگران 
آمریکایی بعد از گسترش مدرن سازی هستند. 
آمریکایی ها شاید بیش از هر مردم دیگری ماهیت 
فردی خود را درارتباط با کارشان تعریف می کنند. 
مفهوم شهروند سودمند چنان با فرهنگ این مردم 
عجین شده که بازماندن از دستیابی به موقعیت های 
خوب شغلی، احترام فرد را حتی در نظر خودش 
تنزل می دهد. برای بسیاری از آمریکایی ها اشتغال 
معیاری اساسی برای تایید ارزش شخصی شان 
است. نیمه بیکار بودن یا بیکار بودن نشاندهنده 

عدم خالقیت و بی ارزشی است.
رشد پیوسته بیکاری درازمدت تکنولوژیک عالقه 
روان شناسان و جامعه شناسان را به مشکالت 
سالمت ذهنی بیکاران جلب کرد. پژوهش های 
فراوانی که در 2 دهه گذشته انجام شده، ارتباط 
روشن بین بیکاری تکنولوژیک و افسردگی و 
بیماری های روان پریشی را نشان می دهد. بنا بر 
تحقیق انجمن ملی امنیت کار که در شیکاگو منتشر 
شده، خشونت علیه کارفرمایان با کوچک کردن 
شرکت ها و اخراج کارگران افزایش یافته است. 
رابرت ارل مک از محل کارش در سن دیه گو 
بعد از 20 سال اخراج شد. او در یک جلسه 
ترفیع مقام مسووالن و مدیران شرکت حاضر 
شد، اسلحه کالیبر 38 خود را کشید و سرپرست 
سابق و مسوول مذاکره کننده اتحادیه را کشت. 
وقتی از او پرسیدند چرا این کار را کرده؟ پاسخ 
داد: »این تنها کار مثبتی بود که تابه حال انجام 
داده ام...چطور می توانند همه چیز را از من بگیرند؟« 
بیکارانی که دیگر امیدی به پیدا کردن کار ندارند، 
به انواع بیماری های روانی و افسردگی و احساس 
دلزدگی گرفتار می شوند و گاهی به زندگی خود 

خاتمه می دهند.

کشورهایدرحالتوسعههمدر
معرضخطرند!

بیکاری  موج  بگذریم،  که  غرب  جهان  از 
در کشورهای درحال توسعه که بحران های 
باعث  کرده،  حادتر  را  آن  زیست محیطی 
شده  مردمی  سوی  از  خشونت بار  اقدامات 
که امید برای یافتن کار را بربادرفته می بینند. 
این کشورها که تا زمانی نه چندان دور اغلب 
به دلیل  بوده اند  کشاورزی  اقتصاد  به  متکی 
خشکسالی  خود،  آبی  منابع  مدیریت  عدم 
و رشد بی  رویه جمعیت و درنتیجه بیکاری، 
درگیری های  و  بحران  کانون های  به  اکنون 
خشونت آمیز تبدیل شده اند. جرقه اعتراضاتی 
بروز  به  منجر  عربی  بهار  نام  به  بعدها  که 
در  رژیم های سیاسی  تغییر  ناآرامی و حتی 
برخی کشورهای عربی شد، توسط جوانی 
به نام محمد بوعزیزی زده شد که به دلیل 

بیکاری دست به خودسوزی زد.

خودکارسازی صنایع در یک قرن گذشته به جز بیکاری برای بسیاری از کارگران اضطراب را هم همراه آورده است

... تا آدمی که خسته شده از هرآنچه هست
 مرجان 
یشایایی
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خستگیژاپنیهاراازپادرآوردهاست

فرهنگ کار در ژاپن بسیار سختگیرانه است، آنقدر سختگیرانه که در دهه 1970میالدی، واژه ای 
در ادبیات ژاپن ابداع شد که ترجمه آن مرگ براثر بیش کاری است.کاروشی یا همان مرگ براثر 
بیش کاری به کارکنانی گفته می شود که فشار زیاد ساعات طوالنی کار آنها را به خودکشی 
واداشته یا دچار بیماری های قلبی یا سکته مغزی می کند. یکی از آخرین افرادی که براثر کاروشی 
خودکشی کردند، یک زن روزنامه نگار ژاپنی به نام میوا سادو بود که در یک ماه بیش از 159 
ساعت اضافه کاری کرده و پیش تر در سال 2013 میالدی، دچار مشکل قلبی شده بود. او سرانجام 
در اکتبر سال 2017 میالدی دست به خودکشی زد. پیش از آن ماتسوری تاکاهاشی، کارمند 24 
ساله یک شرکت تبلیغاتی، بعد از 105 ساعت اضافه کاری، خود را از پشت بام محل کارش 
پرت کرد. وی پیش از خودکشی، این پست را در توئیتر خود نوشته بود: »ساعت 4 صبح است 

و بدن من می لرزد. می خواهم بمیرم و خیلی خسته ام.«
مفهوم کار بسیار سختگیرانه در فرهنگ مردم ژاپن به بعد از جنگ جهانی دوم بازمی گردد.

طی سال های دهه 1950میالدی، نخست وزیر وقت، شیگرو یوشیدا، اعالم کرد بازسازی اقتصاد 
ژاپن اولویت اول اوست. او از شرکت های بزرگ ژاپنی خواست به کارکنان خود امنیت شغلی 
مادام العمر عطا کنند و درعوض تنها از آنها وظیفه شناسی بخواهند. این مجموعه موثر از کار 

درآمد. به یمن برنامه ریزی آن روز یوشیدا، ژاپن 
اکنون سومین اقتصاد بزرگ جهان را داراست.

اما تنها بعد از گذشت یک دهه از برنامه ای که 
ژاپن ویران از جنگ را به سومین اقتصاد جهان 
تبدیل کرد، فشار کار و کمبود خواب سبب 
شد کارکنان ژاپنی به خودکشی رو بیاورند یا 
دچار بیماری های قلبی یا سکته مغزی شوند. با 
بررسی تاریخچه کاروشی متوجه می شویم ابتدا 
پژوهشگران با یافتن ارتباط بین این مرگ ها و 
عوارض با فشارهای کاری، این عارضه را به 
نام »مرگ های ناگهانی شغلی« خواندند. کارکنان 
ژاپنی برای اینکه تاثیر بهتری بر کارفرمای خود 
بگذارند، وظیفه شناسی بی خدشه و بی پایان خود 

را در معرض آزمون می گذاشتند.
براساس گزارشی که در سال 2016 میالدی 
درباره کاروشی منتشر شد، 20درصد از 10هزار 

ژاپنی که در این بررسی شرکت کرده بودند، گفتند در ماه دست کم 80 ساعت اضافه کاری داشته اند.
برای اینکه تصویری از فشار کاری در ژاپن داشته باشیم باید بدانیم در ایاالت متحده بیش از 
16درصد مردم به طور متوسط هفته ای 49 ساعت یا بیشتر کار می کنند. این آمار در کشور ژاپن 
بیش از 20درصد است. نیمی از شرکت کنندگان در بررسی گفته اند آنها از تعطیالت باحقوقشان 
استفاده نمی کنند. روزگاری کاروشی درباره کارکنان مرد ژاپنی مصداق داشت، اما با خودکشی 
چند کارمند زن براثر فشار کاری به نظر می رسد تبعات وظیفه شناسی مفرط دامن زنان شاغل را 
نیز گرفته است. ساعت های کار طوالنی برای کارکنان جوان ژاپنی پدیده بیگانه و غیرمعمولی 
نیست. هنوز هم کارفرمایان ژاپنی از کارکنان خود انتظار دارند صبح زود در محل کار حاضر 
شوند و دیرهنگام، گاهی در شب، کار خود را به پایان ببرند. یک فروشنده 31 ساله ژاپنی 
می گوید، 8 صبح تا نیمه شب در محل کار خود است و همسرش را تنها در آخر هفته می بیند. 
این وضعیت درباره بسیاری از کارکنان یقه سفید )منظور کارکنان متخصص است.( هم صدق 

می کند که خود را سخت در چمبره سلسله مراتب گرفتار می بینند.
نتیجه نسلی از کارکنان افسرده ای هستند که خود را به تمامی وقف کارشان کرده اند.

امروزه ژاپن به این نتیجه رسیده که باید با سیاست هایی مبنی بر دادن اوقات فراغت بیشتر به 
جنگ کاروشی برود. زمانی کوتاه بعد از خودکشی تاکاهاشی در دسامبر سال 2016میالدی، 
دولت ژاپن برنامه جمعه ها را اعالم کرد که براساس آن کارمندان می توانند روز جمعه آخر 
هر ماه در ساعت 3 بعدازظهر محل کار خود 
را ترک کنند. اکنون بعد از گذشت 10 ماه از 
این برنامه، به نظر می رسد توفیق چندانی به 
دست نیامده است. بسیاری از شرکت های 
ژاپنی ماهانه برنامه  های مالی خود را می ریزند 
و می خواهند به اهداف فروش خود در پایان 
ترتیب، یک روز کاری  این  به  برسند.  ماه 
کوتاه تر تنها مردم را مشغول تر کرده است. 
برخی شرکت های دیگر تالش کرده اند با دادن 
صبحانه به کارکنان خود که زود سر کار می آیند 
یا منصرف کردن آنها از ماندن در محل کار 
تا دیروقت یا دادن ساعات مرخصی بیشتر 
میزان کاروشی را کاهش دهند. کارشناسان 
فرهنگی ژاپنی تردید دارند که این اقدامات 

بتواند مثمرثمر واقع شود.
منبع: بیزینس اینسایدر

افزایش 
آهنگ فعالیت 
در محیط کار، 

باعث افزایش 
بی قراری کارگران 

شده و سطح 
اضطراب آنها را 

به نحوی بی سابقه 
باال برده، در 
ادارات نیز 

کارمندان اداری 
و بخش خدمات 

عادت کرده اند با 
سرعتی برق آسا 

به رایانه ها 
متصل شوند 

درنتیجه، برای 
آنها اشکال کندتر 

کنش های آدمی 
تحمل ناپذیر و 

منبعی برای تنش 
فزاینده شده 

است


