آیا امــروزه چیزی متفاوت دربــاره نظارت
در محل کار در مقایســه با دوران گذشته
وجــود دارد؟ آیا ما تنها بــا تغییراتی کمی
روبهرو هســتیم که فقط در حوزه نظارت،
تغییر ایجاد میکننــد یا تغییرات کیفی نیز
وجود دارد که بر ماهیت نظارت بر کارکنان
تاثیرگذار است؟ این مقاله استدالل میکند
که مورد دوم (تغییــرات کیفی) پیامدهای
بســیار مهمی بر ماهیت روابــط قدرت در
محل کار دارد.
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طی  20سال گذشــته ،نظارت بر
محل کار توجه ویژهای را از سوی
رسانهها و دانشگاهیان بهسوی خود
مقدمه
جلب کرده اســت .این مســاله به
واســطه گســترش ابزارهــای
الکترونیکی جدید نظارت بر محل
کار رخ داده کــه بهطــور فزایندهای از ســوی کارفرمایان
مورداستفاده قرار گرفتهاند .در حال حاضر این امکان فراهم
شده که بتوان تمامی حرکات کارمندان را ردیابی ،مکالمات
آنها را ثبت و عملکرد آنها را تحلیل و از اطالعات بیومتریک
آنها برای شناسایی و نظارت بر آنها استفاده کرد .اینها فقط
چند نمونه از مثالهــای موجود در این زمینه اســت .اکثر
تحلیلهای آکادمیک موجود در مــورد این تحوالت ،بر این
مساله تاکید دارند که چگونه تکنولوژیهای نظارتی جدید
ظرفیت کارفرمایان برای نظارت بر کارکنان را افزایش داده و
در عینحال حقوق کارکنان بهویــژه در زمینه حفظ حریم
خصوصی و رفتار برابر را تحلیل برده اســت .در رسانههای
مختلف از جمله برخی از تاثیرگذارترین آنها مانند فایننشال
تایمز ،نیویورکتایمز ،بیبیسی ،ســیبیاس و غیره بحث
پیرامــون تکنولوژیهای نظارتی جدید ،بــا تکیه بر تهاجم
فزاینده به حریم خصوصی کارمندان صورتبندی شده است.
بیشترین بحثهای این رســانهها ،عالوه بر حقوق کارکنان
پیرامون مسائلی همچون حق حفظ حریم خصوصی و عدم
تبعیض میان کارگران است.
با اینحال ،آنچه حائز اهمیت اســت این است که نظارت بر
محل کار و تهاجم به حریم خصوصی کارکنان همیشه ذیل
حکومتهای ســرمایهدارانه وجود داشته است .این واقعیت
که نیروی کار انســانی همچون یک کاال معامله میشود که
کارفرمایان خریداری میکنند و در پی به حداکثر رســاندن
سود خود از آن هستند نیازمند نوعی نظارت و ارزیابی است
که ضرورتا متضمن درجاتــی از مداخله در حریم خصوصی
کارکنان است.
از نظر تاریخــی ،نظارت بر محل کار عمدتا شــامل ترکیبی
از مشــاهدات بصری و زمان انتزاعی  1بــا تمرکز بر عملکرد
کارکنان است .با اینحال ،توسعه تکنولوژیهای اطالعاتی
شمار ه  48و  49فروردین و اردیبهشت 1398
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