استدالل میکند نیروی مراقبتی نهادهای سراسربین برای
توسعه ســرمایهداری ضروری بود به این دلیل که ابزارهای
ارزان و تاثیرگذاری را برای مقابله با معضالت اجتماعی فراهم
آورد (معضالتی همچون افزایش تعداد گدایان ،بیخانمانها،
دزدان و کارگران نامنظم) و نیز القا کردن عادات مناســب
کاری به ذهن عامه مردم (همچون اطاعت ،تبعیت از مافوق،
مدیریت زمان و بهــرهوری) .فوکو در «مراقبــت و تنبیه»
میگوید این مســاله بسیار حیرتآور اســت که زندانها به
کارخانهها شباهت دارند و کارخانهها نیز بهنوبه خود شبیه
زندانها هستند.
نظارت بصری در محل کار همواره با زمان انتزاعی همراه بوده و
شامل مشاهده کارگران و نیز سنجش عملکرد آنها در ارتباط
با برنامههای زمانی مختلف و یا در ارتباط با اهداف گوناگونی
است که در واحدهای زمانی بیانشــده است .اگرچه پیش از
سرمایهداری نیز زمان برای کنترل پروس ه کار مورد استفاده قرار
میگرفت .بهعنوانمثال به صدا درآوردن زنگ در محلهای
کار رهبانی بدین معنا بود کــه روز کاری کارگران در اروپای
قرونوسطی آغاز شده است .با اینحال ،این روش در محل کار
برای اندازهگیری میزان فعالیت یک کارگر در طول روز استفاده
نشده بود .بهعنوان مثال ،کارگران سرعت کاری خود را آنگونه
که میخواستند تنظیم و در زمان مناسب استراحت میکردند.
خصوصیسازی عملی زمان ،تنها با ظهور سرمایهداری رخ داد،
یعنی هنگامیکه نیروی کار انسانی تبدیل به کاال شد .از لحاظ
تکنولوژیک ،ورود ساعت به محل کار در ابتدای قرن هجدهم
آغاز شد و توزیع ســاعتهای مکانیکی دقیق و قابلحمل را
امکانپذیر کرد که به واسطه این ساعتها «انتزاع کامل زمان
کار و تبدیل شدن آن به ساعات کاالیی شده اتفاق افتاد ».در
پایان قرن هجدهم «پیوند میان کار ،ساعت و پرداختها تبدیل
به یک استاندارد در کارخانهها شد».
ذکر این نکته خالی از لطف نیســت که مارکس بر تشخیص
استثمار شــدید و گســترده به عنوان ابزاری برای افزایش
میزان ارزشافزوده تاکید داشــت .در ابتــدا از روشهایی
استفاده میشــد که مقدار زمان اختصاص دادهشده برای
کار را اندازهگیری میکرد (به عنــوان مثال طوالنی کردن
روز کاری و یا کاهــش زمانهای اســتراحت) در حالی که
بعدها روشهایــی برای افزایش میزان بهــرهوری کارگران
به کار گرفته شد (همچون شتاب بخشــیدن به ریتم کاری
و یا افزایش میزان بهرهوری پروســه کار) .استثمار گسترده
در فرایند کار کارخانهها در قرن نوزدهم به مقاومت بیشــتر
و بیشــتر کارگران و جنبشهای اصالحی در نیمه دوم این
قرن ختم شد .این مساله صاحبان کارخانهها را مجبور کرد
در عوض بر روی بهبود بهرهوری متمرکز شوند که در زمان
مارکس ،عمدتا درگیری سرمایهگذاری در بهبود ماشینآالت
بود .چندین دهه بعد ،وارد شدن ســاعتهای زمانسنج به
محل کار ،نقطهعطف مهمی در افزایــش میزان بهرهوری و
نظارت در محل کار بود و موجب تولد «مدیریت علمی» شد.

مدیریت علمی
تیلور

اگرچه مدیریت علمی پیشرویهای
اولیهای داشــت اما بعدها توســط
«فردریک وینسلو تیلور» قاعدهمند
شــد و عمومیت یافــت .تیلور در
مطالعات معروف خود در باب زمان

و حرکت ،در پی تحلیل فرایند کار به منظور افزایش میزان
بهرهوری کارگــران بود .این افزایش میــزان بهرهوری از دو
طریق به دست خواهد آمد :از یکسو ،ب ه وسیل ه محدود کردن
زمان تلفشده در طول پروس ه تولید از جمله ب ه وسیل ه کاهش
مسافتهای طی شده ،حذف کردن حرکتهای غیرضروری
و بهویژه مقابله با اتالف وقت کارگران و یا پدید ه ()soldiering
که به معنای آهسته کار کردن تعمدی است؛ از دیگر سو ،به
وسیل ه توسعه و بسط اهداف تولیدی از پیش برنامهریزیشده
که دســتیابی به بهرهوری را تسهیل میکند و در پی تقطیع
پروســه کار به مجموعهای از عملکردهای خرد اســت که
میتواند بهراحتی توسط نیروی کار غیرماهر نیز انجام گیرد.
تیلور عقیده دارد «تنها از طریــق اتخاذ یک مدیریت علمی
مدرن است که مســاله بزرگ ( )soldieringنهایتا میتواند
حل شــود» و کارفرمایان میتوانند حداکثر بازدهی را از هر
فرد و هر ماشین به دست آورند .همانطور که به تشریح بیان
شد ،آنچه تیلور مدیریت علمی مینامد توسعه تکنیکهای
پیچیده نظــارت و کنترل کارگــران بود .قاعده سیســتم
تیلوریستی این اســت کارگری که تحت نظارت نباشد یک
کارگر ناکارآمد است .در این راستا ،ابتکار تیلور به گسترش
بیشتر نیروی مراقبتی در محل کار کمک کرد که عبارت بود
از ایجاد نوعی الگوی آناتومی-زمانی رفتار که تحت نظارت و
مراقبت کارفرما است .تا پیش از ظهور نظارت الکترونیکی،
پیشرفتهای معطوف به نظارت در محل کار دچار هیچگونه
تغییر قابل توجهی نشده بود .البته یک استثنای تاریخی در
این زمینه وجود داشت :آزمایش و تجربیات «هنری فورد»
در رابطه با نظارت بر بهداشت و سالمت کارگران که میتوان
به عنوان اولین تالشها توســط یک تشــکیالت اقتصادی
خصوصی برای تمرین زیست -قدرت در نظر گرفته شود.

فوکو در «مراقبت
و تنبیه» میگوید
این مساله بسیار
حیرتآور است
که زندانها
به کارخانهها
شباهت دارند و
کارخانهها نیز به
نوب ه خود شبیه
زندانها هستند

در ســال  ،1913فــورد به شــکل
چشــمگیری ،میزان بهرهوری را به
فوردیسم
واســطه راهاندازی یک خط مونتاژ
جدید افزایش داد و میزان بهرهوری
کارگران مرتبا و بــه صورت مداوم
افزایش یافت .در ســال  ،1913هر
زمان که شرکت میخواســت  100نفر را به پرسنل کارخانه
اضافه کند 963 ،نفر را اســتخدام میکرد بــه این دلیل که
کارگران با سرعت روند کار به مشــکل برمیخوردند و مدت
کوتاهی پس از استخدام کار خود را رها میکردند .راهحل فورد
دو برابر کردن دستمزدها بود .در ســال  ،1914به کارگران
اعالم شد  5دالر در هر روز پرداخت خواهد کرد که این مساله
بالفاصله بــه کاهش میزان بهرهوری کارگران منجر شــد اما
افزایش دستمزدها با شرایطی نیز همراه بود؛ اتخاذ شیوههای
زندگی ســالم و یک ســبک زندگی اخالقی .کارگرانی واجد
شرایط دریافت  5دالر در روز بودند که یا یک کارگر مرد باالی
 22سال باشند که یک زندگی پاک و شفاف و کارآمد داشته یا
یک مرد متاهلی که با خانوادهاش زندگی میکند که باید واجد
شرایطی همچون الکلی نبودن ،ابتکار و خالقیت و نیز تمیزی
و آراستگی باشــد .در یک بروشور تحت عنوان «نکات مفید و
مشاوره به کارکنان» شرکت توضیح داد این  5دالر در روز تنها
به کارکنانی پرداخت میشود که زندگی ســالم و پاکیزهای
داشته باشــند و خانههای خود را تمیز نگهدارند و از مقادیر
شمار ه  48و  49فروردین و اردیبهشت 1398
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