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نظارت برکار

اقتصاد دانش به مثابه تحول
دورانی

تحول در فناوری تولید ،سازمان
تولید و فضای تولید به تحول
دورانی منجر میشود و به
صرف نقدهای موجود نمیتوان
تحوالت دورانی را کتمان کرد.
حتی نظریات انتقادی توسعه
در تحلیل مسائل جهانی مدام
در حال خودانتقادی و بازنگری
در نظریات خود هستند

زیادی آب و صابون در منزل و برای فرزندانشان استفاده کنند
و مرتبا حمام و شستوشو داشته باشند .شرکت همچنین به
کارکنان توصیه میکرد که اگر متوجه کاهش وزن ،سرفههای
مداوم و تعریق بیشاز حد شبانه شدند حتما به موقع به دکتر
مراجعه کنند .فورد یک اداره تحت عنوان اداره جامعهشناسی
به راه انداخت که حدودا  30بازرس داشت که وظیفه نظارت
بر انطباق کارگران و خانوادههایشــان با این استانداردها را
داشتند .بازرسان تماسهای ناشــناس و بدون اطالع قبلی با
کارکنان و همسایگانشان برای جمعآوری اطالعات در رابطه
با شرایط و سبک زندگی هر یک از کارکنان داشتند .آنهایی
که بهاندازه کافی زندگی سالم و یا اخالقی نداشتند بالفاصله
از دستمزد  5دالر در روزشان کاسته میشد.
همانطور که «آنتونیو گرامشــی» در تحلیل خود در رابطه
با فوردیسم اشــاره میکند نگرانی فورد نسبت به سالمت و
اخالقیات کارکنانش همه چیز را مرتبط با تغییر در شرایط
عینی ساخته است .الزمه شرایطی همچونی رشد تولید انبوه،
توانمندســازی کارگران از لحاظ فیزیکی است تا کارگران
بتوانند قادر به تحمل ریتم سریع خط مونتاژ شوند .گرامشی
اســتدالل میکرد که خط مونتاژ فورد ،طاقتفرســاترین و
خستهکنندهترین شکل مصرف نیروی کار بود و تالش فورد
برای کنترل سالمت و اخالق کارکنان ابزاری برای مراقبت
از کارگران خــارج از محل کار بود تا به یــک تعادل و ثبات
فیزیکی -روانی دســت یابند و از فروپاشــی روانی کارگران
جلوگیری و مانع از تحلیل رفتن کارکنان در شــیوه جدید
تولید میشود.
ما در جهانی زندگی میکنیم که در
آن هر ایمیل ،پیــام فوری ،تماس
تکنولوژیهای
تلفنی ،کدهای مکتــوب و کلیک
جدید
موس میتواند یک نشانه دیجیتال
به جا بگــذارد و الگوهای مختلف
میتوانند به سادگی دیدگا ههایی
در رابطه با اینکه چگونه مــردم کار میکنند را ثبت و ضبط
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کند .در واقع امروزه ردیابی و کنترل حرکات کارکنان داخل
و خارج از محــل کار ،ثبــت و ضبط مکالمــات کارکنان با
مصرفکنندگان و نیز با هر شــخص دیگری ،اسکرینشات
گرفتن از صفحه کامپیوتر کارکنــان و ثبت و ضبط تمامی
عملکردهــای انجامگرفتــه (همچــون نرمافزارهای مورد
اســتفاده ،فایلهای بازشــده ،متــون تایپشــده و غیره)
امکانپذیر است و این لیست بسیار گسترده است .به عالوه،
کارفرمایان به شکل فزایندهای از اطالعات بیومتریک استفاده
میکنند (اسکن شــبکیه و عنبیه ،اثر انگشت الکترونیکی،
هندسه دست و غیره) برای شناســایی و کنترل و نیز برای
کمپانیهای عملیاتی ،ابزارها و امکاناتــی وجود دارد که به
کارفرمایان برای تحلیل عملکرد کارکنان کمک میکند.
در حال حاضر شرکتهای متعددی وجود دارد که در زمینه
صنعت نظارت بر فعالیت کاربر ( )UAMفعالیت میکنند .اکثر
شرکتهای اصلی در این حوزه ،آمریکایی هستند ،اما اخیرا
شرکتهای بیشتری در کشــورهای دیگر از جمله استرالیا،
اسراییل ،فرانســه و ایرلند ایجاد شدهاند .بازار فعلی ()UAM
در حدود  1.1میلیارد دالر تخمین زدهشده و انتظار میرود
که این مبلغ تا سال  2023به  3.3میلیارد دالر افزایش یابد.
برای درک و فهم محصوالت و خدمات در دسترس ()UAM
به عنوانمثال سیستم مانیتورینگ ( )InterGuardرا در نظر
بگیرید که به وسیله (  )Sonarتوسعهیافته است .اینترگارد
این امکان را برای کارفرمایان فراهــم میآورد که ایمیلها،
شــبکههای اجتماعی ،پیغامها ،کلیــک کردنها ،اینترنت،
موقعیت جغرافیایی ،فایلهــا و فعالیتهای مربوط به چاپ
و پرینت کارکنان را ثبت و ضبــط و تحلیل کنند .اینترگارد
اظهار میکند که کارفرمایان همواره میخواهند اطالعاتی
قانونی برای طبقهبنــدی از طریق اســتفاده از تحلیلهای
جستوجویی هوشمند داشــته باشند ،از جمله تحلیلهای
تطبیقی در رابطه با عملکرد کارکنــان که برای هر فعالیتی
دســتهبندیشــده اســت ،گزارشهایی درباره یک کاربر
گزینششــده در طول یک دوره زمانی و هشــدارهایی در
رابطه با الگوهای رفتاری غیرمعمول .خدمات مشابه دیگری

