در حال حاضر توسط طیف وسیعی از محصوالت دیگر از جمله

(ActivTrak، Time Doctor، Toggl)، (Activity Monitor)،
 )(WorkTime Corporateو ( )Berqunارائهشده است .در
حال حاضر استفاده از تکنولوژیهای ( )UAMبسیار گسترده

است بهویژه در ایاالتمتحده آمریکا جایی که به گفت ه انجمن
مدیریت آمریکایــی 66 ،درصد از کمپانیها بر اســتفاده از
اینترنت کارکنان 45 ،درصد بر لگاریتم کلیکها و  43درصد
بر ایمیل کارکنان نظارت میکنند.
در حال حاضر ،تکنولوژیهایی وجــود دارد که کارفرمایان
را قادر میسازد تا حرکات و فعالیتهای کارکنان را ردیابی
کنند .به عنوان مثال ،لودرهای انبارهای آمازون وســایلی
را حمل میکنند که کوتاهترین مســیر به قفسهها را نشان
میدهند ،در رابطه با زمان واقعی به آنها هشــدار میدهد
زمانی که آنها از پشت سر به سمت یک هدف در حال حرکت
هستند .مدیران میتوانند به این وسایل پیام بفرستند تا به
کارکنان بگویند کار را سرعت ببخشــند ،صحبت کردن را
متوقف کنند و یا هر دستور دیگری .سیستمهای ردیابی به
شکل گستردهای ب ه وسیل ه شرکتهای دلیوری مورد استفاده
قرار میگیرند .در ســال  ،2009یونایتد پارســل سرویس
(شرکت پست آمریکایی) شروع به استفاده از تکنولوژیهایی
کرد که به صورت بیسیم اطالعات را از حسگرهای راه دور
دستگاههای جیپیاس به کامپیوترها برای تحلیل و بررسی
انتقال میدادند .در حال حاضر ،سیســتم نظارت و کنترل
شامل وســایل و ابزارهای دســتیابی به اطالعات ارسال و
دلیوری و نیز بیش از  200حسگر برای هر کامیون دلیوری
است که هر چیزی را از سرعت پشتیبانگیری تا توقف زمان
و اســتفاده از کمربند ایمنی را شامل میشــود .اخیرا یکی
از مدیران رده میانــه کالیفرنیا از کارفرمــای خود به دلیل
اخراجش شکایت کرده؛ چراکه او یک برنامه را از روی آیفون
مربوط به شرکت لغو نصبکرده است .این برنامه او را خارج
از محل کار ردیابی میکرد و ســرعت رانندگی او در ساعات
غیرکاری و حتی زمانی که گوشــی او خامــوش بود کنترل

میکرد .چنین سیستمهای نظارتی بر کارکنان خارج از محل
کار احتماال در حال رشد اســت؛ چراکه کارفرمایان به ارائ ه
خدمات به کارکنان از طریق وسایلی همچون لپتاپ ،موبایل
هوشمند و ردیابهای تناسباندام ادامه میدهند که مزایای
زیادی را برای کارفرما به همراه میآورند که سبب میشود از
طریق این وسایل به اطالعات کارکنان در هر زمانی دسترسی
داشته باشند.
همچنین ،برخی از شرکتها وســایلی را توسعه دادهاند که
عالوه بر ردیابی حرکات کارکنان حــرکات اجتماعی آنها
در محل کار را نیز کنترل میکند ،اینکــه چگونه کارکنان
با یکدیگر صحبت میکنند ،برای چه مدت ،در چه ساعتی،
چگونه هنگام نهار مینشینند و اینکه چگونه قهوه میخورند
و ...در سال  ،2015یک شرکت تحلیلی مستقر در بوستون
تحت عنوان (  20 ،)Sociometric Solutionsشرکت را به
شناسه کارمندی همراه با یک میکروفون ،حسگر موقعیتیاب
و نیز شتابسنج برای بررســی نحوه تعامالت کارکنان که
بر روی عملکرد آنهــا تاثیرگذار بود ،تجهیــز کرد .یکی از
مشتریان این شرکت ،بانک مرکزی آمریکا بود که کشف کرد
در کافهتریا بعضی افراد با ســه نفر دیگر مینشینند (پشت
یک میز چهار نفــره) در حالیکه دیگران بــا  11نفر دیگر
مینشســتند (پشــت یک میز  12نفره) .آنهایی که پشت
یک میز بزرگتر مینشستند در طول هفته  36درصد تولید
بیشتری داشتند .هنگامیکه شــرکت شروع به اخراج کرد،
کارکنانی که پشــت میزهای بزرگتر مینشستند  30درصد
استرس کمتری برای اخراج خود نسبت به افرادی داشتند که
پشت میزهای کوچکتر مینشستند .اخیرا شرکت وال مارت
(  )Walmartیک تکنولوژی نظارت بر صدا را ثبت کرده که
( )Listening to the Frontendنامیده میشود و مبتنی بر
استفاده از حسگرهای صدا است که عالوه بر ضبط مکالمات
کارکنان و فروشندگان ،صداهای خاصی را نیز کنترل میکند،
همچون صدای ناشی از اسکنرهای اقالم و همچنین صدای
ناشی از کیسهها .تمام این بخشها در ایاالتمتحده آمریکا
شمار ه  48و  49فروردین و اردیبهشت 1398
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