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نظارت برکار
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به وجود آمدهاند که در آن شرکتها به مطالعه میپردازند که
میلیونها نفر از کارکنان در طول روز و در زمان واقعی چگونه
رفتار میکنند؛ به عنوان مثــال ( )Evolvاطالعات مربوط به
بیش از نیم میلیارد نفر را در سراســر جهان تحلیل میکند
اموری مثلاینکه چگونه کارکنان با کارفرمایان خود ارتباط
برقرار و با آنها صحبت میکنند.
یکــی از جدیدتریــن پیشــرفتها در ایــن زمینــه عمل
میکروچیپینــگ ( )microchippingکارکنــان اســت که
قرار دادن یک ســامانه شناســایی امواج رادیویی ()RFID
بهاندازه دانه برنج زیر پوســت اســت که یــک تکنولوژی
است که توسط شرکت ســوئدی اپیســنتر ( )Epicenter
طراحی شده که در حال حاضر در بدن بیشتر کارکنان این
میکروچیپها کاشته شده است .شرکت دیگر تحت عنوان
( )Three Square Marketکه در ویسکانسین مستقر است
نیز اخیرا در یک مهمانی که با این هدف برگزار شــده بود،
در بدن نیمی از کارکنان خــود میکروچیپ قرار داد .مزیت
اساسی این درون کاشــت ( )implantبه گفته مدیر اجرایی
اپیســنتر ،این است که این روش بســیاری از چیزهایی که
شــما دارید را با وســایل ارتباطی دیگر جایگزین میکند؛
چه کارتهــای اعتباری و چه کلیدهــا .همچنین به عنوان
مثال به افراد اجــازه میدهد پرینترهــا را راهاندازی کرده،
قفلهای الکترونیکی را باز کنند و یا از دستگاههای فروش،
اسنک بخرند .به دلیل تســهیالت این دستگاه ،نمایندگان
( )Three Square Marketعقیده دارند که همه بزودی این
کار را انجام خواهند داد .در عینحال ،این مساله نیز تصدیق
شده که این تراشــهها مدیران را به ردیابی تمامی حرکات
کارکنان خود قادر میسازد از تعداد و مدتزمان توالت رفتن
تا خرید نوشیدنی و خوراکی از دستگاههای فروش شرکت.
عالوه بر ایــن پیشــرفتها در زمینه نظارت بــر بهرهوری
کارکنان ،در سالهای اخیر و بهویژه در ایاالتمتحده آمریکا،
شاهد گسترش برنامههای سالمت شــرکتی هستیم که بر
سالمت و تندرســتی کارکنان متمرکز است و کارکنان را به
سوی اتخاذ رفتارهایی سوق میدهد که خطرات بهداشتی
را کاهش و کیفیت زندگی را بهبود میبخشــد و نیز کارایی
شخصی را افزایش میدهد .در حال حاضر دوسوم کارفرمایان
ایاالتمتحده برنامههای بهداشــتی ویژهای را به کارکنان
خود ارائه میکنند .در ســال  99 ،2013درصد شرکتهای
بزرگ (آن دسته از شرکتها که  200نفر یا بیشتر کارمند
دارند) حداقل یک برنامه ســامت را ارائه میدهند .غیر از
کارفرمایان آمریکایی که تســهیالت بهداشتی به کارکنان
خود ارائــه میکنند 74 ،درصد حداقل یکــی از برنامههای
سالمتی که در ادامه میآید را در ســال  2014به کارکنان
خود ارائه کردهاند :برنامههای کاهش وزن ،امکانات ورزشی
در محل کار ،برنامههای بیومتریک ،برنامههای ترک سیگار،
مدیریت بهداشت شخصی ،کالسهای تغذیه و زندگی سالم،
منابع اینترنتی برای زندگی سالم ،واکسن آنفلوانزا و یا سایر
واکسنها .در راستای تشــویق کارکنان برای مشارکت در
برنامههای ســامتی ،اکثر شرکتها از مشــوقهای مالی
همچون تخفیف حق بیمههای درمانی ،کاهش هزینههای
پزشکی ،کم کردن ســهم بیمهگذار ،پول نقد ،کارت هدیه
و کاال اســتفاده میکنند .بر اســاس مطالعه و بررسی 121
کارفرمای آمریکایی ،در ســال  2015اینگونه تشویقهای
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شمار ه  48و  49فروردین و اردیبهشت 1398

مالی  693دالر برای هر یک از کارکنان بوده ،در سال 2014
این مبلغ  594دالر و پنج سال قبلتر  430دالر بوده است.
در حال حاضر وسعت بازار مربوط به برنامههای سالمتی در
ایاالتمتحده آمریکا  6میلیارد دالر تخمین زده میشــود و
انتظار میرود تا ســال  2023به  13میلیارد دالر برسد که
رشدی معادل  8درصد در سال است .در سطح جهانی ،وسعت
این بازار در سال  2014حدود  40.7میلیارد دالر برآورد شده
و طرحهای سالمت در محل کار حدود  9درصد از نیروی کار
بینالمللی را پوشش میدهد که عمدتا شامل کسانی است
که در کشورهای صنعتی و یا در شرکتهای بزرگ چندملیتی
کار میکنند .همانطور که پیشتر اشــاره شــد پیشبینی
میشود ســامت در محل کار تبدیل به یک جنبش پایدار
شود که طی  5تا  10سال آینده ب ه سرعت در سراسر جهان به
حرکت درخواهد آمد.
تعداد زیادی از برنامههای سالمتی شامل جمعآوری و تجزیه
و تحلیل اطالعات شخصی مربوط به تناسباندام و سالمت
کارکنان میشود .به عنوانمثال والمارت مبلغی را به شرکت
( )Castlight Healthمیپــردازد تا به اطالعات پزشــکی
کارکنان دسترســی پیدا کند و کارکنانش را به مشارکت در
برنامههای کاهش وزن یا درمان فیزیکی بهجای هزینههای
گزاف سوق دهد .شرکت ســوئدی ( )Scania ABبا نیروی
کاری و کارمندان  24ســاعته خود سیاستهایی را طراحی
کرده که کارکنان را تشویق میکند تا مسئولیت یک شیوه
زندگی خوب و شــرایط کاری مطلوب را بر عهــده گیرند.
همانطور که یکی از مقامات نیروی انسانی این شرکت اعالم
کرده «اســکانیا از نیروی کار خود هــم در وقت کاری و هم
خارج از کار مراقبت میکند .ما میکوشــیم تا به آنها برای
داشتن یک زندگی سالمتر کمک کنیم ».تامین و مراقبت ما
از کارکنان هنگامیکه کار آنها تمام میشود ،پایان نمییابد.
آنچه صراحتا مفروض گرفته شــده این اســت که کارکنان
باید از مسائل مربوط به سالمت خود مراقبت کنند؛ مسائلی
همچون آمادگی جســمانی ،ویژگیهای شخصیتی و...که
بخشی از منابعی است که برای اینکه کارمندان بتوانند کار
کنند ضروری به نظر میرسد .چنانکه پرستار بخش بهداشت
و درمان شرکت میگوید« :اگر شما تنها فستفود میخورید
و به هیچ عنوان ورزش نمیکنید ممکن است تبدیل به یک
کارمند بیفایده و بیمصرف شوید».
عالوه بــر معاینه پزشــکی ســنتی ،بســیاری از برنامههای
ســامتی ،تصاویر بیومتریکی را فراهــم و از تکنولوژیهای
پوشــیدنی برای نظــارت و مراقبــت دیجیتالــی کارکنان
استفاده میکنند ،بنابراین دســتگاههایی همچون ( )Fitbit
 )Nike+ FuelBand (،و (  )Jawbone UPکــه میتواننــد
اطالعات مربوط به سالمت ،تندرستی ،کیفیت خواب ،سطح
خســتگی و موقعیت مکانی را ضبط کننــد ،در حال حاضر
توسط کارفرمایان به عنوان بخشی از برنامههای سالمتیشان
مورد اســتفاده قرار میگیرد .یکی از اولیــن اقدامات در این
زمینه توسط شرکت ( )BP Americaصورت گرفت که برای
نخستینبار در سال  2013دســتبندهای فیتبیت ()Fitbit
را باب کرد .در ســال  2015حداقل  24هزار و  500کارمند
( )BPاز این دســتبندها اســتفاده میکردند و تعداد زیادی
از کارفرمایــان آمریکایی به دنبال آن بودنــد .به عنوان مثال
شــرکت (  )Profusionاز فیتبیتها و ســایر اپلیکیشنها

