جهت ردیابی و ســنجش  171معیار و مشــخصه شــخصی
از جمله کیفیت خــواب ،ضربان قلــب و موقعیت مکانی 31
نفر از کارمندان در  24ســاعت شبانهروز اســتفاده کرد .بر
اســاس اطالعات به دســتآمده ،شــرکت کارکنان خود را
به دودســته «کارآمد و مســئولیتپذیر» و یا «مشــوش و
ناکارآمد» تقسیم کرده بود .در سال  ،2014شرکت ()Appirio
فیتبیتهایی را در اختیار  400نفر کارکنان خود قرار داد و
(( )Vista Staffing Solutionsســازمان نیروهای مراقبت
بهداشتی) با استفاده از فیتبیتها و ترازوهای حمامی مجهز
به وایفی ،یکســری برنامههای مربوط به کاهش وزن را آغاز
کرد« .ادوارد باکلی» بنیانگــذار ( )Peerfitکه با کارفرمایان و
مراکز تناســباندام در ارتباط است قبال پیشبینی کرده بود
که در  5سال آینده ،ابزارهای پوشیدنی جنبههای بیشتری از
سالمت کارکنان را پیگیری میکنند و مشوقهای مبتنی بر
این اطالعات در اکثر محلهای کار ،هنجار و قاعده خواهد بود.
با گســترش ابزارهای الکترونیکی
نظارتی جدید ،بدنهای انسانی از
کارکنان ب ه مثابه
وضعیت داخلیشان جدا و منتزع
جریانهای
اطالعاتی دیجیتال
شده و به یکسری جریانهای مجزا
تفکیکشــد هاند که بــه صورت
یکســری دابــل دیتاهــای
( )data doublesمجزا با هم ترکیب میشوند و در راستای
مداخله و به کارگیری ،هدفگذاری و تعمیق میشــوند (به
عنوان مثال به وسیله ســرویسهای امنیتی ،سازمانهای
تجاری و خدمات عمومی) و نیز این اطالعات به دستآمده
مرتبشــده و طبقهبندی میشوند به شــکلی که خارج از
کنترل افراد اســت ،اما مســتقیما بر زندگی آنها اثرگذار
هستند (همچون شانس آنها برای گرفتن کارت اعتباری،
واجد شرایط بودن برای دریافت کمکهزینه و نیز جواز پرواز
با هواپیما).
به طور کلی ،در حال حاضر فرایندهای دیجیتالیســازی در
سراســر جامعه اتفاق میافتد و تعدادی از روشهای بیسابقه
را به ارمغان آورده که در آن بدنها میتوانند تحت نظارت قرار
گیرند و ارزیابی ،تجزیه و تحلیل ،طبقهبندی و نهایتا مدیریت
شــوند .با این وجود ،آنچه به نظر میرســد در مورد محل کار
متمایز است این است که آنچه ما در حال مشاهده آن هستیم
تجمع بیسابقه اشکال گوناگون جریانهای اطالعاتی است،
بنابراین کارفرمایــان میتوانند اطالعاتی دربــاره بهرهوری
کارکنان ،ارتباطات ،حرکات و فعالیتهــای داخل و خارج از
محل کار و نیز شرایط فیزیکی آنها از جمله شاخص تود ه بدن،
سطح کلسترول ،رژیم غذایی ،ورزش ،سبک زندگی و غیره را به
منظور ایجاد یک پروفایل فردی برای کارکنان جمعآوری کند.
«کریــس برائر» از گلد اســمیت دانشــگاه لنــدن و یکی
از پیشــروان اســتفاده از تکنولوژیهای پوشــیدنی برای
کارکنان پیشبینی کرده بود در سال  2015بیشتر مدیران
داشبوردهایی خواهند داشت که عملکرد هر یک از مدیران
و وضعیت آمادگی جســمانی آنها در آن ثبت شده و اساسا
ماهیت مدیریت را تغییر خواهد داد .مدیران شــرکتها به
طور فزایندهای در حال تبدیل شــدن به مدیران ورزشــی
هستند؛ بنابراین درست مانند یک مربی فوتبال که هیچوقت
یک بازیکن آسیبدیده را به زمین فرانمیخواند ،یک مدیر

شرکت ،کارمندی که از خستگی و کسالت رنج میبرد را برای
جلســات مهم انتخاب نمیکند .در حال حاضر و با توجه به
رشد سریع صنعت اپلیکیشــنهای مربوط بهبهرهوری که
پیشاز این ،بالغبر  11میلیارد دالر در ســال  2015برآورد
شده بود ،این پیشبینی را تصدیق کرده است .به عنوانمثال،
یکی از شــرکتهای پیشــرو در حوزه صنعت یعنی شرکت
( )BetterWorksیک نرمافــزار اداری را توســعه داده که
جنبههای مختلف شبکههای اجتماعی ،وضعیت تندرستی
و بازیهای ویدئویی را با هم ترکیــب میکند تا کارکنان و
کارفرمایانشان یکسری اهداف بلندمدت و کوتاهمدت تدوین
و در طول زمان ،لگاریتم پیشــرفت هر یک از کارکنان را بر
روی داشبوردهای دیجیتالی ثبت کنند.
عالوه بر این ،در حال حاضر ما شــاهد رشد سریع و فزاینده
پلتفرمهای دیجیتالی همچون اوبر (  )Uberو پستمیتها
( )Postmatesهســتیم که مشــتریان و کارکنان را به هم
پیوند میدهد و در این مورد کارکنان به عنوان پیمانکارانی
مســتقل در نظر گرفته میشــوند .نظارت و مراقبت شیوه
عمل پلتفرمهای دیجیتالی است و عموما بر اساس عملکرد
کارکنان به آنها یک نمره اختصاص داده میشود و کارکنان
را بر اســاس بازخورد مشــتریان دســتهبندی میکند .از
اینرو ،آنهــا را پیمانکاران مســتقل مینامند که کارکنان
پلتفرمهای دیجیتالی نیســتند و از لحاظ شــخصی برای
شرکت شناختهشده نیستند و ارزیابی مشتریان تنها منبع
اطالعاتی در زمینه ارائه خدمات آنها اســت و مشــتریان
بعدی هم عموما به بازخوردی که توســط مشــتریان قبلی
ثبتشــده اعتماد میکنند .موضوع حائز اهمیت این است
کارکنانی که با چنین برنامههایی ثبتنام کردهاند به عنوان
مثال برای خدمات منزل (Workday، Upwork،Elance ،
 )TaskRabbitیا حملونقل شهری () Uber، Lyft،Zipcar
به مثابه شخص نیستند بلکه پروفایلهای دیجیتالی هستند
که به واســطه نمرهای که به عملکرد آنها داده میشــود و
نیز شــاخصهای دیگر (همچون تعداد وظایف انجامشــده
تاکنون ،زمان صرف شــده برای انجام یــک وظیفه خاص،
واکنش نسبت به پیشــنهادهای کاری ،وقتشناسی ،سابقه
کیفری و غیره) سنجیده میشوند و مهمتر از همه اینکه این
افراد تنها تا زمانی وجود دارند که برنامهها پروفایل آنها را به
صورت آنالین نمایش دهند و اگر برنامه تصمیم به غیرفعال
کردن اکانت آنها بگیرد ،آنها اخراج خواهند شد و این اتفاق
زمانی رخ میدهد که نمرات اخذ شده آنها پایینتر از یک
حد معین باشد.
همه این پیشرفتها ،پیامدهای مهمی برای روابط قدرت در
محل کار دارند .نگاه خیره کارفرمــا با نگاههای الکترونیکی
جایگزین شده (که به جمعآوری و تحلیل اطالعات مربوط به
کارکنان در زمان واقعی و به صورت مستمر و اتوماتیک اقدام
میکند) و قدرت مراقبتی و نظارتی در حوزه سراســرنمای
( )panopticمحل کار به شــکل قابلتوجهی افزایشیافته
است .با توجهبه ابعاد قدرت مراقبتی که دربرگیرنده اعمال
نفوذ گسترده بر کارگران اســت در حال حاضر کارفرمایان
مجهز به ابزارهایــی برای تشــخیص فعالیتهای غیرمولد
تالشهای ناکافی کارگران هستند که به کارفرمایان اجازه
میدهد تا ب ه راحتی کارگران را تنبیه و تادیب کنند .به عنوان
مثال در بازرسیهای مخفیانه اخیر در رابطه با شرایط کار در
شمار ه  48و  49فروردین و اردیبهشت 1398
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فرایندهای
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در سراسر جامعه
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بیسابقه را به
ارمغان آورده
که در آن بدنها
میتوانند تحت
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