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میآورد تا برنامههای رمزگذاری شــده همچون واتساپ را
کنترلکند.
کارکنان همواره در محل کار در معــرض نظارت و مراقبت
قرار دارند و تکنولوژی ،امکانــات الزم برای این کار را فراهم
میآورد« .آندره اسپیکر» استاد رفتار سازمانی مدرسه تجارت
( )Cassمیگوید« :پیشتر در کارخانهها یک سرکارگر با گام
شمار وجود داشت یا کارگران در داخل و خارج از کارخانه یک
ساعت به دست داشتند اما همه این وسایل فیزیکی امروزه به
فناوریهای دیجیتالی تبدیل شده است ».این وسایل امکان
ضبط و ثبت اطالعاتی را بــه کارفرمایان میدهد که پیش از
این قادر به انجام آن نبودند .مــواردی همچون تعداد ضربه
زدن به کلید یا اینکه کارکنان هنگام کار چه چیزهایی را بر
روی صفحه نمایش خود میبینند و از چه نوع زبانی استفاده
میکنند .در حال حاضر این نظارتها در خارج از محل کار
نیز صورت میگیرد.
اینگونه اقدامات تا چه حد قانونی است؟ «فیلیپ النداو» یکی
از اعضای مرکز مشاوره حقوقی النداو که در زمینه قانون کار
تخصص دارد ،میگوید« :در انگلستان ،به کارفرمایان اجازه
داده شده بر وبسایتهایی که شــما در حین کار میبینید
نظارت کنند ».با این حال ،این وسایل نظارتی ،چه در سطح
کلی و چه در سطح جزیی باید در محل کار مورد استفاده قرار
گیرند .کارفرمایان همچنین باید از قبل هشدارهای الزم را در
رابطه با نظارت بر فعالیتهای آنالین شما داده باشند و باید
شما را از سیاستهای مربوط به شــبکههای اجتماعی آگاه
کنند .همچنین نظارت بر تعــداد ضربات کارکنان بر صفحه
کلید نیز امری قانونی اســت ،هرچند باید به کارکنان گفته
شــود که آنها تحت نظارت قرار دارند .النداو میگوید« :در
شرکتهایی که چنین سیســتمهایی وجود دارد این مساله
غیرعادی نیســت که در صورتی که تعداد ضربات کارکنان
بر صفحه کلید کم باشد کارفرمایان آنها را مورد مواخذه قرار
دهند .شایان ذکر اســت تعداد باالی ضربات بر صفحه کلید
ضرورتا به معنای سطح باالی بهرهوری و یا برعکس نیست».
کارفرمایان میتوانند از وبکم کامپیوتر شما استفاده کنند تا
شما را هنگامی که پشت میز کارتان نشستهاید ،ببینند اما باید
یک توجیه قابل قبول برای چنین نظارتی وجود داشته باشد
و شما را قبل از چنین نظارتی مطلع کنند .شما همچنین باید
مطلع شوید از اینکه چه تصاویری مورد استفاده قرار میگیرند
و اینکه این تصاویر چگونه ذخیره میشــوند .همچنین در
مورد ردیابهای ( ،)GPSشرکت میتواند هر وسیله نقلیهای
را که به کارکنان خود عرضه کرده ردیابی کند .با این حال،
دادههای جمعآوری شده آنها تنها میتواند در راستای اهداف
مدیریتی شــرکت قرار گیرد .اگر کارکنان از وسیله نقلیه به
دالیل شخصی خارج از محل کار استفاده کنند ،این دستگاه
( )GPSمجاز به روشن شدن نیست.
«جیمز بالدورث» در مارس ســال  ،2016به عنوان چیننده
کاال در آمازون کار میکرد (شــخصی که کاالهــا را به صورت
منظم در قفســهها قرار میدهد) تا بتواند کتابی تحت عنوان
«»Hired: Six Months Undercover in Low-Wage Britain
بنویســد .او میگفت« :ما این وســایل را در همه حال با خود
حمل میکردیم و این دســتگاهها میزان بهرهوریمان را چک
میکردند ».این وســایل همچنین کارگران را به سوی اقالمی
هدایت میکرد که میخواســتند در قفســه انبارهای بزرگ
شمار ه  48و  49فروردین و اردیبهشت 1398

آمازون بیابند .هر زمان که شــما یک قلم کاال را برمیداشتید
این تایمر شــمارش معکوس (تا زمان برداشتن کاالی بعدی)
شــروع به کار میکرد تا بدین ترتیب میزان بهرهوری شــما را
اندازه بگیرد .بالدورث میگوید کارفرمایان به کارکنانشــان
میگفتند که چقدر بهرهوری دارند .او یکبــار به دلیل اینکه
میزان بهرهوریاش زیر  10درصد بود ،تذکر گرفته بود .شــما
همچنین از طریق دســتگاهها مطلع میشــوید که الزم است
میزان بهــرهوری خود را باال ببرید .شــما به صــورت مدام در
حال ردیابی و امتیازگیری هســتید .من متوجه شدم که شما
نمیتوانید به اهداف تعیین شده شرکت دست پیدا کنید مگر
اینکه مدام در حال دویدن باشید .با این حال ،مدام به شما گفته
میشــود اجازه دویدن ندارید و اگر چنین کاری کنید ،تنبیه
میشوید اما اگر شما احساس کنید که میزان بهرهوری پایینی
دارید مجبور میشوید که این تنبیه را تحمل کنید .او میگوید
که شما به هیچ عنوان احساس نمیکنید که مثل یک انسان با
شما برخورد میشود .کارگران مجبور بودند که هنگام ورود و
خروج و زمانهای اســتراحت ،از اسکنرهای امنیتی که مشابه
اسکنرهای فرودگاهها است عبور کنند .او میگوید زمان رفتن
به دستشویی به عنوان زمان بیکاری توصیف شده و همچنین او
یکبار یک بطری ادرار در قفسهها پیدا کرده است.
مدیران آمازون میگویند دستگاههای اسکن آنها در تمامی
انبارها ،بخشهای لجستیکی ،سوپرمارکتها ،فروشگاهها و
مراکز تجاری دیگر متداول هســتند و بدین منظور طراحی
شدهاند که به افراد برای انجام بهتر کارهایشان کمک کنند.
آنها همچنین میگویند شرکت آمازون این امکان را فراهم
آورده تا تمامی همکاران دسترســی آسان و سریع به توالت
داشته باشند و همکاران مجاز هستند هر زمان که نیاز دارند از
آن استفاده کنند و ما بر زمان توالت رفتن کارکنان هیچگونه
نظارتی نمیکنیم.
تعدادی از همکاران بالدورث از این میزان نظارت و مراقب،
خشمگین بودند و همین مســاله سبب میشد تا از کار خود
کنارهگیری کنند .بالدورث میگوید اغلب افرادی که من با
آنها مالقات کردم مدت زیادی نبود که کار میکردند و یا در
پی یافتن یک کار جدید بودند .افراد به صورت موقت در این
مشاغل به سر میبردند و نیروی کار مدام در حال ریزش بود.
آیا بالدورث آینده را میدید؟ آیا در ســالهای آینده ما نیز
بدین شکل از ســوی رییسمان مورد نظارت و مراقبت قرار
خواهیم گرفت؟ احتماال همین طور است .او میگوید« :یکی
از واکنشهایی که نسبت به این کتاب وجود داشت این بود
که مردم میگفتند در هر صورت ،کار و شغل ،مدام در حال
اتوماتیک شدن است و کارگران باید انعطافپذیری بیشتری
پیدا کنند و این مسیر آینده اشتغال است و اجتنابناپذیر به
نظر میرســد اما من تصور میکنم که این مسیری که دارد
طی میشود بسیار خطرناک اســت ».به دلیل گزینشهای
سیاســی و فعالیتهای ضعیف اتحادیههای صنفی ،آمازون
میتواند به راحتی از ایــن ماجرا خالصی یابــد .من تصور
میکنم که تجارتهای دیگر به تجربه آمازون نگاه و موفقیت
و پیشرفت این مدل کسبوکار را مالحظه میکنند و تالش
میکنند تا این تجربه را تکرار کنند.
«جیمی وودکاک» ،نویسنده کتاب«»Working the Phones
و جامعهشــناس حوزه کار که در موسسه اینترنتی آکسفورد
فعالیت میکند ،شش ماه در یک مرکز تلفنی مشغول به کار

