بود .او میگوید شما از لحظهای که وارد محل کار میشوید
احساس میکنید که تحت نظارت و مراقبت قرار دارید .شما
یک صفحه نمایش تلویزیونی دارید که عملکرد نسبی هرکس
نســبت به دیگری را به نمایش میگذارد .مدیران اطالعات
مربوط به فعالیتهای شما را جمعآوری میکنند .هر تماس
تلفنی که من داشتم به صورت اتوماتیک ثبت و ضبط شده
بود .از لحاظ نظارتی و مراقبتی ،آنها قادر بودند تا هر چیزی را
که کسی بر روی خط مونتاژ میساخت دوباره مالحظه کنند
و کیفیت آن را مورد قضاوت قرار دهند .همه ما مرتکب اشتباه
میشویم و ممکن است روزهای بدی داشته باشیم اما این نوع
نظارت و مراقبت ،مجددا گذشــته افراد را زیر و رو میکند و
ممکن است منجر به اخراج آنها شود .این شیوه مورد استفاده
قرار گرفته تا به افراد این حس را منتقل کند که هر آن ممکن
است کار خود را از دست بدهند.
مانیتورینگ و نظارت ســبب شــده تا بســیاری از مشاغل
در زمره آن بخــش از اقتصاد قرار گیرند کــه اقتصاد گیگ
« »gig economyنامیده میشــود .این کار چندان ســاده
نیســت .هنگامی که بهشــدت از کار خود ناامید و درمانده
هســتید به این نظارت و کنترل مداوم اعتــراض کنید اما
آنچه برای اســپیکر تعجب برانگیز بود این بــود که چگونه
افراد در مشــاغلی با درآمد بهتر ،بیچون و چرا با این مساله
مواجــه میشــوند .در گذشــته زندانیان مجبــور بودند تا
دســتبندهای ردیاب به دســت ببندند اما امروزه ما با میل
و اراده خود اجازه میدهیم کارفرمایان از وســایل ردیاب و
گامشمارها استفاده کنند و در برخی موارد ما برای این کار
امتیاز هم پرداخت میکنیم .شــرکتهایی همچون ()IBM
 )BP)، (Bank of America)، (Target( ،و ( )Barclaysبــه
کارکنان خود ردیابهای فعالیت فیتبیت ارائه میدهند.
اسپیکر میگوید این مسائل بخشی از این ایده کلی تمایل به
بهبود و پیشرفت خود هســتند .بسیاری از این تکنولوژیها
طراحی شدهاند تا بازخورد عملکردتان را نهتنها به رییستان
بلکه به خود شــما نیز گــزارش دهند .من حــدس میزنم
بسیاری از این وســایل مد روز و جذاب به نظر میرسند به
همین دلیل هم به راحتی مورد پذیرش قرار میگیرند.
اسپیکر مالحظه کرده که چگونه شــیوه نظارت از ایمیلها
به نظارت بر بدنهای افراد (افزایش اســتفاده از ردیابهای
بیولوژیکی) تغییر پیدا کرده اســت .این شیوههای نظارتی
بر عالئــم حیاتی ،احساســات و خلق و خوی شــما تمرکز
دارند .او در رابطه با پروســه چیپ گذاری در بدن کارکنان
( )Three Square Marketمیگوید«:شما میتوانید تصور
کنید که همه این اقدامات به آسانی در حال گسترش هستند.
شما میتوانید چیزهای دیگری را هم تصور کنید مثل اینکه
کارفرمایان در آینده ( )DNAشما و یا انواع و اقسام اطالعات
دیگر را بخواهند».
نظارت میتواند کاربردهای مثبتی نیز داشته باشد .این مساله
ضروریو (از لحاظ قانونی) مورد نیاز است تا در صنایع مالی از
فعالیتهای تجاری کارکنان داخلی شرکت ممانعت به عمل
آید .از این شیوههای نظارتی همچنین میتوان برای ممانعت
از آزار و اذیت و تعرض و نیز از بین بــردن تعصب و تبعیض
اســتفاده کرد .در یک مطالعه جالب توجه که سال قبل ،بر
ایمیلها و کارآمدی کارکنان نظارت و از یکسری سنسورها
برای ردیابی رفتارها و تعامالت کارکنان با مدیران استفاده

میکرد این نتیجه حاصل شد که مردان و زنان تقریبا رفتار
یکسانی در محل کار داشتند .یافتههای این مطالعه این باور
را به چالش کشید دلیل اینکه زنان به سطوح باالتر ارتقا پیدا
نمیکنند این است که آنها کمتر فعالیت میکنند و یا تعامل
کمتری با رهبران داشته و یا نیاز به تکیهگاه و حمایت دارند.
با این حال« ،وودکاک» میگوید« :ما نیاز داریم گفتوگویی
در جامعه داشته باشیم در این زمینه که آیا کار باید در مکانی
انجام شود که تحت نظارت و مراقبت کارفرمایان است؟» نیاز
به این گفتوگو بخصوص در جاهایی با حقوق و دستمزدهای
پایین و مشاغل ناایمن ،ضروریتر به نظر میرسد .وودکاک
به این نکته اشاره میکند« :اگر شــما در یک اقتصاد گیگ
فعالیت و از یک گوشی هوشمند اســتفاده میکنید ،همین
تلفن میتواند برای ردیابی شما مورد استفاده قرار گیرد .من
تصور میکنم به این دلیل که بســیاری از این محلهای کار
فاقد تشکیالت سنتی و یا اتحادیههای صنفی هستند مدیران
میتوانند اینگونه وسایل را بدون کمترین مقاومت جمعی به
کارکنانشان تحمیل کنند».
اتحادیه مستقل کارگران بریتانیای کبیر از اینگونه مباحث
مربوط بــه نظارت و مراقبــت و جمــعآوری اطالعات آگاه
هستند« .جیمز فرار» ،رییس بخش استخدام رانندگان بخش
خصوصی و رانندگان اوبر ،سال گذشته یک نبرد حقوقی علیه
شرکتهای رانندگی و در راستای استیفای حقوق رانندگان
به راه انداخــت .او میگوید که آنها اطالعات بســیار زیادی
درباره رانندگان جمعآوری میکنند .یکی از مواردی که به
صورت روزانه به شما گزارش خواهد شد این است که وضعیت
سرعت ،شتاب و ترمز شــما به صورت روزانه چگونه است و
شما نسبت به این گزارشها امتیاز دریافت میکنید .سوال
این اســت که چرا آنها این اطالعات را جمعآوری میکنند؟
اوبر همچنین بر اســتفادههای غیرمعمــول از تلفن همراه
هنگامی که شخص در حال رانندگی است نیز نظارت میکند
(این بدین معناست که آیا شخص در حال رانندگی کردن با
تلفن همراه صحبت میکند؟) آ نها همچنین بر مسیرهای
خودرو و نیز رانندگان به وسیله ( )GPSنظارت میکنند.
او میگوید« :نگرانی من در این زمینه است که این اطالعات
برای ترسیم یک الگوریتم مورد اســتفاده قرار گرفته است.
ما باید به این دادهها دسترســی داشته باشیم و باید بفهمیم
که چگونه از آنها استفاده میشــود .اگر نمره کیفی توانایی
رانندگی من در یک الگوریتم قرار داده شــود ممکن اســت
که به کار من امتیــاز کمتری تعلق گیــرد و بدین ترتیب از
مشــتریانی با امتیاز باالتر دور نگه داشــته شوم .چه کسی
میداند؟ آیا ایــن مراقبتها مبتنی بر یک تــرس نامعقول
نیست؟»
شرکت تحویل مواد غذایی ( )Deliverooدر حال حاضر کار
مشــابهی انجام میدهد و عملکرد رانندگان را تحت نظارت
خود دارد و گزینهای تحت عنوان«اولویت دسترســی» را به
مشــتریان عرضه میکند تا هنگام انتخاب خدمات ،کسانی
را انتخــاب کنند که خدمات بهتــر و باکیفیتتری را عرضه
میکنند .با این حال ،شرکت اوبر میگوید که این نظارتها
و مراقبتها تنها برای ارســال بهتر و ایمنتر کاالها اســت.
این اطالعات مورد اســتفاده قرار میگیرد تــا رانندگان از
عادتهای زمان رانندگی خود آگاهی پیدا کنند و تاثیری در
درخواستهای سفر آینده آنها نخواهد داشت.
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پی نوشت

اقتصاد گیگ (:)Gig Economy
محیطی است که موقعیت و جایگاه
افراد در آن به طور معمول موقتی
است و شرکتها و سازمانها
عمدتا قراردادهای کوتاهمدت
با فریلنسرها یا همان آزادکاران
منعقد میکنند .به بیان سادهتر،
افراد ب ه جای اینکه دنبال شغلهای
تماموقت و بلندمدت باشند،
بهدنبال شغلهای کوتاهمدت
هستند و با تمام شدن یکی به
سراغ بعدی میروند
مجل ه تحلیلی قلمرورفاه
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