زنده با د شغل آکادمیک!

نگاهی انتقادی به شغل دانشگاهی و معنای آکادمیسین

دیهای
▌ الکس هوپ▌ نویسنده در این یا دداشت با اشاره به تغییر دیدگاه نسبت به شغل آکادمیک ،طبقهبن 
د به چالش میکشد .در ادامه با
این حوزه را مشخص کرده و اهداف شخصی که این زمینهی کاری را انتخاب میکن 
مطرح کردن کسانی که بدون داشتن مدرک یا صرف ًا با سابقهی کاری و فعالیتهایشان در این حوزه کار میکنند،
د که خارج از دانشگاه هم میتوان فعالیت آکادمیک انجام داد.
د و خاطرنشان میکن 
د میکن 
بر کیفیت آکادمی تأکی 

من خواستم یک فر د آکادمیک باشم تا تفاوتی ایجا د کنم .نه اینکه صرفاً شغلی دستوپا کرده باشم .شغل
آکادمیک مرده است .باالخره من این را گفتم! طی چن د سال گذشته تالش کر دهام شغلی دانشگاهی به دست
ال چرا یک فر د آکادمیک شدم ،غافل شدم .تصمیم گرفتم مج د دا ً
بیاورم که طی این رون د بهکلی از اینکه اص ً
این مسئله را بررسی کنم و به این امر توجه کنم که شغل آکادمیک واقعاً چیست .به این نتیجه رسیدم که
مفهوم سنتی منقضی شده و بهطور بالقوه با فلسفهی آکادمی در تناقض است.
گمان میکنم بستر آکادمیک آینده به مؤسسات وابسته نخواه د بود .بلکه به مغز متفکر و هدایتگر اندیشه ،و
به آن مشاور و معلمی وابسته است که مجموعهای از فعالیتها را بر مبنای قراردادهای آزا د بر عهده دارد .چنین
جهانی مکان بهتری خواه د بود.
چرا من یک فر د آکادمیک هستم؟ سعی کر دهام پاسخ این پرسش و در واقع انگیزهی خو د را به خاطر بسپارم.
احتماالً دلیل اصلی اینکه من در دانشگاه مشغول به کار شدم ،این بو د که تصور میکردم میتوانم تفاوتی ایجاد
کنم .اینکه میتوانم در عمل به پیشرفت (آکادمی) کمک کنم ،الهامبخش نسل جدیدی از متخصصان باشم
و موقعیت گسترش راههای تازهای برای تفکر دربارهی بعضی مسائل کلیدی در رشتهی خودم را فراهم کنم.
به نظر میرس د اخیرا ً این هدف را فراموش کر دهام ،زیرا زمان کمتری را به تمرکز بر دریافت و انتقال نکتهها و
یدهم و بیشتر سعی در ارتقاء شغل آکادمیک دارم.
پیامهای اساسی اختصاص م 
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بهراستی حرفهی آکادمیک چیست؟

نظام کلی حول ای دهی سلسل ه مراتب و توالی کسانی که بیشترین کمک را به رشتهی خود ،چه در پژوهش و
چه در آموزش و مدیریت داشتهاند ،برنامهریزی شده است .این توالی چنین است :دکترا ،فوق دکترا ،مدرس،
استادیار ،دانشیار ،پروفسور و مدرس و پژوهشگر مستقل .اگرچه ممکن است این ترتیب در عمل متفاوت باشد،
هیئت اروپایی دانشگاههای پژوهشی  LERUنمودارهایی برای مشاغل حرفهای در دیگر کشورهای اروپایی
ترسیم کرده است؛ اما نکته اینجاست که مسیر سنتی مشاغل آکادمیک برای بعضی مدارک طوالنی و در برخی
رشتهها مدرکمحور است .کسانی که متقاضی ادامهی این مسیر هستند ،بیشتر زمانشان را در استخدام یک
موسسهی آکادمیک صرف میکنند.

آیا پژوهشگران حقی بر شغل آکادمیک دارند؟

به نظر میرس د اغلب داوطلبان دکترا و پژوهشگران تازهکار مصرانه در جستوجوی شغل دانشگاهی هستن د
تا سالهای تحصیل خو د را اعتبار بخشند .بسیاری از یا دداشتهای وبالگی و مقاالت مطبوعاتی ،درآم د پایین
فرصتهای شغلی دانشگاهی و جستوجوی دارندگان مدرک دکترا برای شغلی خارج از مؤسسات آکادمیک
نق د میکنند ،چنانکه گویی حرفهی آکادمیک ناکارآم د است.
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من نمیگویم که این دیدگاهها قابل توجیه نیستند ،اما به نظر من ما بای د کمی فراتر از چارچوبها بیاندیشیم.
با اینهمه ،کمبو د موقعیت رسمی شغل دانشگاهی معضل شناختهش دهای است .طبق گزارش گروه پژوهشی
ویتای ،تنها  10درص د از کارکنان پژوهشی به قراردا د دائمی دست مییابند.
در این میان ،چه چیزی در انتظار همکارانی است که پیشینهی پژوهشی ندارند ،اما در عینحال سالهای
متمادی را صرف کار علمی و عملی کرده و پیشــرفت قابلتوجــه مهارتهای فنی در صنایع را فراهم آور ده
اند؟ در حال حاضر ،رون د اداری چنین اســت که فقط دارندگان مدرک دکترای دانشگاهی استخدام میشوند
یا کارکنان فعلی چه بخواهن د و چه نخواهند ،ملزم به دریافت مدرک دکترا میشون د و این امر مانع رسیدن
به مشاغل دانشگاهی میشود .در جایی که تنوع دیدگاه و مدرک بای د ارج نهاده شود ،این یکسانسازی گزند
نظام دانشگاهی است.

یک فر د دانشگاهی چه میکند؟

سرویس مشاغل دانشگاهی دانشگاه منچســتر این نکته را مطرح میکن د که گاهی هدف اولیهی یک فرد
آکادمیک با کاری که دانشگاهیان بهطور معمول متصور انجام آن هستند ،در تناقض است.
شای د بهتر باشــ د از اینکه فر د آکادمیک کیست ،یا چگونه بای د باشد ،ارزیابی داشته باشیم و این مفهوم را
از شغل دانشــگاهی جدا کنیم .بر اساس تعریف لغتنامهی آکسفورد ،از فر د آکادمیک بهمثابه «شخصی که
بهعنوان مدرس یا محقق در دانشگاه یا دیگر مؤسسات آموزش عالی کار میکند» یا د میشود ،که لزوماً مطابق
با تعریف آکادمی نیست؛ «اندوختهی فرهنگی دانش ،گسترش و انتقال آن میان نسلها و عامالن انتقال آن».
هیچ اشارهای به مؤسسات آموزش عالی نشده است .این دومین تعریف است که برای خو د من جذابتر است
یدهم خودم را پیشکسوتی بدانم که در آکادمی مشغول به کار است و نه در یک نظام دانشگاهی.
و ترجیح م 
افرا د آکادمیک لزوماً در دانشگاه مشغول به کار نیستند!
بر اســاس تعریف من ،افرا د دانشگاهی اندیشــمندان و مؤلفانی کاردان هستند .ما نویسندگان ،سخنوران،
مبتکران ،معلمان و رهبرانی هستیم که میتوانیم از طریق رسانههای بسیاری همچون نشریات ،کتب ،وبالگها،
سمینارها و سخنرانیها ،ویدئوها ،پادکستها و غیره ،دانش و اندیشه را منتقل کنیم .امروزه دیگر اسلوب سنتی
تدریس و ارتباطات دانشگاهی از اهمیت کمتری برخوردار است.

زنده با د شغل آکادمیک!

من با از بین رفتن شــغل آکادمیک به شکل سنتی آن مشکلی ندارم .برعکس ،از این موضوع استقبال م 
ی
کنم .من مطمئن نیستم که آین دهی آن در گروی مقام و جایگاه یک شغل استخدامی یا رسمی در مؤسسات
آموزش عالی و یا سازمانهای خصوصی و مشاوره و تألیف مستقل باشد .مشاغلی که در این بستر ایجا د می
شود ،آزادی اندیشه و فرصتهای بیشتری برای عه دهدار شدن کاری که به ارتقاء جامعه کمک میکند ،فراهم
میآور د تا اینکه به شهرت و اعتبار یک موسسه بپرداز د و در نتیجه موجب درک صریحتری از مشکالت واقعی
و عملی میگر دد.
اما امنیت شغلی چه میشود؟ ازآنجاییکه نداشتن قراردا د تماموقت دانشگاهی بر معیشت تأثیرگذار است ،آیا
قراردا د دائم به این معناست که شما میتوانی د سرمایهای برای آینده بیاندوزید ،صاحب خانه شوی د یا تعطیالت
را خارج از کشور بگذرانید؟ البته که یک قراردا د دائم ،حداقل برای من ،هیچیک از اینها را به ارمغان نیاورده
است .بهزعم من ،تنوع ،شکل جدیدی از امنیت خواه د بود .در صورتیکه شغلی را از دست بدهید ،همچنان با
در اختیار داشتن گزینههای بسیار ،توانایی پرداخت قبضهای خو د را دارید!
پیگرفتن شغل دانشگاهی به شکل سنتی و منافعی که از آن انتظار میرود ،ما را از اهداف اصلی آکادمیک
دور کرده و مخل زندگی است .رؤیاهایتان را دنبال کنی د و ای دههایتان را بپرورانید■

مسیر سنتی مشاغل
آکادمیک برای بعضی
مدارک طوالنی و در
برخی رشتهها مدرک
محور است .کسانی
که متقاضی ادامه
ی این مسیر هستند،
بیشتر زمانشان را در
استخدام یک موسسهی
آکادمیک صرف می
کنند
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