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زند ه باد  شغل آکاد میک!
نگاهیانتقادیبهشغلدانشگاهیومعنایآکادمیسین

▌ الکس هوپ▌ نویسند ه د ر این یاد د اشت با اشاره به تغییر د ید گاه نسبت به شغل آکاد میک، طبقه بند ی های 
این حوزه را مشخص کرد ه و اهد اف شخصی که این زمینه ی کاری را انتخاب می کند  به چالش می کشد . د ر اد امه با 
مطرح کرد ن کسانی که بد ون د اشتن مد رک یا صرفاً با سابقه ی کاری و فعالیت هایشان د ر این حوزه کار می کنند ، 
بر کیفیت آکاد می تأکید  می کند  و خاطرنشان می کند  که خارج از د انشگاه هم می توان فعالیت آکاد میک انجام د اد .

 من خواستم یك فرد  آکاد میك باشم تا تفاوتی ایجاد  کنم. نه این که صرفاً شغلی د ست وپا کرد ه باشم. شغل 
آکاد میك مرد ه است. باالخره من این را گفتم! طی چند  سال گذشته تالش کرد ه ام شغلی د انشگاهی به د ست 
بیاورم که طی این روند  به کلی از این که اصاًل چرا یك فرد  آکاد میك شد م، غافل شد م. تصمیم گرفتم مجد د اً 
این مسئله را بررسی کنم و به این امر توجه کنم که شغل آکاد میك واقعاً چیست. به این نتیجه رسید م که 

مفهوم سنتی منقضی شد ه و به طور بالقوه با فلسفه ی آکاد می د ر تناقض است. 
گمان می کنم بستر آکاد میك آیند ه به مؤسسات وابسته نخواهد  بود . بلکه به مغز متفکر و هد ایتگر اند یشه، و 
به آن مشاور و معلمی وابسته است که مجموعه ای از فعالیت ها را بر مبنای قرارد اد های آزاد  بر عهد ه د ارد . چنین 

جهانی مکان بهتری خواهد  بود .
چرا من یك فرد  آکاد میك هستم؟ سعی کرد ه ام پاسخ این پرسش و د ر واقع انگیزه ی خود  را به خاطر بسپارم. 
احتماالً د لیل اصلی این که من د ر د انشگاه مشغول به کار شد م، این بود  که تصور می کرد م می توانم تفاوتی ایجاد  
کنم. این که می توانم د ر عمل به پیشرفت )آکاد می( کمك کنم، الهام بخش نسل جد ید ی از متخصصان باشم 
و موقعیت گسترش راه های تازه ای برای تفکر د رباره ی بعضی مسائل کلید ی د ر رشته ی خود م را فراهم کنم. 
به نظر می رسد  اخیراً این هد ف را فراموش کرد ه ام، زیرا زمان کمتری را به تمرکز بر د ریافت و انتقال نکته ها و 

پیام های اساسی اختصاص می د هم و بیشتر سعی د ر ارتقاء شغل آکاد میك د ارم.
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بهراستیحرفهیآکادمیکچیست؟
نظام کلی حول اید ه ی سلسله  مراتب و توالی کسانی که بیشترین کمك را به رشته ی خود ، چه د ر پژوهش و 
چه د ر آموزش و مد یریت د اشته اند ، برنامه ریزی شد ه است.  این توالی چنین است: د کترا، فوق د کترا، مد رس، 
استاد یار، د انشیار، پروفسور و مد رس و پژوهشگر مستقل. اگرچه ممکن است این ترتیب د ر عمل متفاوت باشد ، 
هیئت اروپایی د انشگاه های پژوهشی LERU نمود ارهایی برای مشاغل حرفه ای د ر د یگر کشورهای اروپایی 
ترسیم کرد ه است؛ اما نکته اینجاست که مسیر سنتی مشاغل آکاد میك برای بعضی مد ارک طوالنی و د ر برخی 
رشته ها مد رک محور است. کسانی که متقاضی اد امه ی این مسیر هستند ، بیشتر زمان شان را د ر استخد ام یك 

موسسه ی آکاد میك صرف می کنند .

آیاپژوهشگرانحقیبرشغلآکادمیکدارند؟
به نظر می رسد  اغلب د اوطلبان د کترا و پژوهشگران تازه کار مصرانه د ر جست وجوی شغل د انشگاهی هستند  
تا سال های تحصیل خود  را اعتبار بخشند . بسیاری از یاد د اشت های وبالگی و مقاالت مطبوعاتی، د رآمد  پایین 
فرصت های شغلی د انشگاهی و جست وجوی د ارند گان مد رک د کترا برای شغلی خارج از مؤسسات آکاد میك 

نقد  می کنند ، چنان که گویی حرفه ی آکاد میك ناکارآمد  است.
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من نمی گویم که این د ید گاه ها قابل توجیه نیستند ، اما به نظر من ما باید  کمی فراتر از چارچوب ها بیاند یشیم. 
با این  همه، کمبود  موقعیت رسمی شغل د انشگاهی معضل شناخته شد ه ای است. طبق گزارش گروه پژوهشی 

ویتای، تنها 10 د رصد  از کارکنان پژوهشی به قرارد اد  د ائمی د ست می یابند .
د ر این میان، چه چیزی د ر انتظار همکارانی است که پیشینه ی پژوهشی ند ارند ، اما د ر عین  حال سال های 
متماد ی را صرف کار علمی و عملی کرد ه و پیشــرفت قابل توجــه مهارت های فنی د ر صنایع را فراهم آورد ه 

اند ؟ د ر حال حاضر، روند  اد اری چنین اســت که فقط د ارند گان مد رک د کترای د انشگاهی استخد ام می شوند  
یا کارکنان فعلی  چه بخواهند  و چه نخواهند ، ملزم به د ریافت مد رک د کترا می شوند  و این امر مانع رسید ن 
به مشاغل د انشگاهی می شود . د ر جایی که تنوع د ید گاه و مد رک باید  ارج نهاد ه شود ، این یکسان سازی گزند  

نظام د انشگاهی است.

یکفرددانشگاهیچهمیکند؟
سرویس مشاغل د انشگاهی د انشگاه منچســتر این نکته را مطرح می کند  که گاهی هد ف اولیه ی یك فرد  

آکاد میك با کاری که د انشگاهیان به طور معمول متصور انجام آن هستند ، د ر تناقض است.
شاید  بهتر باشــد  از این که فرد  آکاد میك کیست، یا چگونه باید  باشد ، ارزیابی د اشته باشیم و این مفهوم را 
از شغل د انشــگاهی جد ا کنیم. بر اساس تعریف لغت نامه ی آکسفورد ، از فرد  آکاد میك به مثابه »شخصی که 
به عنوان مد رس یا محقق د ر د انشگاه یا د یگر مؤسسات آموزش عالی کار می کند « یاد  می شود ، که لزوماً مطابق 
با تعریف آکاد می نیست؛ »اند وخته ی فرهنگی د انش، گسترش و انتقال آن میان نسل ها و عامالن انتقال آن«.

هیچ اشاره ای به مؤسسات آموزش عالی نشد ه است. این د ومین تعریف است که برای خود  من جذاب تر است 
و ترجیح می د هم خود م را پیشکسوتی بد انم که د ر آکاد می مشغول به کار است و نه د ر یك نظام د انشگاهی. 

افراد  آکاد میك لزوماً د ر د انشگاه مشغول به کار نیستند ! 
بر اســاس تعریف من، افراد  د انشگاهی اند یشــمند ان و مؤلفانی کارد ان هستند . ما نویسند گان، سخنوران، 
مبتکران، معلمان و رهبرانی هستیم که می توانیم از طریق رسانه های بسیاری همچون نشریات، کتب، وبالگ ها، 
سمینارها و سخنرانی ها، وید ئوها، پاد کست ها و غیره، د انش و اند یشه را منتقل کنیم. امروزه د یگر اسلوب سنتی 

تد ریس و ارتباطات د انشگاهی از اهمیت کمتری برخورد ار است.

زندهبادشغلآکادمیک!
من با از بین رفتن شــغل آکاد میك به شکل سنتی آن مشکلی ند ارم. برعکس، از این موضوع استقبال می 

کنم. من مطمئن نیستم که آیند ه ی آن د ر گروی مقام و جایگاه یك شغل استخد امی یا رسمی د ر مؤسسات 
آموزش عالی و یا سازمان های خصوصی و مشاوره و تألیف مستقل باشد . مشاغلی که د ر این بستر ایجاد  می 

شود ، آزاد ی اند یشه و فرصت های بیشتری برای عهد ه د ار شد ن کاری که به ارتقاء جامعه کمك می کند ، فراهم 
می آورد  تا این که به شهرت و اعتبار یك موسسه بپرد ازد  و د ر نتیجه موجب د رک صریح تری از مشکالت واقعی 

و عملی می گرد د .
اما امنیت شغلی چه می شود ؟ ازآنجایی  که ند اشتن قرارد اد  تمام وقت د انشگاهی بر معیشت تأثیرگذار است، آیا 
قرارد اد  د ائم به این معناست که شما می توانید  سرمایه ای برای آیند ه بیاند وزید ، صاحب خانه شوید  یا تعطیالت 
را خارج از کشور بگذرانید ؟ البته که یك قرارد اد  د ائم، حد اقل برای من، هیچ  یك از اینها را به ارمغان نیاورد ه 
است. به زعم من، تنوع، شکل جد ید ی از امنیت خواهد  بود . د ر صورتی که شغلی را از د ست بد هید ، همچنان با 

د ر اختیار د اشتن گزینه های بسیار، توانایی پرد اخت قبض های خود  را د ارید !
پی گرفتن شغل د انشگاهی به شکل سنتی و منافعی که از آن انتظار می رود ، ما را از اهد اف اصلی آکاد میك 

د ور کرد ه و مخل زند گی است. رؤیاهایتان را د نبال کنید  و اید ه هایتان را بپرورانید ■
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