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دوشــغله بودن معلمان پدیده  شایعی اســت که به عنوان چالشی برای نظام آموزش و 
پرورش تلقی می شــود. اینکه معلمان دوشــغله بودن را چگونه درک و تفسیر می کنند و 
چه شــرایطی را در این نوع کنش خود دخیل می دانند جای تأمل اســت. این پژوهش با 
هدف بررســی معانی ذهنی دوشغله بودن در میان معلمان سنندجی صورت گرفته است. 
مشــارکت کنندگان این پژوهش را 25 نفر از معلمان دوشــغله تشکیل می دهند. محققان 
از رویکــرد کیفی، نظریه  مبنایی و تکنیک جمع آوری اطالعــات از طریق مصاحبه  نیمه 
ساخت یافته بهره جسته اند. تحلیل داده ها و مدل پارادایمی ساخته شده حاکی است نیازهای 
برآورد نشده، فضای اجتماعی مخاطره آمیز/فرصت آفرین و تناقض  پایگاهی به منزله شرایط 
عّلی، مقایســه درون/برون سازمانی و محدودیت های ســازمانی به منزله بستر و زمینه و 
اصالت زدایی از جایگاه معلمی به منزله شــرایط مداخله گر در دوشغله بودن تأثیر گذارند. 
مشارکت کنندگان با قرارگرفتن در شرایط یادشده راهبردهای متناسب سازی نقش ها، ثبات 
عالقه و حساســیت در گزینش شــغل دوم را اتخاذ می کنند. در بُعد پیامدی، شــغل دوم 
پیامدهای وســیع و بعضًا متناقضی در پی داشــته است که در ذیل مقوله هسته دو وجهی 

توانمندساز فشارآفرین متمرکزند.
 واژگان كليدي:

دوشغله بودن، نظریه مبنایی، تناقض پایگاهی، مقایسه درون/برون سازمانی، معلمان.
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طرح مسئله
آموزش و پرورش از جمله واژگان کلیدی در مباحث گذشته، حال و آینده بشریت بوده، 
هســت و خواهد بود. برای رویارویی با چالش هــای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، علمی 
و اخالقی، بســتری مناســب تر از نظام آموزش و پرورش نمی توان یافت. حفظ، اشاعه و 
توســعه علم و فرهنگ به وســیله نظام آموزشی با محوریت نقش معلم صورت می گیرد و 
تخصص کافی و همراهی با علوم رو به رشد و توسعه فضاهای ارتباطی داخلی و خارجی، 
فراهم آورنده تحرک و پویایی برای نظام آموزشی و نقش آفرینی معلم و فضاهای آموزشی 

می باشند )حمیدی شریف، 1382: 89(.
معلم، واســط میان گذشــته و آینده و نقشــی مابین بافت کالن و سلول های جوان 
جامعه است. تاریخ آموزش و پرورش نشان می دهد هر چه از گذشته به سمت حال حرکت 
می کنیم، حدود مســئولیت و وظایف و فرآیندهای تحول آفرین و فضای نقش آموزشی و 
تربیتی معلمان افزایش یافته و هر روزه بر ابعاد و شاخص ها و نقش های اجتماعی به اتکای 
تربیت های تخصصی و آموزش های مناسب و آموخته های به روز و آینده نگرانه، بیشتر شده 

است )حمیدی شریف، 1382: 90(.
معلم از آن جهت کارگزار و عامل اصلی آموزش و پرورش به شــمار می آید که اهداف 
اجرایی و نیز متعالی نظام آموزشی، در نهایت توسط وی محقق می شود و به منصه ظهور 
می رســد. در نتیجه معلم به واســطه نقش برتری که دارد باید به بازنمای تمام و کمال 
خصوصیات و کیفیت های مطلوب هر نظام آموزشــی تبدیل شــود. تعامل چهره به چهره 
معلــم و دانش آمــوزان به عنوان دو قطب اصلی نظام تربیتی، معلم را در موقعیت ممتاز و 
منحصر به فردی قرار می دهد که هیچ یک از عناصر نظام آموزشی از آن برخوردار نیستند.

پرواضح خواهد بود که برنامه ریزی های آموزشی بدون معلمان فعال و باانگیزه در سطح 
نظری باقی خواهد ماند و در سطح برنامه ریزی های کالن کشوری، زیان غیرقابل جبران را بر 
پیکره کشور و توسعه آن برجای خواهد گذاشت. شرایط فعلی آموزش و پرورش نه تنها شرایط 
الزم را برای جذب نیروی با کیفیت مهیا نمی سازد بلکه موجب انتقال نیروهای با کیفیت 

از آموزش و پرورش به آموزش عالی و سایر دستگاه ها می شود )محمدی، 1387: 160(. 
مهم شمردن معلم به عنوان کارگزار اصلی جریان یاددهیـ  یادگیری اگر چه در جوامع 
معاصر همراه با تأمین مقدمات حفظ شــأن و منزلت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آنها 
صورت گرفته، اما در عمل با کمبودهایی در حیطه اجرایی مواجه گردیده اســت. چنین 
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کمبودهایی منجر به تالش معلمان در جهت جبران و ترمیم نیازهای معیشتی با انتخاب 
شغل دوم شده است. این پدیده که برای جبران درآمدهای پایین و غیرواقعی در آنها مشاهده 
می شود، در حقیقت بازتابی از ناتوانی نظام آموزش و پرورش در تأمین درآمد مکفی برای 
کارکنان است. با توجه به ابعاد و پیامدهای مسئله زای این وضعیت در سند تحول بنیادین 
آمــوزش و پــرورش، در فصل هفتم دو راهکار برای تغییر وضعیت کنونی معلمان مد نظر 
قرار گرفته است: ارتقای منزلت اجتماعی و جایگاه حرفه ای منابع انسانی با تأکید بر نقش 
الگویی و جایگاه معلم و برقراری الگوی جبران خدمت و تأمین رفاه انسانی درخور منزلت 
فرهنگیان با توجه به لزوم تمام وقت شدن آنان )شورای عالی آموزش و پرورش،1390: 26(.

ناگفته پیداست سقوط تدریجی اعتبار و منزلت معلم در اجتماع سبب کاهش کارآمدی 
نظام تعلیم و تربیت می شود. به همین منظور ایجاد فرصت هایی برابر جهت دستیابی به شأن 
و منزلت واقعی معلم باید دغدغه کارگزاران رسمی تعلیم و تربیت باشد. پیامدهای نارضایتی 
معلمان را می توان در ســه سطح مورد بررسی قرار داد: در سطح فردی، کاهش تأثیر نقش 
الگویی معلم، احساس سرخوردگی و اضطراب شغلی )علیزاده و رضایی، 1388: 9(، در سطح 
سازمانی، شایستگی نظام آموزشی به اندازه شایستگی معلمان آن است )نویدی وبرزگر، 1382: 
60( و پیامد معلمان بی انگیزه و بی رمق متوجه سازمان و نظام آموزشی می باشد. در سطح 
ملی، آموزش و پرورش کلید توسعه جوامع محسوب می شود و موفقیت و سعادت ملت ها و 
آینده هر کشوری را می توان از سیمای کنونی آموزش و پرورش آن دریافت )ملکی، 1389: 1(. 
پژوهش حاضر با رویکردی تفسیرگرایانه به دنبال بررسی نحوه مواجهه  معلمان سنندج 
با شرایط معیشتی و منزلتی با توجه ویژه به پیامدهای چنین موقعیتی می باشد؛ به عبارتی 
دیگر، در نظر دارد نحوه درک و تجربه کنشــگران )معلمان دوشغله( را از رهگذر پذیرش 
شــغل دوم مورد بررســی قرار دهد. اینکه معلمان به چه نحو در چارچوب کردار و رفتار 
فرهنگی و اجتماعی واکنش نشان می دهند؟ از دید آنها بسترها و زمینه های دوشغله بودن 
معلمان کدام اند؟ و دوشغله بودن چه آثار و پیامدی در زندگی خانوادگی و سازمانی آنها 
در پی داشته است؟ با تجزیه و تحلیل نحوه درک و تجربه دوشغله بودن می توان زوایای 

پنهان زندگی و پنداشت های معلمان را در این فرایند تاحدی منعکس نمود.

پیشینه مطالعه
مروری بر ادبیات تجربی مرتبط با پژوهش حاضر گویای آن است که در خصوص پدیده  

تحلیل تجربه های معلمان از دوشغله بودن
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دوشــغله بودن در آموزش و پرورش پژوهشی صورت نپذیرفته است اما در مورد رضایت 
شــغلی و منزلت اجتماعی معلمان که مرتبط با مســئله مورد نظر ماســت پژوهش های 
عدیده ای به انجام رسیده است که در ذیل به پاره ای از آنها اشاره می شود: پژوهش افالکی فرد 
)1380( با عنوان »بررسی منزلت اجتماعی معلم در نظام تعلیم و تربیت اسالمی از آرمان 
تا واقعیت« و پژوهش علیزاده و رضایی )1388(، با عنوان »منزلت اجتماعی حرفه معلمی 
و تغییرات آن در طول سه دهه گذشته«، نشان از روند نزولی منزلت اجتماعی معلمان و 

جایگاه این حرفه در سه دهه  اخیر دارد.
 سحرخیز تشریق )1379(، در پژوهش »بررسی راه های افزایش پایگاه و منزلت اجتماعی 
معلمان از دیدگاه رؤسای ادارات و مدیران دبیرستان های استان همدان« و نویدی و برزگر 
)1382( در پژوهش »راه های ارتقاء منزلت اجتماعی معلمان«، ارتقاء منزلت اجتماعی معلمان 
را از طریق تغییر سیاست های کالن کشور، تأمین امکانات رفاهی و رفع محرومیت از زندگی 
معلمان، اصالح شیوه های تأمین و تربیت معلم، تمرکززدایی، ایجاد تشکل های صنفی، استقرار 
انضباط اجتماعی و اقتصادی در جامعه، اصالح مدیریت انسانی مؤثر می دانند. پوراشرف و 
طوالبی )1388( در پژوهشی با عنوان »رویکرد کیفی به عوامل مؤثر بر میل به ماندگاری با 
انگیزه معلمان )موردی ایالم (« نشان داده اند که کیفیت زندگی کاری معلمان، ویژگی های 
فردی و حرفه ای، محیط اجتماعیـ  اقتصادی و تخصصی کردن شغل معلمان در ماندگاری 
آنها مؤثر اســت. نتایج پژوهش پیمایشی معیدفر و ذهانی )1384( با عنوان»بررسی میزان 
نارضایتی شغلی معلمان و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن« گویای آن است که متغیرهای میزان 
احساس محرومیت، میزان نیازهای ارضاءنشده، بی عدالتی در اداره، منزلت اجتماعی شغل و 

تحصیالت معلمان جمعاً 63 درصد تغییرات نارضایتی شغلی را تبیین می کنند.

چارچوب مفهومی
با توجه به تفاوت های پارادایمی دو روش کّمی و کیفی، در بررسی های کیفی به جای استفاده 
از چارچوب نظری برای آزمون فرضیات، از چارچوب مفهومی برای استخراج سؤال، ایجاد 
حساسیت نظری مفهومی جهت کمک به باز بودن ذهن محقق نسبت به مسائل و مقوله های 
مورد پژوهش استفاده می شود. دوشغله بودن به مثابه یک پدیده چندبُعدی، کیفی و سیال در 
طیف وسیعی از رویکردهای روان شناختی، سازمانی و جامعه شناختی در چارچوب مفاهیمی 
هم چون عدم ارضای نیازها، احســاس محرومیت نسبی، احساس بی عدالتی مفهوم سازی 
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شــده است. بر مبنای نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو1،کارکنان بر پایه  سطوح پنج گانه  
نیازها برانگیخته می شوند و چنانچه این نیازها با توجه به موقعیتی که دارند برآورده شوند، 
رضایت شغلی ایجاد می شود. این نیازها به ترتیب اولویت عبارت اند از: نیازهای فیزیولوژیک، 
نیاز به امنیت، نیازهای اجتماعی، نیاز به احترام و نیاز به خودشکوفایی. نظریه مازلو بر پایه  
سه فرض عمده قرار دارد: 1. افراد تنها بر پایه نیازهای برآورده نشده برانگیخته می شوند. 2. 
نیازهای افراد به ترتیب اهمیت از نیازهای ساده به پیچیده مرتب شده اند. 3. نیازهای سطوح 
باالتر زمانی می توانند موجب برانگیختن فرد شوند که نیازهای سطوح پایین تر برآورده شده 

باشند )لوزیر، 1996: 133؛ به نقل از معیدفر و ذهانی، 1384: 140(.
یکی از نظریه های مهم مرتبط با انگیزش کارکنان، نظریه دو عاملی فردیک هرزبرگ2 
و همکاران او است. به نظر هرزبرگ، انسان دو دسته نیاز متفاوت دارد که اساساً مستقل از 
یکدیگرند و به روش های متفاوتی رفتار را تحت تأثیر قرار می دهند. او، طبقه اول نیازها را 
عوامل بهداشتی3 نامید، زیرا این نیازها محیط انسان را توصیف می کنند و کار اصلی آنها 
ممانعت از نارضایتی شغلی است، ضمن آنکه مانع عوارض ناشی از کم کاری و تحدید کار 
می شوند. او دومین طبقه از نیازها را برانگیزنده ها4 نامید. این دسته از نیازها با رضایت افراد 
از شغل شــان در ارتباط اند )کینون، 2005: 54 به نقل از لهسایی زاده و همکاران، 1387: 
135(. عوامل مؤثر در ایجاد نارضایتی شغلی از دیدگاه هرزبرگ عواملی هستند که نسبت 
به شــغل جنبه خارجی دارند؛ مانند خط مشی های مدیریت سازمان، سرپرستی، شرایط 
کار، روابــط متقابل افراد، پول، مقام و امنیت. لذا در اینجا مهم ترین عواملی که می تواند 

بر نارضایتی شغلی افراد در سازمان مؤثر باشد، همان عوامل بهداشتی ـ محیطی است.
از دیگر نظریه هایی که در پژوهش حاضر می تواند راهگشا باشد، نظریه عدالت سازمانی 
آدامز5 اســت. بنا بر نظر آدامز، نابرابری و احساس بی عدالتی زمانی به وقوع می پیوندد که 
نســبت بازده فردی )دریافت های فرد از ســازمان نظیر حقوق و دستمزد، شهرت، روابط 
اجتماعی، پاداش های درونی( به داده ها )آنچه فرد به ســازمان می دهد، نظیر تحصیالت، 
تجربه، کوشش و وفاداری( و نسبت بازده ها به داده های افراد دیگر مورد مقایسه قرارگیرد 

و کمتر از آن برآورده و تأمین شود )مورهد، 1374: 113(. 
1. Maslow
2. Herzberg 
3. Hygiene Factor
4. Motivators
5. Adams

تحلیل تجربه های معلمان از دوشغله بودن
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آدامز معتقد است روشی که برای کاهش تنش برگزیده می شود ممکن است از شخصی 
به شــخص دیگر و برای یک شــخص خاص در طی زمان متفاوت باشــد، لیکن می تواند 
مشــتمل بر هر یک یا ترکیبی از روش های زیر باشد: تغییر داده های خویش )افزایش یا 
کاهش کوشش فردی با توجه به جهت نابرابری(؛ تغییر ادارک فرد از خویشتن )تغییر در 
ارزیابی اولیه و رســیدن به این نتیجه که کمتر از آنچه که فکر می کرده است از سازمان 

دریافت کرده است(؛ رهاکردن شغل یا چندشغله شدن )مورهد، 1374: 117(.
از دیگر نظریه های مرتبط می توان به نظریه محرومیت نسبی تد رابرت گر اشاره نمود.

گر معتقد است شکاف ناگهانی و فزاینده میان توقعات و بهره مندی ها، قطع نظر از اینکه 
واقعی یا واهی باشــد، باعث بروز احســاس محرومیت نسبی می شود )گر، 1379: 150(. 
اساس این نظریه بر مقایسه اجتماعی استوار است. مقایسه حاصل ارزیابی خود و دیگری 
چه در ســازمان و چه در جامعه اســت. اگر در جریان مقایســه، کفه  ترازو به نفع دیگرِی 
مورد مقایســه ســنگینی کند نارضایتی رخ می دهد. بر مبنای این نظریه، علت دوشغله 
شــدن معلمان در مقایسه ای اســت که آنان میان وضعیت، امکانات و مزایای شغلی خود 
با وضعیت، امکانات و مزایای شغلی مشاغل دیگر انجام می دهند و بر اساس آن احساس 

نارضایتی می کنند )معیدفر و ذهانی، 1384: 140(.
دوشــغله بودن به مثابه یک کنش تطابقی و جبرانی جدا از ابعاد و زمینه های فردی 
از شــرایط ساختاری نیز تأثیر می پذیرد. یکی از صاحب نظران مطرح در حوزه کنش های 
تطابق پذیــری، رابرت مرتن اســت. بر مبنای این تئوری، هر نــوع نظام اجتماعی به طور 
کلی متشــکل از اجزای ســاختاری مرتبط با هم می باشــد. یکی از این اجزاء، ســاختار 
فرهنگ، یعنی بُعد نمادین حیات اجتماعی اســت که اهداف ارزشــی را به افراد جامعه 
معرفی می کند. دیگری، ساختار اجتماعی یا ساخت فرصت ها و قواعد اجتماعی است که 
واسطه بین الگوهای نهادی فرهنگی و کنش ناشی از انتخاب ها هستند و به صورت روابط 
متقابــل اجتماعی الگویافته در بین مردم تجلی می یابد. مرتن معتقد اســت که اگر این 
دو عنصرساختاری هماهنگ با هم عمل کنند، همنوایی و نظم اجتماعی به عنوان الگوی 
غالــب تطابق افراد تحقق می پذیــرد، ولی اگر در ایفای کارکرد این دو عنصر ناهماهنگی 
پدید آید، الگوهای ناهمنوایانه ای از تطابق شــکل می گیرد که انواع آنها تابعی از رابطه و 
نوع هماهنگی بین این دو عنصر اساســی نظام اجتماعی یعنی فرهنگ و اجتماع اســت؛ 
به طوری که اگر ساختار اجتماعی به کارکرد خود خوب عمل نکند و از فرهنگ عقب بماند، 
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نوآوری عمده می شود )مرتن، 1381:  82؛ به نقل از عبداللهی و میرزایی، 1388(. بر مبنای 
نظریه مرتن چنین می توان اســتدالل کرد که انتخاب شــغل دوم، نوعی کنش تطابقی و 
نوآورانه در پاســخ به ناهماهنگی ســاختاری بین نظام فرهنگی و ساختاراجتماعی است؛ 
به بیان دیگر، باوجود ارزش گذاری جایگاه واال و متعالی شــغل معلمی به عنوان شغل انبیا 
در نظام فرهنگی، قواعد و ســاختارهای اجتماعی در تحقق و به فعلیت درآوردن جایگاه 
منزلتی معلمان ناتوان بوده و معلمان با اختیار مشاغل دوم، اقدامات جبرانی و ترمیمی را 
اختیار می نمایند. این مسئله به  نوعی مؤید نظریه تناقض های پایگاهی هیوز1 است. یعنی 
وضعیتی که فرد در معدودی از ابعاد، واجد مقامی باال و در ابعاد دیگری، دارای پایگاهی 
پایین باشــد؛ یا زمانی که ویژگی های شــخص برای سمت خاصی که متصدی آن است، 
نامناســب به نظر آیند. یک مثال خوب در این زمینــه می تواند افراد با تحصیالت باالیی 
باشــندکه می توانند به طور بالقوه موجد پایگاهی برتر باشــند، اما مشاغل سطح پایین با 
درآمد اندک را برعهده دارند )ســاروخانی، 1375: 824(. در چنین موقعیت هایی دو راه 
برای فرد وجود دارد: یا اینکه فرد تغییرهای بنیادین را طلب کند و یا اینکه فرد دســت 
به تغییر وضع خود زده و پایگاه شغلی را به هر ترتیب با پایگاه آموزشی خود همساز سازد 

)میچل، 1373: 369(. 

روش شناسی مطالعه
به دلیل تناســب روش شناسی کیفی برای کشف پیچیدگی ها و زوایای پنهان یک پدیده، 
برای تفسیر تجربه زیسته  متفاوت و جهان عینی و ذهنی معلمان دوشغله از روش شناسی 
کیفی بهره گرفته می شود. یکی از رایج ترین رویکردهای روش کیفی، نظریه  مبنایی است 
که نظام کارآمد و روش مندی برای گردآوری، سازمان دهی و تحلیل داده ها فراهم می کند.

در این روش در طی فرآیندی رفت و برگشتی به تدریج از دل کدها، مفاهیم، از دل مفاهیم، 
مقوله ها و از دل مقوله ها نظریه بیرون می آید )استراس و کوربین، 1385: 23-22(. میدان 
پژوهش، شامل آن دسته از معلمانی است که در نواحی یک و دو آموزش و پرورش شهر 
ســنندج مشغول به خدمت هســتند و تجربه  شغل دوم را دارا هستند. در این پژوهش از 
نمونه گیری گلوله برفی برای دســت یابی به نمونه ها استفاده شد. نمونه گیری گلوله برفی 
مستلزم استفاده از مطلعین یا مشارکت کنندگان اولیه جهت شناسایی موارد اضافی است 

1. Hughes

تحلیل تجربه های معلمان از دوشغله بودن
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که ممکن است به تدریج در مطالعه به کار روند. این راهبرد نمونه گیری، رهیافت مناسبی 
برای یافتن مطلعین کلیدِی پر اطالعات )معلمان درگیر در شغل دوم( است. نقطه  اشباع 
نظری هم نقطه پایانی برای گردآوری داده ها انتخاب شــده است. کیفی بودن تحقیق نیز 
این امکان را بیشتر به محقق می دهد تا بر پایه های نظری بتواند همواره از میان داده ها، 
زمان، روش و شــیوه های متفاوتی برای تحقیق، متناســب ترین آنها را انتخاب نماید.در 
این تحقیق نهایتاً با 25 نفر از معلمان دوشــغله شهرســتان ســنندج مصاحبه های نیمه 
ســاخت یافته صورت گرفت. با رعایت تنوع و گوناگونــی در پایگاه اجتماعی و اقتصادی، 
طیف های ســنی و رشته تحصیلی، مقطع آموزشــی، حوزه شغل دوم و تمایل بیشتر به 
همکاری در پژوهش، افراد مصاحبه شــونده انتخاب گردیدند. دامنه ســنی افراد مصاحبه 
شونده 48-35 سال می باشد. در تحلیل داده هایی که در روش نظریه مبنایی جمع آوری 
شــده اند از فرایند کدگذاری استفاده می شود. هدف کدگذاری مقوله بندی یا تدوین یک 
نظریه است. تحلیل داده ها در این روند جدا از گردآوری و نمونه گیری صورت نمی گیرد.

در طی فرایند کدگذاری ســه گانه، داده ها تجزیه و مفهوم سازی شده و در نهایت به شکل 
تازه ای در کنار یکدیگر قرار داده می شوند )فلیک، 1388: 329(.

یافته ها و داده ها
زمینه ها و بسترهای دوشغله بودن معلمان

نیازهای برآورد نشده
مسئله دوشغله بودن زمانی نمود می یابد که شکاف میان میزان درآمد و انتظارات معلمان 
منجر به تالش برای کســب درآمد بیشــتر و نهایتاً اشتغال در بیش از یک محیط باشد. 
در این راســتا پژوهش ها حاکی از وجود همبستگی مثبت و قوی میان درآمدهای پایین 
در بخش دولتی و تالش افراد برای کســب درآمد در بخش خصوصی دارد )نصیری پور و 
دیگران، 1391: 289(. بر اســاس نظریه   نیازها، هرگاه فرد نتواند در شغلی که قرار دارد 
نیازهــای پنج گانه را تأمین کند، او احتماالً به روش های جایگزینی روی می آورد که این 
نیازها را برای او تأمین نماید، چرا که این نیازهای آخرند که در سازمان های امروزی ارضاء 
نمی گردند )میچل، 1373: 246(. اکثر مصاحبه شوندگان بر این مسئله اذعان داشتند که 
توان مالی آنها از تأمین نیازهای اساسی عاجز است و شغل دوم را در واکنش به وضعیت 
نابســامان اقتصادی خود اختیار و انتخاب نموده اند. معلمان در نبود نظام بیمه ای کارآمد 
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و برای آسایش خاطر در بحث درمان و بهداشت، یکی از دالیل اشتغال به فعالیت دوم را 
جبران کمبود در این حوزه عنوان می کنند. دغدغه دیگر، نداشتن مسکن و مستأجر بودن 
اســت. یکی از معلمان دلیل روی آوردن به شغل دوم را این گونه بیان می کند: »خود من 
عشــق و عالقه ام معلمی بود یعنی درکنکور اولین رشته ای که انتخاب کردم معلمی بود 
ولی وقتی میای نگاه می کنی وضعیت معیشت معلمان....، واقعیت زندگی این وضعیت را 
برنمی تابد. وقتی که حقوق و مزایایی که در آموزش و پرورش هست 40 درصد مایحتاج 
یک انســان را یا خانواده ســه چهار نفری را تأمین نمی کند پس انســان ناچار است این 
مشکالت را تعدیل کند« )م، 41ساله، لیسانس حرفه وفن و شاغل در تصفیه نمک یُددار(. 
معلم دیگری معتقد است: »بچه هامون دارن بزرگ میشن و نمی توانیم همچنان مستأجر 
باشــیم می خوای اجاره کنی حقوق ناچیز ما کافی نیســت، تک شغلی فقط به پرداخت 
قسط هامون هم نمی رسد. اگر بخوای حقوق 30 سال را یک جا برای خرید واحد مسکونی 
بپردازی باز نمی توانی صاحب خانه بشــی پس راه چاره را در شغل دوم جستجو کردیم« 

)ح، 44ساله، لیسانس آموزش ابتدایی، بنگاه دار(.

فضای اجتماعی مخاطره آمیز/ فرصت آفرین
مقوله عمده فضای اجتماعی مخاطره آمیز/ فرصت آفرین، به آن دســته از تفاسیر افراد در 
مورد اوضاع اجتماع اشاره دارد که در آن افراد دو فضای اجتماعی متفاوت را پیش روی 
خود و فرزندان شان می بینند؛ یکی فضای مملو از تردید و نگرانی نسبت به محیط اجتماعی 
و شــغلی و دیگری فضایی با مجموعه ای از فرصت ها اســت. در این فضا افراد برای خود 
فرصت های ترقی و یا حضور در عرصه جامعه را می بینند که دسترســی به آنها مســتلزم 
چشم پوشی از برخی از تکالیف مرتبط با نقش معلمی و خانوادگی است.در فضای جدید 
برای افراد فرصت هایی وجود دارد که در پایگاه اجتماعی خود تغییراتی بدهند. این تغییرات 
عمدتاً از طریق اختیار شغل دوم امکان پذیر است. یکی از معلمان در این خصوص چنین 
می گوید: ».... به آینده آن اطمینان نداشتم. تجربه معلمان سال های قبل درسی شده برایم 
تا اشتباه آنان را تکرار نکم. مثأل من چند سال دیگر بچه هایم شغل می خواهند. نمی خواهم 
فرزندانم به خیل بیکاران آشــفته اضافه شــوند. خودم اکنون جایگزینی برای نبود شغل 
دولتی برایشان فراهم می کنم« )ر، 37ساله، دبیر ریاضی، نمایندگی دستگاه تصفیه آب(.

عــالوه بر دغدغه  آینده فرزندان، بعضی فرصت هــای حضور در فضای جدید ازجمله 
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مراکز آموزشــی و تفریحی برای خانواده ها وجود دارد که شوق دستیابی به آنها و ارتقای 
جایگاه اقتصادی و اجتماعی، افراد را به پذیرش شغل دوم ترغیب می نماید. در کنار همه  
اینها باید به تغییرات ارزشــی در جامعه، رواج فرهنگ چشــم و هم چشمی و و متکثر و 
متنوع شدن نیازهای مادی و اجتماعی خانواده ها اشاره کرد که تأمین آنها مستلزم اختیار 
شغل دوم است. یکی از افراد در این زمینه می گوید: »ما همیشه در فشار و نگرانی به سر 
می بریم، تا حدی که از هیچ عمل خوشــایندی هم لذت نبریم. چون هیچ وقت در زمان 
حال زندگی نمی کنیم و عماًل هم دیدیم که خط مشــی عالمانه و منطقی که به فکر رفاه 
مادی و روحی ما معلمان باشــد وجود نداشته است، چه ضمانتی هست که فرزندان مان 
را در چنیــن وضعیتی رها کنیم و برای آینده  آنها اقدامی انجام ندهیم؟« )ح. 46ســاله، 

لیسانس آموزش ابتدایی، تدریس خصوصی(.

محدودیت های سازمانی
بر مبنای نظریه دو عاملی هرزبرگ، عوامل محیطیـ  بهداشتی در کاهش نارضایتی شغلی 
سهم تعیین کننده ای دارند؛ در این میان می توان به خط مشی ها و سیاست های سازمانی، 
سرپرستی و شرایط کار اشاره کرد. شواهد میدانی نشان از آسیب پذیری و محدودیت های 
ســازمانی در آموزش و پرورش دارد. محدودیت های سازمانی، مقوله ای محوری است که 
شــامل زیرمقوله های ناکارآمدی دســتگاه گزینش، تمام وقت نبودن معلمان، ضعف نظام 
آموزشــی، عدم سرمایه گذاری در آموزش می باشد. از نظر مصاحبه شوندگان کاستی هایی 
که در این نهاد پرجمعیت دامن گیر دانش آموزان و نیروهای آموزشــی شــده، خود تأثیر 
فزاینده ای بر آموزش و وظایف معلمان گذاشــته اســت. معلمان ابراز داشتند که هنگام 
آزمون و مصاحبه های ورودی، معیاری که کمتر مورد توجه قرار می گیرد، عالقه اســت. 
عده ای دیگر خاطرنشان کردند که از ابتدا تمایلی به کارهای فرهنگی و حتی خود مطالعه 
نداشته اند. یکی از مصاحبه شوندگان ضمن اذعان به این مسئله چنین می گوید: »به راستی 
حوصله کتاب و مطالعه و تحقیق و پژوهش را اصاًل نداشتم. معلم بودن راحت است، کتاب 
را یــه نگاهی می اندازی و 4 ماه تعطیلی هم که داریم. اگر واقعاً روزی بخواهند اطالعات 
و دانش ما را در ســطح یک معلم ژاپنی بســنجند اکثریت ما رد می شویم« )آ، 41ساله، 

فوق دیپلم آموزش ابتدایی، معامالت ملکی(.
تمام وقت نبودن معلمان به مثابه یکی از مقوله های فرعی مشــکالت ســاختاری نظام 
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آموزشــی در ترغیب معلمان به شــغل دوم مؤثر بوده اســت. یکی از معلمان در این باره 
چنین می گوید: »در میان قشر معلم با توجه به اینکه وقت اضافی دارند، وقت اضافی هم 
کسل کننده است واقعاً حیف است که سه ماه تابستان گوشه خانه بنشیند، سخت است.

وقت اضافی کســل کننده است. متأســفانه جامعه ما هم طوری شده که اگر بیکار باشد 
هزاران بیماری به سراغش می رود« )ج، 38ساله، فوق لیسانس جامعه شناسی، مهرساز(.

یکی دیگر از معلمان به ســطح پایین محتوای کتب درسی اشاره و در این باره چنین 
می افزاید: »محتوای کتاب ها ناچیز اســت بعضی وقت ها مطالب 20 ســال پیش تدریس 
می شــود به راستی هم برای معلم کسل کننده است و هم برای دانش آموز، به جای مطالب 
جدیــدی که دانش آموزان را جذب خــود نماید، مطالب و دروس اکثراً پیش پا افتاده اند. 
بچه ها می گویند کتاب های ما از جامعه و پیرامون ما 50 ســال عقب مانده اســت« )س، 

39ساله، فوق لیسانس جامعه شناسی، خشکبار فروش(.

مقایسه   اجتماعی )درون/ برون سازمانی(
بر مبنای نظریه آدامز و نظریه محرومیت نسبی ِگر، مقایسه اجتماعی حاصل ارزیابی خود 
و دیگری در محیط ســازمانی و محیط اجتماعی اســت. در سطح سازمان، فرد خود را با 
همکاران، سرپرســتان و ... مقایسه می نماید. اگر پاداش ها و دریافت های او با دیگری در 
سازمان متفاوت یا کم باشد، احساس نابرابری در فرد شکل می گیرد. در سطح جامعه نیز 
این فرایند شکل می گیرد. فرد جایگاه خود را با توجه به شغل، منزلت اجتماعی و پایگاه 
اقتصادی اش در جامعه با دیگران ارزیابی می کند و در صورت شــکاف، در فرد احســاس 
محرومیت نسبی شکل می گیرد. بنابراین، در این تئوری ها دیگران و تعامل با آنها بسیار 

مهم تر از خواست ها و نیازها و عالیق فرد می باشد )معیدفر و ذهانی، 1384: 140(.
مقایســه   اجتماعــی )درون/ برون ســازمانی(، مقوله ای محوری اســت که شــامل 
زیرمقوله های اختالف زیاد حقوق با افراد رده باال، تقدیرهای شعارگونه و توخالی، تفاوت 
نامحســوس موفق با ناموفق، بی رمقی، ناهمسانی حقوق با شرایط یکسان در دو دستگاه 
مختلف، ســطح برخورداری نابرابر نیروهای صف و ستادی، سطح پایین معیشت نسبت 
به دیگر اقشــار، نبود اضافه کار می باشــد. از منظر افراد مورد مصاحبه، با وجود اهمیت 
اصالح ســاختار اداری، تاکنون اصالحات بنیادین و پایــداری در زمینه هماهنگی امور 
اســتخدامی و پرداخت حقوق ها و دســتمزدها به عمل نیامده است. یکی از موارد مورد 

تحلیل تجربه های معلمان از دوشغله بودن
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بحث معلمان، تبعیض در نظام پرداخت هاســت چه در درون نظام آموزشــی که حقوق 
خود را با نیروهای اداری مقایســه می کنند و از تفاوت پرداخت و تســهیالت نگران اند و 
از طرف دیگر، به نوعی اظهار داشــته اند که مدیریت و سازماندهی مشخصی برای تفاوت 
در پرداخت حقوق و مزایا در دســتگاه های مختلف کشوری وجود ندارد. یکی از معلمان 
در این خصوص چنین می گوید: »وقتی می بینم فردی در مخابرات به اندازه من تحصیل 
کرده و یک ســوم بنده زحمت نمی کشــد چرا باید 2 و 3 برابر حقوق معلم دریافت کند، 
مگر همه ســازمان ها زیر نظر دولت نیســتند؟« )ا، 39ساله، لیســانس فیزیک، مدرس 
مؤسسه قلم چی(. یکی دیگر از معلمان نیز چنین اظهار می دارد: »یک معلم اگر بخواهد 
بــا حقوق معلمی خانه بخرد باید پولش را جمع کند در نهایت برای خرید قبرش هزینه 
کند، چون نمی شود با آن خانه دار شد، اما یک کارمند بانک با اینکه انواع مزایا، پاداش، 
عیدی و حقوق چند برابر دریافت می کند به راحتی در بدو استخدام تسهیالت عالی برای 
خرید یا ســاخت مسکن دریافت می کند« )س، 39ســاله، لیسانس عمران، پخش کننده 
مواد غذایی(. معلم دیگری در ارتباط تشــویق معلمان، بر این باور است: »ما هر ساله در 
روز معلم تقدیرنامه ای دریافت می کنیم، تقدیرنامه ها هم شعاری و توخالی و پوچ است. 
به جای این حرکت بی انگیزه تکراری بهتر است پول یک دست لباس درست و حسابی به 
ما بدهند که حداقل روز بازگشــایی مدارس ما هم در حد دانش آموزان پوشش مناسبی 
داشــته باشیم نه بیشــتر، تا دیگر مورد تمسخر بچه ها قرار نگیریم« )ع، 40ساله، دبیری 

برق، مهندس پروژه های برق(. 
مصاحبه شوندگان، در مقایسه خود با اکثر مشاغل ساده بازار و بدون نیاز به مهارت 
خاصــی، جایــگاه اقتصادی و به تبــع آن اجتماعی و فرهنگی خــود را پایین تر از آنان 
احســاس می کنند. یکی از معلمان در هنگام بحــث در این زمینه، به محتوای یکی از 
پیامک ها اشــاره کرد: »تورو خدا ببین اینقدر وضعیت معیشــتی ما نسبت به یک دالل 
ســیار که در ناز و نعمت غرق شــده، اســفبار است که شــده بحث روز و پیامِک حتی 
بچه ها: دوســتم ترک تحصیل کرد و من معلم شــدم، حاال او پورشه دارد، من پوشه، او 
اوراق مشــارکت، من اوراق امتحانی، او عینک آفتابی، من عینک ته اســتکانی، او بیمه 
زندگانی، من بیمه خدمات درمانی، او ســکه و ارز، من ســکته و قرض« )ک، 42ساله، 

لیسانس ریاضی، یخچال ساز(.
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اصالت زدایی از جایگاه معلمی
غلبه  عقالنیت ابزاری مکنون در انتخاب مشاغل و به ویژه شغل معلمی موجب شده است 
تا برخی از افراد درگیر در این مســئله، محتوا و نظام ارزشــی مرتبط با شــغل معلمی را 
که جزء هنجارهای معنوی مقوم شــغل معلمی بوده لحاظ نکنند. ســیطره  نگاه ابزاری و 
معیشــتی به تزلزل بسیاری از ارزش ها و هنجارهای درونی شغل معلمی دامن زده است. 
فاصله اجتماعی، احساس از خودبیگانگی و بی عالقگی به تدریس ویژگی بخش قابل توجهی 
از معلمان است )شارع پور، 1388: 291(. معلمان دوشغله یکی از عوامل دخیل در انتخاب 
شــغل دوم را در اولویت نبودن معلمی معرفی می کنند. معلمی را هدفی نمی دانند که با 
عالقه ویژه آن را رصد کرده باشند. یکی از مصاحبه شوندگان در این باره چنین می گوید: 
»راســتش من به معلمی عالقه چندانی نداشــتم منتهی وضعیت مالی طوری بود که از 
ابتدا نیاز داشــتم درآمد ثابت داشته باشم« )ه، 38ساله، لیسانس حرفه وفن، اسباب بازی 
فروشــی(. معلم دیگر بر این باور اســت: »چون به ناچار در رشته نظری تحصیل کردم و 
رشته های نظری در این کشور هم اساس ضعیفی دارد و هم اشتغال در این رشته تقریباً 
صفر اســت، پس ناچار شــدم به صورت حق التدریس معلم شوم و اال در واقع اگر بازار کار 
مناسبی برای علوم انسانی وجود داشت معلمی را انتخاب نمی کردم« )ر، 35ساله، لیسانس 

آموزش ابتدایی، نقاشی ساختمان(.

تناقض  پایگاهی
باوجود ارزش گذاری جایگاه واال و متعالی شغل معلمی به عنوان شغل انبیا در نظام فرهنگی، 
قواعد و ساختارهای اجتماعی در تحقق و به فعلیت درآوردن جایگاه منزلتی معلمان ناتوان 
بوده و همین وضعیت معلمان را با تناقض پایگاهی مواجه ســاخته است.تناقض پایگاهی 
به وضعیتی اشاره داردکه فرد در معدودی از ابعاد، واجد مقامی باال و در ابعاد دیگری، دارای 
پایگاهی پایین باشد )ساروخانی، 1375: 824(. یکی از دغدغه های اصلی مصاحبه شوندگان، 
ابراز نارضایتی از تحرک اجتماعی نزولی معلمان می باشد. یکی از معلمان ضمن تأیید این 
موضوع در این باره چنین می گوید: »ضعف اقتصادی معلمان باعث ایجاد دید ترحم آمیز دیگر 
اقشار جامعه به ما شده است به طوری که وقتی معلمی در هنگام خرید می گوید فرهنگی 
حساب کنید دیگر به آخر خط رسیدیم. مردم قباًل برای دانشجو و سرباز دلسوزی و ترحم 
داشــتند اما اکنون برای معلم« )ح، 46ساله، لیسانس آموزش ابتدایی، تدریس خصوصی(. 
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معلم دیگری در مورد تســهیالت مســکن یا خدمات بیمه ای چنین می گوید: »قباًل معلم 
هر جا می رفت احترام ویژه ای براش قائل می شدند. برای دریافت این مسکن های آالچیق 
مهر، که هر لحظه باید منتظر اتفاقی در این ســاختمان ها باشید، کلی برخوردهای ناروا و 
کاغذبازی هــا را بایــد تحمل کنی و یا برای دریافت هزینه های درمانی بیمه طالیی از این 
دکتر و آن دکتر تأییدیه بگیری، خوب معلمی که اینطور ُخرد می شه چه امیدی به تالش 

بیشتر می تواند داشته باشد« )ج، 39ساله، دبیری برق، سیم کشی(.

تجربه و درک از دوشغله بودن )راهبرد ها و تعامالت(
در بخش پیشــین شرایط و بسترهای دوشغله شــدن بررسی گردید، این بخش به دنبال 
ارائه توصیفی ژرف از چگونگی تفســیر و تعامل معلمان با پدیده دوشــغله شــدن است؛ 
اینکه کنش گران بر اســاس چه تفسیری از شــغل دوم به این کنش دست زده اند و چه 
راهبردهایی را پیش گرفته اند. بر مبنای نتایج مصاحبه های میدانی می توان گفت که افراد 
مورد مصاحبه در مواجهه با شــرایط نابسامان به پذیرش و اختیار شغل دوم رو می آورند، 

اما این روی آوردن منفعالنه و واکنشی نیست و ماهیت بازاندیشانه دارد.
ثبات عالقه: از منظر بخشی از مصاحبه شوندگان، احساس مسئولیت و فلسفه انتخاب تدریس 
در بدو استخدام، مانع از ندامت از تدریس و تغییر دیدگاه آنها شده است. آسودگی روحی 
ناشی از تعلیم بچه های معصوم، خیلی از کمبودها و گالیه ها را کم رنگ ساخته است. یکی 
از معلمــان در این باره چنین می گوید: »وقتی وارد کالس می شــوم باور کن از این دنیای 
پر از نخوت و مادیات کاماًل بیگانه می شــوم، به حدی آرامش دارم که 6 ســاعت حضور در 
کالس خیلی سریع تر از یک ربع گشتن در خیابان می گذرد« )ح. 46ساله، لیسانس آموزش 
ابتدایی، مدرس خصوصی(. یکی از مصاحبه شوندگان در پاسخ به این سؤال که آیا دوشغله 
شــدن باعث تغییر دیدگاه نسبت به شغل معلمی شده است؟ چنین می گوید: »همه افراد 
که به شــغلی گرایش پیدا می کنند عالقه و هماهنگی روحی خود را با آن فعالیت در نظر 
می گیرند. البته نامهربانی های مسئوالن را فراموش نمی کنیم اما این نقصان ها را با وظیفه ای 
که با عالقه آن را پذیرا شــده ایم قاطی نمی کنم« )ج. 42ســاله، لیسانس آموزش ابتدایی، 
تدریس خصوصی(. معلم دیگر در این خصوص چنین اظهار می دارد: »همیشــه به تدریس 
کردن افتخار می کنم، وقتی که درآمد حالل آن را با بعضی مشاغل مقایسه می کنم هر روز 
بیشتر از قبل عالقه ام بیشتر می شود. بارها فیش حقوقم را بوسیدم و هزاران بار خداوند را 
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شــکر گفته ام که چنین شغل پاکی را برایم فراهم کرده است چرا که واقعاً پیشه مقدسی 
است« )ا، 47ساله، فوق لیسانس علوم تجربی، کشاورزی و خشکبارفروشی(.

متناسب سازی نقش ها: همه افراد در زندگی روزمره با نقش های متفاوتی مواجه می شوند. 
راهبرد غالب مصاحبه شوندگان این است که مانع از خلط نقش ها در هر کدام از فعالیت های 
شــغلی  شوند و وظایف خود را به طور ویژه در ارتباط با تدریس به نحو احسن ایفا نمایند. 
یکی از معلمان در این باره چنین اظهار می کند: »هدف من از شغل دوم تنها رفع نگرانی 
موجود در زندگی است نه خود شغل که عالقه ای به آن داشته باشم و اال همیشه به فکر 
تدریس و بچه ها هستم، حتی اگر بازنشسته شوم به شیوه ای ارتباطم را با آموزش تا جایی که 

توانایی داشته باشم قطع نمی کنم« )ح، 37ساله، لیسانس برق، پروژه های برق و گاز(.
اغلب معلمان بر برنامه ریزی دقیق در انجام وظایف مربوط به هر شغل تأکید می کنند. 
به طوری که زمان اختصاص یافته به فعالیت دوم را، یا از فعالیت ها و وظایف غیر تدریس 
می کاهند و یا اوقات مرده را احیا می کنند. یکی دیگر از معلمان چنین می گوید: »از وقتی 
که به فعالیت دوم مشــغولم یادم نمی آید که یک روز به موقع به کالس نرفته باشــم و یا 
زودتر خارج شــده باشــم. برای خودم که مرور می کنم هیچ وقت به دانش آموزی مدیون 
نبودم و از زمان الزم برای اختصاص دادن به مطالعه قبل کالس نکاســته ام« )ج، 42ساله، 

لیسانس آموزش ابتدایی، مدرس خصوصی(. 
حساسیت در گزینش شغل: عده کثیری از معلمان اظهار کرده اند که شرایط شغل دوم را 
با تدریس و معلمی مقایســه می کنند؛ به طوری که سعی در گزینش فعالیت های هم سنخ 
با تدریس داشــته اند. این امر برای فارغ التحصیالن رشته های فنی آسان تر از رشته های 
ادبیات و علوم انسانی می باشد.یکی از جنبه های حساسیت در گزینش شغل دوم، اظهارنظر 
و مشورت گرفتن از اعضای خانواده است. در این خصوص یکی از معلمان می گوید: »بنده 
وقتی که قصد مشــغول شدن به کار دوم داشــتم قبل از همه نظر خانواده ام را پرسیدم 
چون تنها خستگی هایم را پیششان ببرم، منصفانه نیست. آرامش آنها واقعاً مهم است. اگر 
قرار باشد هدفم تنها پول باشد و حضورم در جمع آنها حذف شود و تنها خستگی هایم را 
پیششان ببرم اینکه دیگر زندگی نیست« )ح، 46ساله، لیسانس آموزش ابتدایی، تدریس 
خصوصی(. برخی دیگر، مزایا یا معایب شغل را در ارتباط با جامعه مدنظر قرار می دهند: 
»رفع نیازها هنر نیست، بلکه باید پیامدهای شغل را در نظر گرفت، انسان می تواند قاچاقچی 
شود، یا از بازار دنباله روی کند. همین چندوقت پیش می توانستیم مثل بعضی ها از بانک 
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ســکه بگیرم و در بازار بفروشــم اما به نظر من مشاغل کاذب و تورم ساز بر خالف اخالق 
فرد، مصلحت جامعه و اقتصاد کشور است و حتی اثرات زیانباری روی خانواده دارد« )ح، 

44ساله، لیسانس آموزش ابتدایی، معامالت ملکی(.
بُعــد دیگــر از حساســیت انتخاب شــغل دوم، زمان بــر نبودن آن اســت. یکی از 
مصاحبه شوندگان چنین می گوید: »خدا را شکر چون کارم در محل سکونتم است و زمان 
زیادی را در بیرون خانه سپری نمی کنم دیگر نگرانی ای ندارم. بیشتر کارهایم را مدیریت 
می کنم و افرادی را استخدام کرده ام که سفارشات را انجام دهند و هراز گاهی به آنها سر 

می زنم« )س، 39ساله، لیسانس عمران، پخش مواد غذایی(.

پیامدهای دوشغله بودن 
ترمیم معیشــتی: معلمان مهم ترین پیامد دوشــغله بودن خود را در تأمین مالی و رفع 
تنگناهای معیشــتی می دانند. آنها از ضعف مالی و پایین بودن حقوق نگران بودند. یکی 
از مصاحبه شوندگان اثرات دوشغله شدن را چنین بیان می دارد: »حقوق معلمی تا 5 روز 
اول هر ماه تمام می شد، چون قبل از دریافت حقوق هر ماه کلی قرض باال می آوردیم اما 
االن که شــغل دوم داریم دیگر نیازی به قرض گرفتن یا نمایان شــدن نقصان ها نیست و 
می توانیم نیازهایمان را برآورده کنیم« )م، 41ساله، لیسانس حرفه وفن، شاغل در تصفیه 
نمک یُددار(. یکی دیگر از افراد نیز اظهار می دارد: »از جمله مهم ترین نیازهای هر انسان 
بعد از خوراک و پوشاک، مسکن است که یک معلم تک شغله یا باید با خانواده پدری اش 
اگر خانه ای داشــته باشند در سخت ترین شرایط زندگی کند و آن هم با اعتراض همسر 
و فرزند روبرو شــود و یا اینکه در نامناسب ترین خانه اجاره ای و در محیطی ناآرام سکنی 
گزیند و این هم مشــکالت خاص خودش را دارد، اکنون معلمان دوشــغله به مراتب بهتر 
از قبل واحدی مسکونی اجاره می کنند و یا اینکه اگر درآمد زیادی داشته باشند صاحب 

خانه می شوند« )ف، 47ساله، فوق دیپلم آموزش ابتدایی، راننده تاکسی(.
واقع بینی: یکی از آثار دوشــغله شــدن، واقع بینی و درک صحیح از محیط پیرامون خود 
است. الزامات شغل معلمی و محدودبودن فضای فکری و فیزیکی و مهیا نبودن بسترهای 
پیشرفت، جدایی معلمان را از دنیای پیرامون در پی داشته است. یکی از مصاحبه شوندگان 
در این خصوص بیان می دارد: »قبل از ورود به مؤسســه و کسب آموزش های مربوط، در 
کالس درس خیلی آرمانی با دانش آموزان برخورد می کردم، موقعیت دانش آموزان را درک 
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نمی کردم و از همه انتظار داشــتم مثل دانشــجویی فعال به وظایف خود عمل کنند اما 
پس از آن بود که تمام این انتظارات متحول شــد به طوری که اگر دانش آموزی نمره 12 
می گرفت بیشــتر از دانش آموزی که 18 و 19 گرفته اند برام مهم بود، چون می دانســتم 
نان آور خانواده اســت و سرپرستی ندارد« )ا، 39ساله، لیسانس فیزیک، شاغل در مؤسسه 
قلم چی(. در همین باره یکی دیگر از معلمان می گوید: »از قدیم گفته اند که برد فکری و 
ذهنی انســان ها به اندازه موجودی جیبش است. فردی که به علت استطاعت مالی نتواند 
مسافرت برود مشخص است که ذهنیت خیلی محدود و شناختی ناقص از اطراف خودش 
دارد. من به علت اشــتغال در بازار، روابط اجتماعی ام خیلی گســترده تر شده و سفرهای 
خارجی و داخلی زیادی رفته ام« )س، 39ساله، فوق لیسانس جامعه شناسی، خشکبارفروش(.

آرامش ذهنی: آنچه در اظهارت معلمان دوشغله به نوعی خود را نمایان می سازد این است 
که ترمیم معیشــتی به آنها این فرصت را داده اســت تا به ابعاد دیگر زندگی شــان توجه 
نمایند و از این طریق منافع و خدمات مثبت و سازنده ای را هم نصیب دیگران کنند. در 
این زمینه یکی از افراد چنین می گوید: »انســان به محض اینکه کمبود مالی داشته باشد 
بدخلق می شــود و حتی نمی تواند به خانواده خــودش محبت کند. دیگران او را اخمو و 
بداخالق می پندارند در صورتی که نمی دانند مشکل دامنش را گرفته است. بنده با داشتن 
فعالیت درآمدزای دوم برخورد مناسب تری با خانواده، دانش آموزان و دیگر قشرهای جامعه 
دارم« )ح، 37ساله، لیسانس برق، شاغل در پروژه های برق و گاز(. یکی دیگر از افراد نیز 
ضمن تأیید این موضوع می گوید: »تک شغله ها دائماً با مشاجرات خانوادگی روبرو می شوند، 
انتظارات و عدم عملی شدن آنها و این یعنی داغون شدن ذهن معلم بدبخت و یا اینکه در 
فکر قطع و حذف خیلی از نیازها برای پرداخت اقساط وام هاش است. بعد از دوشغلگی از 
این وضع تا حدودی خالص شدم« )ج، 40ساله، لیسانس آموزش ابتدایی، سوپر مارکت(.

بازســازی منزلتی: منزلت و جایگاه افراد در جامعه برآیندی از مؤلفه های مختلفی است 
که پایگاه اقتصادی را می توان بستری برای دستیابی به سرمایه های اجتماعی و فرهنگی 
تلقی نمود. معلمان نگران تنزل جایگاه و منزلت اجتماعی خود هســتند و دوشغله بودن 
را به مثابــه برون رفت از این وضعیت اختیار نموده اند. در همین خصوص یکی از معلمان 
می گوید: »خیلی از فرهنگیان ما در موقع خرید به فروشنده می گویند معلم هستیم کمتر 
حساب کنید، اما بنده معتقدم که چون معلمیم باید حتی بیشتر پول بپردازیم تا حرمت 
و شــأن ما تنزل پیدا نکند« )ح، 46ساله، لیســانس آموزش ابتدایی، مدرس خصوصی(. 
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یکی دیگر از مصاحبه شوندگان می گوید: »نمونه خیلی ساده این وضعیت زمانی است که 
گروهــی از معلمان در مکانی با هم صحبت می کنند، آنان به کرات از وضعیت معیشــتی 
نگران کننده خود گالیه مندند اما همکارانی که به دلیل داشــتن شغل دوم از این موقعیت 
خارج شدیم با سرزنش آنان سعی می کنیم به جای بحث های بی مورد و تنزل دادن جایگاه 
خود، یا ایراد حرف های دور از شأن شان، آنها را به داشتن شغل دوم تشویق کنیم« )ص، 

45ساله، لیسانس علوم تجربی، ساخت و ساز(.
کارآمدی: از نظر مصاحبه شــوندگان، تدریس زمانی تأثیرگــذار و پرثمر خواهد بود که 
روش هــای نوین و پربــازده یاددهی ـ یادگیری با تکنولوژی های نوین آموزشــی همراه 
شده و معلمان خالقانه در تدریس و فعالیت های مکمل آن درگیر شوند. به زعم برخی از 
معلمان، شــغل دوم با تعدیل دغدغه نیازهای مادی در ارتقای کیفیت تدریس آنان مؤثر 
و ســبب شده است تا با عالقه مسئولیت خود را به انجام رسانند: »به خاطر محتاج نبودن 
و نداشــتن مشغله فکری و مدیریت مناســب تر زمان یقیناً از خیلی از معلمان تک شغله 
کارآمدتر هستم، به این دلیل که شغل دومم اجرای عملی همان شغل اول است و نکات 
و فنونی که عماًل آنها را تجربه کرده ام. شیوه یاددهی در کالس برایم خیلی آسان تر شده 
و یادگیری دانش آموزان هم تقویت پیدا کرده اســت« )ع، 45ساله، لیسانس عمران، نظام 
مهندسی(. معلم دیگری نیز در این باره چنین می افزاید: »داشتن مطالعه تخصصی به واسطه 
شــغل دوم، عالوه بر موفقیت در این فعالیت و کسب درآمد بیشتر، کالس را چنان پربار 
کرده که انگار این دانش آموزان نیســتند که همکاران دیگر در ساعت های تدریس شان از 
دســت آنها کالفه شده اند. دانش آموزان نســبت به توانایی معلم در کالس واکنش نشان 
می دهند. به سبب شــغل دوم خیلی بیشتر از زمان تک شغله بودن مجبورم مطالعه کنم. 
یعنی هم زمان بیشــتر صرف مطالعه می شود و هم کسب آگاهی و معلومات گسترده تر« 

)ع، 40ساله، لیسانس برق، پروژه برق و نظام مهندسی(.
کاربردی شدن دانش: از منظر جان دیویی، دانشی مفید است که در عمل به کار آید )متین، 
1379(. به زعم مصاحبه شــوندگان، اهتمام ناموزون به جنبه های عملی و کاربردی دانش 
در مراکز دانشــگاهی موجب هدر رفت اســتعداد و خالقیت افراد و کاهش اشتغال شده 
است.یکی از افراد چنین می گوید: »تا زمانی که در دانشگاه تحصیل می کردم به دلیل توجه 
کمتر به پروژه های علمی، آزمایشگاهی و کارگاهی، خیلی از مباحث برایم نامفهوم بود و 
تا اشــتغال به شــغل دوم نکات تاریک و مبهمی در آگاهی ام بودند اما پس از استخدام و 
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تدریس در کالس با روی آوردن به فعالیت های آزاد در راســتای رشته خودم به آسانی آن 
مســائل قابل درک شدند، کاری که می بایست در چندین سال قبل از آن یاد می گرفتم« 
)ح، 37ســاله، لیســانس برق، پروژه های برق و گاز(. در یک اظهارنظر دیگر، فرد دیگری 
نیز عنوان می دارد: »خیلی از مباحث کالس ها که دروس فنی اســت تا قبل از شــروع به 
کار آزاد به راســتی برایم مشــکل بود و بارها خودم را از این موارد مشکل فراری می دادم، 
اما به محض شروع به کار عملی آن چنان آسان شد که خیلی از نکات ریز و خیلی مهم را 
در حین کار یاد گرفتم که هیچ وقت در کتاب های دانشــگاهی نیافته بودم، در کار عملی 
فوت وفن هایی وجود دارد که راه میان بری را از انبوهی اطالعات و معلومات کتاب ها برای 

فرد می سازد« )ج، 39ساله، دبیری برق، سیم کشی و نظام مهندسی(.
تبدیل پذیری اشــکال ســرمایه: بنا به اظهارات مصاحبه شــوندگان، شــغل دوم امکان 
تبدیل پذیری سرمایه فرهنگی )دانش تخصصی و مهارت های حرفه ای( را به سرمایه های 
اقتصادی و اجتماعی )گسترش میدان تعامالتی( مهیا ساخته است.نقل قول زیر به وضوح 
این نکته را نشــان دهد: »به تبع کســب درآمد بیشتر و کســب موفقیت های اقتصادی از 
حاشــیه شهر به شهرک های برخوردار و مناســب برای زندگی رفتیم از شخصیت متکی 
و وابســته به دیگران به یک شــخصیت متکی به خود تبدیل شده ایم و از تمامی امکانات 
امروزی و مطابق نیازهای روز هر خانواده استفاده می کنیم« )ص، 45ساله، لیسانس علوم 
تجربی، بساز و بفروش(. یکی دیگر از معلمان ابراز می دارد: بی توجهی جامعه به افراد دارای 
وضعیت مالی نامناســب، فشار بیشتر روحی به آنها وارد می کند. فامیل و آشنایان که در 
زمان تک شــغلگی ارتباط چندانی با ما نداشــتند، بعد از بهبود وضع اقتصادی مان بیشتر 
از پیش، رفت و آمد می کنند و احترام ویژه ای هم برایمان قائل می شــوند« )ه، 38ســاله، 
لیسانس حرفه وفن، اسباب بازی فروش(. یکی دیگر از افراد نیز خاطرنشان می کند: »خیلی 
خوشــحالم که کتاب های مورد عالقه و نشریات مختلف را هر زمان اراده کنم می خرم و 
ازش اســتفاده می کنیم، با اتکاء به درآمد شــغل دومم می خواهم مرخصی بدون حقوق 
بگیرم و دکتری رشــته خودم رو ادامه بدم. یا اینکه آرزوی مســافرت رفتنم برآورده شد، 
هیچی به اندازه مسافرت های زیاد انسان را آگاه نمی کند و با همین مسافرت ذهن انسان 
باز می شود و با اطالعات و کسب تجربه می تواند به شیوه ای دیگر بیاندیشد و کاستی های 

خود را جبران کند« )س، 39ساله، فوق لیسانس جامعه شناسی، خشکبار فروش(.
کارآفرینی و راهنمایی شغلی: از منظر مصاحبه شوندگان یکی از پیامدهای دوشغله بودن، 
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انجام خدمات مشــاوره ای شــغلی و کارآفرینی برای دانش آموزان است. آنها خاطرنشان 
می کنند به علت سنخیت شغل دوم با مواد درسی، دانش آموزان به آینده شغلی امیدوارتر 
و به تالش مضاعف وادار شــده اند. همان طور که یکی از هنرآموزان چنین می گوید: »در 
فعالیت های خارج از مدرســه پروژه های زیادی در دســت اجرا دارم، اکثر دانش آموزان 
به عنوان کارآموز پیشــم کار می کنند. زمانی که می بینند در یک کار 4 یا 5 روزه، بیشتر 
از سه میلیون تومان در آمد کسب می کنم ارتباط نزدیکی را باهام برقرار می کنند به این 
امید که بهشان کار بدم اما به آنها همیشه توصیه کرده ام که تنها راه موفقیت شما ادامه 
تحصیل در همین رشــته است و خوشــبختانه تعدادی از دانش آموزانم بعد از قبولی در 
دانشــگاه با بهترین رتبه، االن در باراز کار ما شاءا... خیلی بهتر از من پیشرفت کرده اند« 
)ج، 39ســاله، دبیر برق، سیم کشی و نظام مهندســی(. فرد دیگری در تأیید بحث فوق 
چنین بیان می دارد: »جوانان ما بعد از حتی کارشناسی ارشــد، انتظار دارند که یک میز و 
صندلی برایشان بگذارند، غافل از اینکه نباید منتظر دستگاه های مربوطه باشند، خودشان 
باید همت داشــته باشند. بنده خوشحالم که توانسته ام از طریق شغل دومم برای بعضی 
از دانش آموزانم زمینه اشــتغال را فراهم کنم و یا توانســته ام مشاوره مناسبی در جهت 
نزدیک تر کردن راه پر پیچ و خم کاریابی را به آنها ارائه دهم« )س، 39ساله، فوق لیسانس 

جامعه شناسی، خشکبارفروش(.
خدمات بخشی به محیط آموزشی: شغل دوم در کنار تعدیل نگرانی های معیشتی، آگاهی 
حرفه ای و تأثیرات ایجابی در آینده شــغلی دانش آموزان، برای محیط آموزشی هم خالی 
از فایده نبوده است و اغلب به مثابه حلقه میانجی در تأمین نیازهای خدماتی و تجهیزاتی 
اداره و مدرســه سهیم بوده است.یکی از مصاحبه شــوندگانی که فروشگاه لوازم فکری و 
سرگرمی دارد چنین اظهار می کند: »فعالیت من با فروشندگی صرف فرق می کند درست 
است که هدفم کسب درآمد است اما به طور عمقی در استفاده بهینه از این لوازم مطالعه 
کرده، با اداره و والدین دانش آموزان همکاری کرده و به آنها مشــاوره داده ام. بارها اتفاق 
افتاده که لوازمی را از جاهای دیگر خریداری می کنند قبل از خرید با من مشورت می کنند 
که کدام یک مفیدتر اســت و همچنین در خرید تجهیزات آزمایشگاهی با اداره همکاری 
کرده ام و خریدشــان را خودم انجام داده ام« )ه، 38ساله، لیسانس حرفه وفن، اسباب بازی 
فروش(. فــرد دیگری در همین زمینه می گوید: »از وقتی که خودرو خریدم نه تنها حتی 
یک روز در رفتن به کالس تأخیر نداشــتم بلکه بارها نقش راننده اداره و مدرســه را ایفا 
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کردم. دانش آموزی را که مریض می شــود و نیاز به مرکز درمانی دارد به آنجا رســاندم و 
یا در انتقال اوراق امتحانی از اداره به مدرســه سر وقت، کار دیگران را انجام داده ام« )ف، 

47ساله، فوق دیپلم آموزش ابتدایی، راننده تاکسی(.
افت کیفیت آموزشی: دوشغله بودن به مثابه پدیده ای چندبُعدی در کنار پیامدهای مثبت، 
دارای اثرات منفی نیز هســت. افت کیفیت آموزشــی، مقوله ای محوری است که شامل 
زیرمقوله های تحلیل قوای جسمی و فکر، افت کیفیت تدریس، کاهش مهارت و خالقیت 
و ضعف آگاهی و مطالعه می باشد. این چهار مقوله از پیامدهای منفی دوشغله بودن است. 
ابعاد آسیب زای دوشغله شدن، بیشتر در مشاغلی نمود پیدا می کند که ناهمسو با حرفه و 
تخصص معلمی است و عماًل این دسته از معلمان از اجرای تکالیف نقش بازمی مانند. یکی 
از افراد درگیر عنوان می کند: »وقتی به خانه برمی گردم اینقدر خسته ام که کسی جرأت 
نمی کند باهام صحبت کند چه برســد به اینکه با آرامش خاطر به فعالیت های مربوط به 
مدرسه بیندیشم« )ج، 40ساله، لیسانس آموزش ابتدایی، سوپرمارکت(. معلمان دیگر در 
تأیید مســئله فوق چنین می گویند: »خســتگی ما دوشغله ها برای دانش آموزان هم مضر 
است به راستی برخورد مناسبی با آنها نداریم حاال بماند که چیز جدیدی هم برای گفتن 
وجود ندارد چون نتوانســتیم دنبالش برویم« )م، 41ســاله، لیســانس حرفه وفن، تصفیه 
نمــک یُددار(. یکی دیگر از معلمان چنین اظهار مــی دارد: »پژوهش و تحقیقات یکی از 
ابزار اصلی هر معلمی برای پرورش و آموزش صحیح فرزندان جامعه اســت. از همکاران 
دوشــغله شنیدم که 5 سال است کتابی مطالعه نکرده اند« )ر، 37ساله، لیسانس ریاضی، 

نمایندگی دستگاه تصفیه آب(.
تعارض نقشی: برخی از معلمان به سبب ناهمسو بودن الزامات شغل دوم با رسالت آموزشی 
و تربیتی خود و واکنش منفی اطرافیان، احساس تعارض و فشار نقش می کنند. این دسته 
از معلمان به دلیل مشــکالت همنوایی و همسویی با انجام یک یا چند نقش، که مستلزم 
رفتارهای متناقض یا متعارض اســت، دچار تعارض نقشــی می شوند. یکی از آموزگارانی 
که دارای بنگاه معامالت ملکی نیز اســت در این باره چنین می گوید: »کسی که در بنگاه 
معامالتــی کار می کند یا باید دروغ بگوید و یا متضرر شــود. بعد از کار در چنین مکانی 
بود که از ارتکاب به چنین اعمالی از اقدام خود بیزار شــدم و ارزش حقوق پاک و حالل 
معلمی را فهمیدم. ای کاش شرایطی داشتیم که هیچ معلمی دنبال کار دوم نبود و هیچ 
مشــکل مادی نداشت تا این طوری دچار عذاب وجدان نشــویم« )ج، 40ساله، لیسانس 

تحلیل تجربه های معلمان از دوشغله بودن
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آموزش ابتدایی، معامالت ملکی(. یکی دیگر از افراد نیز ضمن تأیید این موضوع می گوید: 
»قبول کردن هر فعالیتی، مسئولیتی را برای فرد ایجاد می کند. بعضی اوقات دست به انجام 
کارهایی می زنیم که احتمال زیادی دارد هم سرمایه مان را ببازیم و هم آبرو و حرمت مان 
را« )ف، 48ســاله، فوق لیسانس جامعه شناسی، معامالت ملکی(. در همین خصوص یکی 
دیگر از معلمان می گوید: »راســتش ما خیلی وقت هــا از خطوط قرمز مربوط به معلمی 
عبور می کنیم چون شــغل دوم ایجاب می کند که با خصوصیات یک معلم نمی توان کار 
خود را مفید انجام داد... فرهنگ مربوط به شــغل معلمی با فرهنگ شــغل آزاد در تضاد 
اســت... میان الگوبودن برای دانش آموزان و رقابت برای سود بیشتر در بازار« )ا، 41ساله، 

فوق دیپلم آموزش ابتدایی، معامالت ملکی(.
سرزنش شدن: مصاحبه شوندگان ضمن اذعان به اطمینان خاطر و آسایش نسبی، بر این 
باورند که دوشغله بودِن آنها با نگاه های خیره و منفی همکاران و عامه جامعه همراه بوده و 
به نوعی مورد سرزنش و شماتت قرار گرفته اند. اظهارات معلمان در این باره شنیدنی است: 
»در جایگاهی دیگر که در شــغلی ایفای نقش می کنیم متهم به حریص بودن می شویم و 
می گویند شما حقوق معلمی دارید، چرا سیر نمی شوید و این شغلتان را برای افراد بیکار 
رها نمی کنید« )ف، 47ساله، فوق دیپلم آموزش ابتدایی، راننده تاکسی(. فرد دیگری چنین 
اظهار می دارد: »افراد فامیل بعضی مواقع که به علت مشغله کاری نمی توانم به دیدارشان 
بروم گله و شکایت می کنند که به خاطر پول آنها را فراموش کرده ام« )ج، 40ساله، لیسانس 

آموزش ابتدایی، سوپرمارکت(.
تضعیف روابط خانوادگی: پذیرش شــغل دوم همواره با کاهش اوقات فراغت و مناســبات 
خانوادگی همراه بوده اســت و این امر تبعات اجتماعی و تربیتی ناخوشایندی نیز در پی 
داشته است. با کم رنگ شدن حضور در میان اعضای خانواده، مسئولیت همسران دوچندان 
شده است و این دسته از معلمان در تحقق آرمان های تربیتی و شکوفایی فرزندان بازمانده اند. 
در همین زمینه یکی از معلمان می گوید: »بزرگ کردن یک فرزند خیلی مشکل است چه 
برســد به دو یا ســه تا، فرزندی که فرصت نداشته باشی در اغلب کارها از طریق دوستی 
و محبت به او نزدیک شــوی و به جای پدر به دیگران و حتی دوســتان بی تربیت پناه برد 
کاماًل مشخص است که آقا معلم نه تنها فرصتش را برای پرورش دانش آموزانش اختصاص 
نداده، بلکه آینده فرزندان خودش هم تباه می شود« )ا، 41ساله، فوق دیپلم آموزش ابتدایی، 
معامالت ملکی(. یکی دیگر از معلمان این تبعات را چنین خاطرنشــان می سازد: »به علت 
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محدودیت زمانی، از رفتن به خانه خیلی از اقوام درجه دو و سه هم انصراف دادیم و واقعاً 
این کمبود را خودم احســاس می کنم انگار یک چیز خیلی مهمی را از من گرفتن« )ح، 

46ساله، لیسانس آموزش ابتدایی، مدرس خصوصی(.

مقوله هسته: دوشغله بودن به مثابه توانمندساز و فشارآور
مقوله هسته این پژوهش با عنوان دوشغله بودن به مثابه توانمندساز و فشارآور بر اساس 13 
زیرمقوله شکل گرفته است. این مقوله به انتزاعی ترین نحو ممکن به پرسش های زمینه ای، 
تعاملی و پیامدی پاســخ می دهد و می توان مسیر روئیدن آن از دل داده های زمینه را از 
طریق رجوع به مقوالت محوری پی گرفت. این مقوله دووجهی ناظر به مسیری است که 
یک معلم برای رســیدن و تصمیم به دوشغله شــدن تجربه می کند. با توجه به مفاهیم و 
مقوله های استنباط شده از یافته های تحقیق می توان اظهار داشت که دوشغله شدن برای 
افراد مورد مطالعه در این پژوهش در حکم پروژه ای است که با اتخاذ راهبردهای انطباقی 
و تعدیل کننده در جریان اســت تا بتوانند بخشی از موانع و مشکالت موجود بر سر ارائه 
و عرضه پایگاه اجتماعی خود را بردارند. نگاه به دوشغله شدن به مثابه پروژه، حاکی از آن 
است که این پدیده برای معلمان پیامدهای عدیده و بعضاً متناقضی به دنبال داشته است 
که می توان پیامدهای مذکور را در این چند مقوله دســته بندی نمود: ترمیم معیشــتی، 
آرامش ذهنی، کارآمدشدن، تأیید و پذیرش، کارآفرینی و راهنمایی شغلی، خدمات دهی 
به محیط آموزشی، کاربردی کردن دانش، واقع بینی، تبدیل پذیری سرمایه ها.این پیامدها 
از نظر معلمان مثبت، کارکردی و تســهیل کننده تلقی می شــود. در کنار این پیامدهای 
مثبت، پیامدهای ناخواسته ای نیز وجود دارد که از نقطه نظر معلمان مورد استقبال نبوده 
و تولید نگرانی و ناخرسندی کرده است که در این میان می توان به افت کیفیت آموزشی، 
ندامت، عدم رضایت شغلی، دگرگونی ارزش ها، سرزنش شدن، تعارض نقش، تضعیف روابط 
خانوادگی، ریسک پذیری شــخصیتی و مالی اشاره نمود. به بیان دیگر، این موارد بر وجه 
فشارآور دوشغله بودن داللت دارد. بنابراین از منظر معلمان مورد بررسی، دوشغله بودن 
به مثابه پدیده ای دوگانه درک، تفسیر و ارزیابی شده است که توانسته است از یک طرف 
معلمان را توانمند و بخشی از مسائل زندگی آنان را در ابعاد مختلف بهبود نسبی بخشد. 
حال آنکه از طرف دیگر، مستلزم پرداخت هزینه های آموزشی، اجتماعی و خانوادگی است 

که از دید معلمان به عنوان نتایج نامطلوب دوشغله بودن تلقی می شود.

تحلیل تجربه های معلمان از دوشغله بودن
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بحث و نتیجه گیری
با عنایت به مقوله هایی که در مدل شــماره 1 ارائه شــده است، دوشغله بودن معلمان در 
شــهر سنندج تحت تأثیر مجموعه ای از شرایط خاص صورت گرفته است. این شرایط در 
ســه دسته طبقه بندی شــده اند که عبارت اند از: نیازهای برآورد نشده، فضای اجتماعی 
مخاطره آمیز/فرصت آفرین و تناقض  پایگاهی )به مثابه شــرایط علّی(، مقایسه درون/برون 
سازمانی و محدودیت های سازمانی )به مثابه شرایط زمینه ای(، اصالت زدایی از جایگاه معلمی 
)به عنوان شرایط مداخله گر(. شرایط مذکور به طورکلی و در امتداد با یکدیگر موجب شده اند 

پدیده ای به نام دوشغله شدن مورد توجه و استقبال معلمان واقع شود.
یافته های این مطالعه با شــماری از مطالعات تجربی )افالکی فرد، 1380؛ فروغ زاده، 
1383؛ معیدفر و ذهانی، 1384؛ لهسایی زاده و دیگران، 1387 و علیزاده و رضایی، 1388( 
همسویی دارد. یافته های این دسته از مطالعات مؤید تضعیف منزلت اجتماعی معلمان و 
شکل گیری احساس محرومیت نسبی و نارضایتی شغلی در میان معلمان دارد. برخوردار 
نبودن معلمان از شــرایط مادی و غیرمادی مناســب، سبب کاهش عالقه و دلبستگی به 
محیط کار و درنتیجه باعث بروز کم کاری، پرداختن به شغل دوم و در شدیدترین واکنش 
موجب ترک شغل معلمان باتجربه و با تحصیالت باال می شود. با این وصف، شواهد میدانی 
مطالعه  حاضر گویای آن اســت که معلمان در مواجهه با شــرایط دشــوار پیش رو، دچار 
انفعال و انزوای اجتماعی نشده اند و به شیوه های مختلفی تعامل و راهبرد های گوناگونی 
در برابر آن اختیار نموده اند؛ بدین معنا که معلمان ضمن تأکید بر اهمیت جایگاه و نقش 
معلمی و ثبات عالقه به حرفه معلمی، به متناسب ســازی نقش ها پرداخته و حساســیت 
الزم را در گزینش شغل دوم از طریق انتخاب مشاغلی که بیشترین هم سویی را با حرفه 
معلمی دارند اعمال نموده اند. بنابراین، انتخاب شــغل دوم در نزد معلمان مورد بررســی 
منفعالنه و واکنشی نبوده و ماهیت بازاندیشانه داشته است. مصاحبه شوندگان در مواجهه 
با شــرایط بستری با اتخاذ رویکرد همنواسازی در وهله اول تالش نموده اند تا مشاغلی را 
برگزینند که بیشترین همسویی با حرفه معلمی و رشته تحصیلی و تخصصی داشته باشد؛ 
نظیر فارغ التحصیالن رشته های فنی و مهندسِی شاغل در هنرستان ها و فارغ التحصیالن 
رشــته های نظری و پایه که به تدریس خصوصی و کار در مدارس غیرانتفاعی مشــغول 
هســتند. دســته دوم، افرادی بودند که به دلیل دغدغه معلمی، به دنبال مشــاغلی بودند 
که قرابت بیشــتری با معلمی داشته باشــد؛ نظیرکتاب فروشی و لوازم التحریری و دسته 
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ســوم، شامل افرادی بود که فاقد چنین دغدغه ای بوده و با لحاظ نمودن درآمد صرف به 
مشــاغلی ناهمســو با حرفه معلمی و با منزلت های پایین و کاذب روی می آوردند؛ نظیر 
سمساری، داللی، بنگاه داری، مسافرکشی و.... . ناگفته پیدا است راهبرد های همنواسازی 
و انطباقی شــرایط شــغلی جدید با حرفه قبلی، در مقام عمل اثرات و پیامدهای متفاوت 
و بعضاً متناقضی برای معلمان به دنبال داشــته است. این پیامدها برای دسته دوم و سوم 
معلمان و به ویژه معلمان دســته سوم )مشاغل ناهمسو با حرفه معلمی( اثرات آسیب زای 

بیشتری به دنبال داشته است. 
شــغل دوم برای معلمان ســنندجی و از دید آنها پیامدها و نتایجی برای زندگی آنها 
به دنبال داشته است که می توان در چند مقوله دسته بندی کرد: ترمیم معیشتی در حوزه 
اقتصادی، تبدیل پذیری سرمایه ها و ترمیم منزلت و جایگاه در حوزه اجتماعی، کارآفرینی 
و راهنمایی شــغلی، خدمات دهی به محیط آموزشــی، کارآمدی، کاربردی کردن دانش و 
به روز شــدن در حوزه آموزشی ـ به ویژه در مشاغل همسو با حرفه معلمی ـ ، واقع بینی و 
آرامش در حوزه فردی. این پیامدها از منظر معلمان مثبت و کارکردی و توانمندساز تلقی 
می شود. در کنار این پیامدهای مثبت، یک سری پیامدهای ناخواسته وجود دارد که ماهیت 
آسیب زا و فرساینده ای برای معلمان داشته است. از این نظر در حوزه منزلتی، خویشاوندی 
و خانوادگی، اعتقادی و آموزشــی، دوشــغله بودن پیامدهایی در پی داشــته است که از 
منظر معلمان ـ به ویژه در مشاغل ناهمسو با حرفه معلمی ـ نامطلوب و نگران کننده تلقی 
می شود. دوشغله شدن برخی از ابعاد این حوزه ها را تغییر داده است. روابط خویشاوندی 
و خانوادگی را سســت و کم رنگ نموده اســت، آمریت نهادین و نمادین آنها را در محیط 
خانواده و مدرســه تضعیف نموده است. نظام ارزشی را متزلزل و آنها را با فشار و تعارض 
نقش و فرسایش روانی مواجه ساخته است. به عبارت دیگر، به یک اهرم فشار تبدیل شده 
است و افت کیفیت آموزشی و هدر رفت هزینه های مدیریت نشده نظام آموزشی و ثروت 
ملی را به دنبال داشــته است. لذا معلمان دوشغله با درک جنبه ها و دستاوردهای مثبت 
شــغل دوم، آن بخش از پیامدهایی را که باعث به چالش کشیده شدن جایگاه حرفه ای و 

آرمان های تربیتی شده اند مورد تأمل و واکاوی قرار داده و خواهان تعدیل آن بوده اند.
مصاحبه های میدانی نشان داد که اکثریت قریب به اتفاق معلمان اگر چه در آغاز با عالقه 
شغل معلمی را اختیار و نسبت به آن دلبستگی داشته اند، اما پس از چندی به دلیل کمی 
حقوق و امکانات رفاهی و احساس بی عدالتی در محیط کار، سطح زندگی خود را نامطلوب 

تحلیل تجربه های معلمان از دوشغله بودن
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یافتــه و اعتبــار و منزلت اجتماعی خود را نیز در خطر دیده اند. نارضایتی و کاهش منزلت 
اجتماعی و روی آوردن معلمان به شغل دوم، کارآمدی نظام تعلیم و تربیت برای پرورش نسل 
آینده و تأثیرات الگویی معلمان برای دانش آموزان را با دشواری های جدی مواجه نموده است.

بدیهی است که باید ابعاد و تبعات دوشغله بودن معلمان را در ارتباطی پیچیده از عناصر 
در نظر گرفت، آنگاه می توان به درکی نســبتاً جامع از کاســتی ها و ضعف های ساختاری 
نظام آموزشــی دست یافت. کاربردی کردن دانش و اجرای عملی آن در قالب شغل دوم، 
خود بر نظری بودن نظام آموزشی و غیاب پژوهش و دانش کاربردی داللت دارد. در پایان 
الزم اســت به این نکته اشاره شود که برای حفظ ماندگاری معلمان در سطحی متعادل، 
باید راهکارهای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت سنجیده ای را صورت بندی نمود که در 
حفظ و ارتقای سرمایه های نمادین، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی معلمان کارایی داشته 
باشد؛ مواردی که مورد توجه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش هم قرار گرفته است.

مدل شماره1: مدل نهایی نظریه مبنایی  درک دوشغله بودن معلمان به مثابه توانمندساز و فشارآور

شرایط عّلی: نیازهای برآوردنشده، 
تناقض پایگاهی، فضای اجتماعی                                    

مخاطره آمیز/فرصت آفرین

تعامالت/استراتژی ها:
ثبات عالقه، متناسب سازی 

نقش ها، حساسیت در 
گزینش شغل

پیامدها: 
ترمیم معیشــتی، واقع بینی، آرامش، حفظ منزلت، 
کارآمــدی، کاربردی کــردن دانــش، تبدیل پذیری 
شــغلی،              راهنمایــی  و  ســرمایه ها،کارآفرینی 
خدمات دهــی  بــه محیط آموزشــی، افت کیفیت 
آموزشــی، تعارض نقشی، ســرزنش شدن، تضعیف 

روابط خانوادگی

شرایط مداخله گر: شرایط زمینه ای:
جایگاه پدیده: پذیرش دوشغله شدن از  اصالت زدایی 

معلمی
مقایسه )درون/برون سازمانی(، 

محدودیت های سازمانی
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