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مقدمه :کارکنان نظامی به علت سااستی کتار ،خاریایتی آن ،تاییترار مکترر و استوتاح ودتو ستواد
پیش بینی نشده و نقتش کلیتدد در بردترارد آرامتش و امنیت در داخت کشتور و لتوتیرد ای تهدیتدار
خار ی بایاتی مورد تو ه ویژه درار تیرند .هدف پژوهش بررسی کیفیت ینتدتی ،ریتای و متویوی
یناشویی در بین کارکنان نیرود انتظامی بود.
روش :پژوهش با رویکرد کیفی و الگود پدیدارشناسی انجام شد .بته ایتن منظتور  16نفتر ای پرستن نیترود
انتظامی ماابق با اموح روش تحقیق کیفی مورد مصاسبه نیوهساختاریافته درار ترفتند .توام مصاسبهها یبط
و کلوه به کلوه پیاده شد و کدتذارد تردید و در دالب مضامین املی و فرعی طبقهبندد شد.
یافتهها :در این ماالعه  4درونمایه املی و چنتدین درونمایته فرعتی استتخراد شتد .درونمایتههتاد امتلی
شام  :رفاد و متویوی بتا هواتر ،کیفیت و ریتای ای ینتدتی ،ای خودتذشتتی هواتر و انتظتارار ای
هوار ،بود .یکی ای سؤاح هاد این تحقیق این بود پرستن نظتامی کیفیت ینتدتی ختود را چگونته ارییتابی
میکنند؟ در مجوو با تو ه به تحلی بایخوردد بته دست آمتده متیتتوان تفت کته کیفیت و ریتای
یندتی و مویوی یناشویی کارکنان نیرود انتظامی تفاور ییادد بتا دیگتر افتراد امعته ندارنتد؛ ولتی در
بعضی موادع استرس کارد و مشکالر مالی ،یندتی این افراد را تح تأثیر درار میدهد.
نتیجهگیری :افرادد که در نیرود انتظامی خدم میکنند ای یندتی خود ریای دارند و روابط مالوبی را
با و ود شرایط کارد با هواران و خانواده خود دارند.

تاریخ پذیرش1399/05/01 :

چکیده

تاریخ دریافت1399/01/23 :

دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مشاوره ،دانشکده روانشناسی و علوم
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مقدمه
ماالعه و بررسی تاریخﭽه توسعه و تحوح وامع توسعهیافته نشان میدهد نیرود اناانی ماهر و
تعلیﻢیافته در تبدی وامع سنتی به وامع توسعهیافته و پیشرفته ،تتأثیر انکارناپتذیرد داشتته است
(تایگر .)2004 ،1سایمان نیرود انتظامی ایران بهعنوان یکی ای سایمانهتاد پویتا و فعتاح کته عامت
امعه میباشد ،با به عهده ترفتن وظایف و مائولی هتاد ستنگین کته
کلیدد در ارتباط با امنی
دانون بر دوش آن تذاشته ،به سبب شووح کشورد دامنه فعالیت آن ،اهویت سیاته کتارکردش،
بیش ای هر سایمان و نهاد دیگرد نیایمند افرادد اس که ای شا خود رایتی باشتند و ای کیفیت
یندتی مناسبی برخوردار باشند ،که در غیراینمورر بتیﻢ آن متیرود کته کارکنتان آن ای انجتام
وظایف و مأموری هاد سااس خود ،آنتونه که انتظار متیرود بتای بواننتد (استفنجارد کنتارد،
 .)1388در این بین نقش کالنتردها و پاسگاههاد انتظامی نیز کته در ا تراد برنامتههتاد ختدمار
رسانی تح تأثیر ماتقیﻢ نیرود اناانی خود درار دارند و ای مهﻢتترین و ساتاستترین واستدهاد
سایمان نیرود انتظامی و در عین ساح بهعنتوان نتو پیکتان آن ستایمان و اولتین رده انتظتامی در
ارتباط با مردم میباشد ،داراد ایگاه و اهوی ویتژهاد است (کشتوریان آیاد و هتادد پیکتانی،
 .)1396بین مؤلفههاد کیفی یندتیکارد یعنی محیطکارد ایون و بهداشتی ،تأمین فرم رشد
و امنی مداوم ،واباتگی ا تواعی یندتیکارد ،فضاد کلی یندتی ،توسعه دابلی اناانی و
عولکرد سایمانی کارکنان ارتباط معنادارد و ود دارد (اسودد باالدهی و هوکاران  .)1393نتایج
تحقیق دهقاننیا و هوکاران ( )1392و میریایی عربی و هوکاران ( )1393نشاندهنده ارتباط مثب و
معنیدار بین عوام کیفی یندتیکارد و ابعاد ستهتانته تعهتد ستایمانی در بتین نیروهتاد پلتی
میباشد.
بهطور کلی اشتااح در نیروهاد مالح ماتلزم خارار انی و امنیتی فراوانتی است و بتیش ای
سایر مشاغ نیایمند به هوشیارد اس  .کارکنتان نظتامی بته علت سااستی کتار ،خاریایتی آن،
تاییرار مکرر و استواح ودو سواد پیشبینی نشده و نقش کلیدد در بردرارد آرامش و امنیت
در داخ کشور و لوتیرد ای تهدیدار خار ی بایاتی متورد تو ته ویتژه دترار تیرنتد .در ایتن
شرایط اتر محیط کار نیز مشکالتی ای دبی فشارهاد ادتصادد ،مشکالر ارتبتاطی بتا هوکتاران و
سرپرس و عدم ارتقاء در سایمان داشته باشد ،بدیهی اس که ناریایتی شالی شک میتیرد و با
تو ه هوباتگی مثب ریای شالی با ریای یندتی و ریای یناشویی ،این ناریایتی ای شا
به محیط امن و ساینده خانواده نیز سرای خواهد کترد و و تود ناریتایتی و اختتالح در ینتدتی
1. Tayger
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یناشویی بر سایر ابعتاد ینتدتی تتأثیر تذاشتته و منجتر بته آستیبهتاد بترانناپتذیرد در روابتط
ا تواعی ،ایوان مذهبی و تربی فریند و سالم عوومی میتردد (دیوید.)2015 ،1
ریای یناشویﻰ 2نه تنها مﻰتواند بر سالم فیزیکﻰ و روانﻰ هر دو نفر تأثیرتذار باشد ،بلکه
بر رشد بﭽهها ،کارکرد ییاتﻰ خوﺏ ،کارکرد تحصیلﻰ ،مهاررهاﻯ ا تواعﻰ و روابط تأثیرتذار
اس  .ریای یناشویی هوﭽنین بهعنوان یک مفهوم چنتد بعتدد و عینتی بتهعنتوان یتک روش ای
ای

ریای کوتر یا بیشتر ای روابط یناشویی یک فترد است (متدنی و هوکتاران .)2014 ،ریتای
یندتی بهعنوان یک مؤلفه شناختی به هوراه مؤلفه عاطفی که بیانکننده میزان تجربه عواطف مثب
و منفی اس  ،تشکی دهنده سایه بهزیاتی ذهنی اس  .مؤلفه شناختی این سایه بیانکننتده ارییتابی
کلی فرد ای میزان ریایتوندد ای ینتدتی است و مؤلفته عتاطفی بیتانکننتده میتزان تجربته بتاالد
عواطف مثب و تجربه کﻢ عواطف منفی اس (داینر ،اینگلهارر و تاد .)2013 ،3در تحقیقی کته
دیوید و موندو )2015( 4با عنوان راباه بین مدر اشتااح به شا نظامی ،رتبه افراد ،معنوی  ،ثبتار
و تأمین مالی با ریای یناشویی در بین نظامیان آمریکا انجام داد ،نشان دادند که بین مدر اشتااح
به شا نظامی و ریای یناشویی راباه معنادار و ود ندارد؛ ولتی بتین معنویت و ثبتار متالی بتا
ریای یناشویی در بین افراد نظامی راباه و ود دارد .به طورد کته بتا افتزایش معنویت و ثبتار

مالی ریای یناشویی در این خانوادهها افزایش پیدا میکند و هوﭽنین بیان کرد کته رتبته ،ثبتار
مالی و معنوی دادر به پیشبینی ریای یناشتویی در کارکنتان نظتامی متیباشتند و ستن ،تن ،
ویعی و طوح ایدواد تأثیرد بر این پیشبینی نداش  .استرسهایی که شوهران نظامی در محتیط
کار دریاف میکنند ،ریای آنها و هوارانشان را تح تأثیر درار میدهد (آلتن 5و هوکتاران،
 .)2011تنشهاد خانوادتی میتواند بر عولکرد شالی و آمادتی نظامی تأثیر تذارد ،در سالی که
ریای یناشتویی و پیونتدهاد ختانوادتی دتود متیتوانتد منبتع سوایت ای پرستن نظتامی باشتد
(اسﭽوالینگ 6و هوکاران .)2011 ،با در نظر ترفتن عوام بالقوه که موکن اس بر کیفیت کلتی
ارتباط یود تأثیر تذارد ،تو ه به نیایهاد منحصر بته فترد ستبک ینتدتی نظتامی یترورد است
( فرد 7و هوکاران .)2014 ،عوادتب منفتی ختدمار نظتامی (ماننتد  )PTSDموکتن است بتراد
کاانی که چنین خدماتی را اریشوندتر و مهﻢتر میدانند ،کوتر ناراس کننده باشد .هواترانی کته
1. David
2. marital satisfaction
3. Diener, Inglehart & Tay
4. David & Mvondo
5. Allen
6. Schmaling
7. Jeffrey
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معتقد بودند خدمار کوترد را دریاف میکننتد ،ریتای یناشتویی کوتترد داشتتند ،ستتی اتتر
شوهرش به هیچ و ه عالئﻢ  PTSDرا تجربه نکرده بود .نتایج نشان متیدهتد بترآورد هواتران ای
معنی خدمار شوهران و مأموری کلی ارتش موکن اس یک متایتر مهتﻢ در ریتای یناشتویی
یودهاد ارتش باشد ( فرد و هوکاران .)2014 ،کیفیت ینتدتی 1ختانواده متیتوانتد بته ختوبی
ریای یناشویی یو ین را پیش بینی کند .تصور بر این اس که کیفی ارتباط هواران ،ریتای
آنها را تح تأثیر درار میدهد (الونر ،کارنی و بربورد.)2016 ،2
امرویه استرس هاد بیرونی ای وله مشکالر محیط کارد و ا توتاعی ستبب شتده بته دالیلتی
کیفی یندتی یودها تهدید تردد ای وله:
 .1کوبود ود با هﻢ بودن و تعامالر دو نفره ،خود افشایی براد یکدیگر و بیان اسااسار
 .2کاهش تعامالر مثب  ،افزایش تعامالر منفی و ا تناﺏهاد یناشویی
 .3اختالح هاد اوی که منجر به مشکالر ارتباطی ای وله اختالالر نای ،خواﺏ و...
میشود.
 .4افتتزایش ایجتتاد مشتتکالر شخصتتیتی و روانتتی در یو تتین ای ولتته خشتتون  ،انعاتتاف
ناپذیرد و ایاراﺏ.
این عوام ناریایتی ای روابط را افتزایش داده و استوتاح طتالر را بیشتتر متیکنتد (بتودرمن و
کینا .)2006 ،3لیزا 4و هوکاران ( )2015در تحقیقی براد اندایهتیرد سالم ییاتی ،روانشتناختی
و ارتبتتاطی یودهتتاد نظتتامی ،بتته بررستتی روابتتط یناشتتویی یودهتتاد نظتتامی ،ستتاح استتترس
فیزیولوژیکی ،درد ،افاردتی و ناراستی در هر دو طرف پرداختند ،عالوه بر این عوام در راباه با
سهﻢ شا را در راباه سالم ایدواد (کیفی یناشویی و ریایتوندد) با یودها را متورد بررستی
درار دادند ،که نشان دادند میزان افاردتی در ینانی کته هوارانشتان نظتامی هاتتند در مقایاته بتا
هواران غیرنظامی بیشتر اس و یمانی که یو ین تجتارﺏ دردنتا را تجربته متیکننتد ،کیفیت
یناشتتویی آنتتان کتتاهش متتییابتتد.کیفی یندتﻰ و ریای یناشویﻰ یکﻰ ای مهﻢترین نبههاﻯ
یندتﻰ خانوادتﻰ اس و کیفی ایدواد یک فرد یک مفهوم کلیدﻯ ای ریای یناشویﻰ استتت
(امیتتدد و هوکتتاران  .)1390،کیفی یندتی یک راباهد پیﭽیتتده بتتین عینی و ذهنی اس کتته
هانی در طرحهاد اریشی متفاور ا تواعی ،پزشکی و رفاه شخصی افتتتتتتتتتراد
سایمان بهداش
تعتتتاریف توناتونت تی ای آن ارائه کرده اس  .ابعاد کیفی یندتی پویاس  ،بهعنوان مثاح در افراد
1. quality of life
2. Lavner, Karney & Breadbury
3. Bodenmann & Cina
4. Lisa
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کیتتتتت

و

مان ابعاد اوانی کاهش یافته و عوام ا تواعی و روانی مهﻢتر میشود (پایویتتتتت
بارینگون.)2011 ،1
مویوی  ،کیفی یناشویی و ریای یناشویی ای وله متایرهاد مورد پژوهش در روانشناسی
مثب نگر بوده که نقش آنهتتتتتا در روابط بین فردد ،بهخصوص روابط یناشویی داب تو ه اس
(سلیگون .)2000 ،2مویوی  3بهعنوان یکی ای اریشوندترین ابعاد و ودد اناان معرفی شده اس
و بهعنوان امرد یرورد در عولکرد سالﻢ اناان در نظرترفته متیشتود .متویوی را متیتتوان بته
مورر ترکیبی ای دوس داشتن و عاطفه ،آشکارستاید و ابترای کتردن ،ستایتارد ،یکگتارچگی،
ارتباط نای ،س کردن تعاریار ،خود پیرود و هوانندد تعریف کرد (استنلی ،رودی و ویتتن،4
 .)2010مویوی بهعنوان توانایی ارتباط با دیگران بتا سفت فردیت تعریتف متیشتود .ایتنتونته
تعاریف مبتنی بر خویشتن ،ساکی ای آن اس که فرد به در هاد ای رشد فردد دس یابد تا بتواند
با دیگران راباه مویوانه بردرار کند .فردد که میزان متویوی بتاالترد را تجربته متیکنتد ،دتادر
اس خود را به شیوه مالوﺏترد در روابط عریه کند و نیایهاد ختود را بته شتک متؤثرترد بته
شریک و هوار خود ابرای کند (استولهفر ،فریایرا و لندریگ  .)2014 ،5ریای یناشویی میتوانتد
در یودهایی که میزان مویوی باالترد دارند ،بیشتتر باشتد( .ابجیت  6و هوکتاران .)2017 ،شتا
نظامی تأثیراتی را بر مویو یناشویی یو ین دارد .بهعنوان مثاح دایی و ارتبتاط مجتدد پت ای
آن ،چالشهایی را براد سف مویوی یناشتویی ،اساتاس راستتی و متدیری ناشتی ای تدایی،
مائولی هاد ایافی براد یو ین به هوراه میآورد (باپتیا  7و هوکاران .)2011 ،تأثیرار کارد
رود مویوی یناشویی کارکنان نیرود ین و مرد متفاور اس بهطورد که ارتقاء رتبه در مردان
باعث افزایش مویوی یناشویی یو ین میشود؛ اما ارتقاء رتبته ینتان نظتامی ،تتأثیرار منفتی بتر
روابط یناشویی یو ین میتذارد .ینانی که رتبههاد باالترد کاب میکنند ،کوتر بته اسااستار
تو ه کرده و بیشتر به شناسایی ویژتیهاد منفی هوارانشان میپرداینتد و ریتای یناشتویی در
شوهرانشان کاهش مییابد (ماتن 8و هوکاران.)2015 ،

1. Payot Keith & barrington
2. Seligman
3. intimacy
4. Stanley, Rhoades & Whitton
5. Stulhofer, Ferreira & Landripet
6. Abigail
7. Baptist
8. Meghan
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با تو ه به ماالب تفته شده در باال و اهوی نقتش نیترود انتظتامی بتهعنتوان ستاف امنیت و
بردرارکننده نظﻢ در کشور و تأثیراتی که یندتی خصومی این افراد بر عولکترد و کیفیت کتارد
آنها می تتذارد ،و اینکته در ایتران پژوهشتی در راباته بتا کیفیت ینتدتی ،ریتای و متویو
یناشویی پرسن نیرود انتظامی مورر نویتیرد .لذا پژوهشگران برآن شدند که به بررسی کیفی
یندتی ،ریای و مویوی یناشویی و تأثیرار استوالی شا بر ینتدتی ختانوادتی ایتن دشتر ای
امعه بگردایند.

روش پژوهش
هدف ای انجام ماالعه سایر بررسی کیفی یندتی ،ریای یناشویی و مویوی یناشویی در
پرسن نیرود انتظامی بود .این ماالعه کیفی با رویکرد پدیدارشناسی انجام شد .این شیوه ابزارهایی
را براد بررسی تجربه فراهﻢ متی ستاید و مو تب کاتب اطالعتار بتا اریش و عویتق ای نوونتههتا
میشود .در این روش محقق ای بهکارتیرد طبقار ای دب تعیین شده ا تنتاﺏ کترده و ا تایه داده
شد که طبقار و اسامی آنها ای میان دادهها استخراد شود .در ایتن ماالعته بتا  16نفتر ای کارکنتان
نیرود انتظامی در استان لرستان ،شهر خرمآباد مصاسبه مورر ترف  .هوﭽنین مصاسبه بته شتک
رودر رو بود و محقق با استفاده ای سؤاالر بتای و روشتنستای بته مشتارک کننتدتان در تومتیف
تجربیار یندتی خود کوک و فرایند مصاسبه را تاهی میکرد .شرک کننتدتان در معیتار ورود
ب ه ماالعه شام  :مردانی بودند که نیرود رسوی نیرود انتظتامی بتوده و متأهت بودنتد و سایتر بته
مصاسبه با پژوهشگر بودند .مصاسبه در مح کار پرسن انجام شد و با درار دبلی در یمانی که افراد
ود کافی را براد مصاسبه داشتند ،مورر ترف  .شرک کنندتان با روش نوونهتیرد هدفونتد
انتخاﺏ شدند و نوونهتیرد تا یمان اشبا دادهها و عدم دستیابی به دادههاد دید ادامه یافت  .بته
شرک کنندتان اطوینان داده شد که هویتشان محرمانه خواهد ماند .هوﭽنتین ای شترک کننتدتان
ا ایه ه استفاده ای یبط مور ترفته شد .هر مصاسبه بین  40-60ددیقته طتوح کشتید و توتام
مصاسبه ها بر رود فای موتی یتبط و ستگ بته ددت شتنیده و بتر رود کاغتذ پیتاده شتد تتا در
تحلی هاد هوزمان با تحقیق و یا بعد مصاسبه مورد استفاده درار تیرد .مصاسبهها انفرادد و ای نتو
نیوهساختاریافته و بای عویق بود (پاتون .)2002 ،1سؤاالر با تورکز به ماالب تح پوشش در یک
راهنواد مصاسبه آورده شدند .توالی آنها براد هر شرک کننده مشابه نبود ،ییرا فرآیند ستؤاالر
باتگی به فرآیند مصاسبه و پاسخهاد هر فرد دارد (هلواد و ویلر.)2002 ،2
1. Patton
2. Holloway & Wheeler
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محقق به مصاسبهکننده کوک کرد تا تجربیار ختود را تومتیف کنتد ،بتدون اینکته بحتث را
هدای کند .ای طریق تفتگوهاد عویق تالش شد تا پدیده را به هوان متورر ای طریتق مشتاهده،
مشارک و تفکر درون نگر تجربه کند .این نو مصاسبه در عین تورکز بر مویع ،ای انعااف کافی
برخوردار اس و به مصاسبه شوندتان این فرم را میدهد که به بخشهایی ای مویو بگردایند
که ای دیدتاه آنان داراد اهوی اس (سریرد .)1390 ،مانعی و هوکتاران ( )1390معتقدنتد کته
بهترین روش ثب مصاسبهها استفاده ای یبط مور اس ؛ ییرا یبط متداد مصتاسبهشتوندتان،
عیناً ساود الفاظ بیان شده و هوﭽنین ستؤاالر ماترح شتده متیباشتد .در ایتن پتژوهش نیتز بتراد
لوتیرد ای خاا و بحث فراموشی مداد مصاسبهکنندتان یبط شد .مصاسبهکننده با ایتن روش
دادر اس با طرف محب خود تواس چشوی داشته باشد و به آنﭽه که او میتوید به دد تو ه
کند .هوﭽنین سعی شد تا لحن مصاسبه ها به مورر یک تفتوان سفت شتود و در عتین هوتدلی،
ستیاالمکان ای ارائه نظر خوددارد شود .ای هر مصاسبهکننده خواسته شد در مورد کیفی یندتی،
ریای و مویوی یناشویی ،ای نگاه خود واﺏ بدهد و هر چه که اساتاس متیکنتد نیتای دارد،
بیان کند .هر مصاسبه با این سؤاح ختﻢ میشد «آیا سؤالی ها که پرسیده نشده باشتد یتا تویتیح
دیگر میخواهید بدهید؟» .در این ماالعه تحلی دادهها ای هوان مصاسبه اوح شرو شد و با استفاده
ای روش تحلی محتوا انجام شد .بدین مورر کته ابتتدا توتام اطالعتار بته ددت خوانتده شتد تتا
اسااس و در ای عقاید و تجربیار افراد به دس آید؛ بهتونهاد که داب فهﻢ براد محقق باشد.
تحلی مضوونی نیز به مورر دا کردن مضوونهاد املی ای مضوونهاد فرعی انجتام شتد و ای
رویکرد انتخابی استفاده شد ،بدین مورر که چنتد بتار متتن خوانتده یتا شتنیده شتد و وتالر و
واسدهاد معنادار ای نظر پژوهشگر تومیفکننده پدیده مورد نظر بود ،دا شدند .در دومتین تتام
توام کلوار و والتی که در ارتباط با پدیتده متوردنظر بتود استتخراد و کدتتذارد شتد کته در
مجوو  107کد اولیه ای آن استخراد شد و این کدها در کدبندد ثانویه بر اساس و توه اشتترا
در دالب  22کد طبقهبندد شتدن و در نهایت  4درونمایته امتلی و چنتد درونمایته فرعتی ای آن
استخراد شد .سگ با خواندن مجدد اطالعار و دستهبندد آنها ،تﻢهتا (درونمایتههتا) بتهدست
آمده ،مورد بررسی درار ترف  .در این مرسله پژوهشگر سعی میکرد روابط بین تﻢهتا و وتالر
مربوط به آنها را و هوﭽنین ارتباط بین تﻢها را بیابد و تومیف امعی ای پدیتده بته دست آورد.
براد اطوینان ای مح یافتهها ،ای شنیدن مجدد مورهتا و خوانتدن دادههتا و استتفاده ای نظترار
هوکاران بهره ترفته شد .این ماالعه به روش پدیدارشناسی بود که هتدف ماالعته پدیتدهشناستی،
تشریح و توییح ساختار یا ماهی تجارﺏ ینده در مورد یتک پدیتده است و در اتتجو و ارائته
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یک معنا و مفهوم واسد اس که نواد ماهی و ذار آن پدیده و تومتیفی ددیتق ای تجتارﺏ ینتده
رویمره آن پدیده باشتد (پولیت و بتر  .)2006 1در ماالعته پدیدارشناستی منبتع امتلی دادههتا،
تفتگوهاد عویق محقق و شرک کننتدتان بتهعنتوان هوکتاران است  .روش تتردآورد دادههتا،
مصاسبه بود که معووحترین روش در ماالعار کیفی اس (مرس1991،2؛ هلواد و ویلر.)2002،

یافتهها
جدول  .1مقولههای استخراج شده از محتوای مصاحبه با کارکنان نیروی انتظامی
مضامین اصلی

مضامین فرعی
در

اسااسار
هودیگر

رفاد

و مویوی

اطوینان ای راباه یناشویی

با هوار
تو ه به اسااسها و
نیایهاد هودیگر

ریای

کلی ای کار با

و ود سختیها
تو ه به داشتههاد
یندتی
ریای

نمونههای از گفتههای شرکتکنندگان در مصاحبهها
هر ود مشکلی برام پیش میاد در مورد اون با هوارم محب
میکنﻢ و اون کامالً در

میکنه.

من به هوارم اعتواد کام دارم و رود راباهمون سااﺏ بای
کردم.
بعضی ود ها خانوﻢ دلش برا خانوادهاش تنگ میشه و تریه
میکنه من توام تالشﻢ رو میکنﻢ که بهش آرامش بدم و بگﻢ
که من در کنارر هاتﻢ.
در ک ای یندتیﻢ رایی هاتﻢ هر چند میتونه بهتر ای اینﻢ باشه
ولی خدا رو شکر.
من هوش نویتردم بینﻢ تو یندتیﻢ چه کوبودد ها

و به اون

چیزهاد که دارم دلخوشﻢ .به نظرم یندتی چیزهاد دشنگ ییاد
داره.

ای کیفی
میدونی ودتی یک بﭽه یا خانﻢ یا هر فردد که توان دفا ای

یندتی و کار
رایی بودن به خاطر

خودش رو در یه شرایای نداره و ما رو میبینه ته دلش درص

ریای هﻢ وطنها

میشه که یک سامی رو دیده خیلی اسااس غرور و خوشحالی
میکنﻢ.

اریشوند داناتن شا

هدف شا ما بردرارد آرامش و ثبار در کشوره که این به نظر

نظامی

من یه دداس

خامی داره.
1. Polit & Beck
2. Morse
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مضامین اصلی

مضامین فرعی

نمونههای از گفتههای شرکتکنندگان در مصاحبهها
هوارم در مورد مخارد پولی عالیق ییادد داره ولی ودتی

عدم فشار به هوار

میبینه من نویتونﻢ هوهد اونها رو برآورده کنﻢ امالً بهﻢ فشار
نویاره.

ای خودتذشتگی
براد خانواده

خیلی ود ها پیش میاد که دوستام میگن بریﻢ کوه یا تفریح
تذشتن ای عالیق شخصی

مجردد ولی به خاطر هوار و بﭽههام سایر نیاتﻢ تنهایی به
تفریح برم.
هوار من تک دختره و خیلی به پدر و مادرش واباتهاس ولی به

تحو دورد ای خانواده

خاطر من در شهرد به دور ای اونا یندتی میکنه و این شرایط
رو تحو میکنه.

تودع در

شدن توسط
هوار

بعضی ود ها تو محیط کار خیلی بهﻢ فشار میاد و وادعاً کالفه
میشﻢ دوس دارم هوارم ودتی میام خونه اون ساح منو در
کنه.
چون در محیط کار با انوا رفتارهاد پر تنش و پرخاشگرانه

انتظارار ای هوار

تودع محیط آرام در منزح

سروکار دارم ،دلﻢ میخواد ودتی میام خونه خانوﻢ باهام کلک
نکنه

تودع هوراهی ای هوار در
هر شرایط

من هویشه خاته و عصبی نیاتﻢ ولی تاهی پیش میاد اسااس
فشار میکنﻢ و نیای دارم هوارم در اون شرایط در کنارم باشه نه
در مقابلﻢ.

هوانطور که در دوح  ، 1نشان داده شده است چنتد مقولته متویوی و ریتای یناشتویی،
کیفی یندتی ،ای خودتذشتگی و انتظار ای هوار ای محب هاد مصاسبهکنندتان استخراد شتد.
مضامین املی و فرعی ای تفتههاد افراد استنباط شد و در مقاب این مضتامین تفتتههتایی ای ختود
مصاسبهکنندتان به هوان مورر بیان شده ،در تدوح آورده شتده است  .آنهتا بته مشتکالر و
مزایاد ییادد در راباه با شالشان اشاره کردند که یندتی آنها را متتأثر متیکنتد .در ییتر بته هتر
کدام ای مقولههاد املی پرداخته شده اس .
رفاقت و صمیمیت با همسر :میزان مویوی و رفاد با هوار در بین کارکنتان نیترود انتظتامی
در میزان نرم و مث بقیه افراد امعه اس و ستی تاهی طبق بیان مصاسبهشتوندتان ستتی بیشتتر ای
افراد دیگر اس  .چند نفر ای مصاسبهکنندتان بیان کردند که مویوی و رفاد متا بتا هواترانوان
بیشتر اس چون بیشتر ما در شهرهاد خود یندتی نوتیکنتیﻢ و هواترانوان ای ختانواده ختود دور
هاتند .هوین باعث میشود که ما و هواترانوان سترفهتاد ختود را بتراد هواترانوان بگتوییﻢ و
اسااس تنهایی را فقط با سضور هوار خود پر کنیﻢ که هوین ماأله باعث مویوی بیشتر میشود.
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یکی دو نفر هﻢ ای میزان مویوی با هوار خود رایی نبودند و مشکالتی را تزارش کردند .متث ً
ال
بیان کردند که «بدون سضور خانواده نوی توانند نیای هﻢ محبتی هوار خود را برآورده کنند چون
خانﻢها بیشتر ای مردان نیای به هﻢ محب دارند» .ولی به طور میانگین مویوی در بین این دشتر ای
امعه کوتر ای بقیه افراد امعه نیا .
رضایت از کیفیت زندگی و کار :پرسن نیرود انتظامی شرک کننتده در پتژوهش سایتر بیتان
کردند درس اس که در یندتی و کار با مشکالتی موا ه هاتند ولتی در کت ای ینتدتی ختود
ریای دارند .آنها بیان کردند که بیشترین مشکالر ما مربوط به ماتائ متالی است کته تتاهی
تح فشار درار میتیریﻢ .آنها بیان کردند که شا نظامی تأثیرار مثبتی بر یندتی آنها تذاشته
ای وله نظﻢ در یندتی و برنامهریزد براد کارها .هوﭽنین اشاره کردنتد کته بتا تو ته بته شترایط
کارد اسااس مائولی در آنها باری میشود .اسااس مائولی ای متوارد مهتﻢ در شتا نظامیتان
اس  .بین مائولی سایمانهاد نظامی با پیشگیرد ای رم راباه و ود دارد .این راباته بته ترتیتب
عبارتند ای :عدال ا تواعی ،تعام با امعه ،التزام ا تواعی و امنی در راستتاد توستعه پایتدار بتا
پیشگیرد ای رم (داسﻢ نژاد و هوکاران.)1397،
از خودگذشتگی همسران برای زنددگی بتتدر :بتاور پرستن نیترود انتظتامی شترک کننتده در
مصاسبه این پژوهش در مورد ای خودتذشتگی هواران بیشتر ای موارد دیگر بود .بیشتر آنها بیتان
کردند که هوارانشان خیلی ای خودتذشته هاتند و به خاطر آنها هر شرایای را تحو میکنند.
یکی ای شرک کنندتان بیان کرد« :به خاطر هوارم امال سایر نیاتﻢ با دوستانﻢ تنهایی به تفتریح
بروم چون هوارم به خاطر من ای خانواده خود دور شده و این انصاف نیا که من اودار فتراغتﻢ
را با کای غیر ای هوارم سگرد کنﻢ ».نفر دیگرد بیان کرد« :هتیچ منتافع شخصتی تدا ای هواترم
ندارم .خودخواهی اس که خواستههاد خود را در اولوی دترار دهتﻢ و ستعی متیکتنﻢ در اکثتر
اودار با هوارم سایش کنﻢ».
انتظار از همسر :یکی ای سؤاالتی که ای مصاسبهکنندتان پرسیده شد ،این بود که براد ایتن کته
ریای یناشویی شوا افزایش پیدا کند ،چه چیزد کوک میکند؟ افراد شرک کننده در پژوهش
سایر بیان کردند که دوس دارند هواران آنها شرایط آنها را بیشتر در کنند و بگذیرنتد کته
که شوهران شان در محیط کار تا سدودد درتیر تنش هاتند به هوین دلی انتظار دارند که ودتی به
خانه برمیتردند ،محیط منزح تنش ییادد نداشته باشد که آرامش خود را ای خانواده کاب کنند.
اکثر افراد شرک کننده بیان کردن که هوارانشان آنها را در میکنند و هیچتونه فشتارد بته
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آنها نویآورند .آنها بیان کردند با و ود اینکه موکن اس ای لحاظ مالی تاهی در فشتار باشتیﻢ
ولی هوارانوان این ماأله را مدیری میکنند که یندتی ما سد متعادح خود را سف کند.

بحث
پژوهش سایر با هدف بررسی کیفی

یندتی ،ریای

و مویوی

یناشویی در بین کارکنان

نیرود انتظامی انجام ترفته اس  .در این پژوهش با  16نفر ای پرسن نیرود انتظامی استتان لرستتان
مصاسبه مورر ترفته اس  .نتایج پژوهش سایر نشان داد که کیفیت ینتدتی در بتین کارکنتان
نیرود انتظامی در سد عادد و شبیه به بقیه افراد امعه متیباشتد .نتتایج نشتان داد کته کته پرستن
نیرود انتظامی با و ود مشکالر کار سعی میکنند این مشکالر را وارد محیط ختانواده نکننتد و
یندتی آنها تأثیرار منفی کوترد ای شا آنها بگیرد .هوﭽنین نتایج نشان داد کته تتاهی شتا
این افراد باع مویوی بیشتر بین آنان و هوارشان میشود .به دلی اینکه معووال آنها در شهرد
غیر ای شهر خود یندتی می کنند و چون ای خانواده مبداء و خویشاوندان ختود دور هاتتند ،بیشتتر
اودار فراغ خود را با هوار سگرد میکنند که این ماأله منجر به مویوی و ریای یناشتویی
بیشتر یو ین میشود .چون در ایران هیچ پژوهشی به بررسی کیفی یندتی ،ریای و متویوی
یناشویی در بین پرسن نیرود انتظامی نگرداخته ،لذا پژوهش سایر با نتایجی مشابه یا تحقیقاتی که
در کشورهاد خار ی انجام شده و تا سدودد شبیه به پژوهش سایر اس  ،مقایاه میشتود .ایتن
نتایج با نتایج پژوهش اسوتدد و هوکتاران ( )1391کته نشتان دادنتد علیرغﻢ این که خانوادههاد
نظامی به خاطر نو مأموری هایشتان تحت استترس هتاد بیشتترد دترار دارنتد ،ویعی استحکام
خانواده در این تروه بهتر ای خانوادههاد غیرنظامی اس  ،با نتایج کورد هینز )1394( 1،کته نشتان
داد کیفی یندتی افاران نظامی متاثر ای شا و ماائ کارد آنها میباشد ،با نتتایج پوراستدد و
معدنی ( )1395مبنی بر تأثیر مؤلفه هاد مائولی ا تواعی و کیفی ارائه ختدمار انتظتامی ،نتتایج
کلونزو میلاون )2008( 2نشان دادند افرادد که بهعنوان کارمند در ارتش مشتاوح بته کتار هاتتند
درمد کوترد طالر را تجربه میکنند ،ناب به افرادد که در کادرهاد ا رایی و نظامی هاتتند،
با یافتههاد مار  3و هوکاران ( )2015مبنی بر ماالعه خشون شریک یندتی در نیروهاد ماتلح
کانادا ،با نتایج آلن و هوکاران ( )2011مبنی بر استترس کوتتر در ردههتاد بتاالد افاتران نظتامی،
هواو میباشد .هوﭽنین با نتایج مار و هوکاران ( )2014مبنی بر اینکه داستایدهتاد ناشتی ای
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اعزام کارد براد یودهاد نظامی بایار شتدید است  ،بتا نتتایج تحقیتق کته باپتیات و هوکتاران
( ) 2011انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که دایی و ارتباط مجدد پت ای آن ،چتالشهتایی را
براد سف مویوی یناشویی ،اسااس کردن ماائ مشتر و اسااس راستی و مدیری ناشی ای
دایی ،مائولی هاد ایافی براد یو ین به هوتراه متیآورد ،ناهواتو متیباشتد .محققتان دیگتر
دریافتند در سالیکه دایی در ابتدا میتواند چتالشهتا و تعتدیالتی را بتراد یودهتا فتراهﻢ کنتد،
ایدواد بدون دایی درای مدر متیتوانتد ریتای یناشتویی یتا کیفیت یناشتویی را سفت کنتد
(مکگرتور 1و هوکاران .)2012 ،در سالی که در این ماالعار با تو ه به در خود ای تأثیر شا
نظامی بر سالم یناشویی یودها متفاور اس  ،نتتایج تحقیتق استوی  )2010( 2کته در پتژوهش
خود به این نتیجه رسید که شا نظامی میتواند سالم روابط یو ین نظامی را تحت تتأثیر دترار
دهد؛ اما براد آنها مخاطرهاد ایجاد نویکند؛ با نتایج پژوهش سایتر هواتو متیباشتد .در متورد
دایی هاد طتوالنی متدر و اثترار آن بتر روابتط یو تین ماالعتار ،نتتایج متفتاوتی را تتزارش
میدهند .بهعنوان مثاح کارنی و کرون )2010( 3ای پروندههاد پرسن نظامی در ساحهتاد  1996تتا
 2005به بررسی راباه خای بین یمان دایی هواران و ریاک طالر پرداختنتد .تجزیته و تحلیت
مربوط به اعضاد متأه پ ای  11سگتامبر نشان داد یک راباه منفتی و تود دارد ،بته طتورد کته
یمان طوالنیتر دایی با خار طالر کوتر هوراه اس  .با این ستاح در تجزیته و تحلیت مقایاتهاد
نگروس 4و هوکاران ( )2014نشان دادند یو ین نظامی که دب ای  11سگتامبر ایدواد کترده بودنتد
با خار طالر بیشترد روبهرو شدند .در تحقیقی بنجامین و کارنی )2017( 5که آمریکا انجام دادند،
به بررسی راباه بین عولیارهاد متعدد و ریای یناشویی در یودهاد ارتشتی پرداختنتد و نتیجته
ترفتند یودها در اولین داییهای ی که به خاطر اعتزام بته منتاطق نگتی داشتتند ،دچتار تتنش و
کاهش ریای یناشویی میشدند؛ اما با تذش یمان یو ین خود را بتا شترایط مو تود ستایتار
میکردند .نظریههاد مبتنی بر استرس خانوادتی و دیدتاه مقابله ،یک تویتیح تایگزین را بتراد
فرایند اساسی ارائه میدهد که ای طریق آن مداخالر روانشناختی موکن اس به یودهتا پت ای
دایی و برتش در برابر تنشها به بهبود روابط یناشویی آنها کوک کند (سندوی و هوکتاران،
 .)2015توانایی خودآتاهی در شرایط تنش یا موکن اس
نظامی را ارتقا دهد (ابجی و هوکاران.)2017 ،

عولکرد یناشویی سالﻢ در خانوادههاد
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ای نتایج پژوهش سایر میتوان به ایاراﺏ و استترسکتارد اشتاره کترد ،مصتاسبهشتوندتان
اظهار کردند خواهناخواه تح تأثیر عولیارهاد پر استرس درار میتیرند و این ماأله میتواند بتر
ریای یناشویی آنها تأثیر بگذارد .اما اشخامی که کوتتر در ایتن عولیتار شترک متیکننتد و
بیشتر در بخش ادارد مشاوح به کار هاتند استرس کوترد تجربه میکنند و به تبع ختانواده آنهتا
نیز کوتر درتیر میشود .ادبیار تاتردهاد که توسط نظریه تنش خانوادتی مارح میشود ،نشتان
میدهد که ودتی هواران تح استرس درار میتیرند ،توانایی آنهتا در بردترارد و سفت روابتط
کاهش مییابد و منجر به کاهش ریای یناشویی و افزایش خار طالر میتردد (کتارنی و نفتی،
 .)2013این یافتهها با نتایج کلونز و میلاون )2008( 1که نشان دادند افرادد که بهعنوان کارمند در
ارتش مشاوح به کار هاتند ،ناب به افترادد کته در کادرهتاد ا رایتی و نظتامی هاتتند درمتد
کوترد طالر را تجربه میکنند ،هواو میباشد .هوﭽنتین آنهتا بیتان کردنتد یکتی ای دالیت ایتن
پدیده میزان تحصیالر اس که افراد ادارد تحصیالر بیشترد ناب به پرسن نظامی دارند .آلتن
و هوکاران ( )2011نشان دادند که فرماندهان و افاران رده باالد نظام ساوح پایینتتر ای تتنش (بتا
اندایه تیرد ساح کورتیزوح) ناب به غیر رهبران و افراد با رده پایین تجربه میکنند.
ای مواردد که مویوی یناشویی یو ین را تهدید میکند میتتوان بته خشتون بتین یو تین
اشاره کرد (استولهفر و هوکاران )2014 ،ای نتایج پژوهش سایتر بررستی میتزان خشتون در بتین
خانوادههاد نظامیان بود که معلوم شد خشون بیشتر ای افراد عادد در بین خانوادهها و ود ندارد و
شا نظامی تأثیر بر خشون افراد ندارد .این نتایج با یافتههاد مار  2و هوکتاران ( )2015کته در
تحقیق خود به ماالعه خشون شریک یندتی در نیروهاد مالح کانادا :نقش استرس خانوادتی و
تأثیر آن بر بهزیاتی افراد پرداختند و نشان دادند که افراد نظامی خشون خانوادتی بیشترد ناب
به غیر نظامیان ،ندارند و خشون هاد مشاهده شده برترفته ای ماائ دیگرد مث مصترف الکت و
مواد میباشد ،هواو اس .
در تبیین یافتههاد فور میتوان تف اشخامتی کته در نیترود انتظتامی ختدم متیکننتد بتا
ماائلی متفاور ترد ناب به دیگر افراد امعه درتیر هاتند که هﻢ به مورر مثبت و هتﻢ منفتی
یندتی این افراد را تح تأثیر درار میدهد .براد مثاح ،افراد نظامی که در مصاسبه شرک کردند
بیان کردند که ودتی فشارکارد ییاد میشودتاهی خانواده تح تأثیر این شرایط دترار متیتیرنتد
ولی آنان سعی میکنند این ماأله را متدیری کنتد .ایتاراﺏ ناشتی ای شترک در عولیتارهتاد
متفاور تاهی به لحاظ عاطفی و هیجانی این تروه را تح تأثیر درار میدهد؛ اما بته دلیت تکترار
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این اتفادار آنها سعی میکنند کوتر هیجانار خود را درتیر کننتد و اتتر هتﻢ درتیتر شتدن ،بته
سرع به سال اولیه بایتش کننتد .ابته تایی و ختدم در شتهرهاد مختلتف کشتور باعتث
میشود پرسن نیرود انتظامی تاهی ساح ها ای شهر و ادوام خود دور باشتند کته موکتن است ایتن
موارد تأثیراتی بر آنها و خانواده آنان داشته باشد .افراد ییادد نیز هاتند که ای شا خود ریای
داشتند که مال آنها کوک به هﻢنوعان و هﻢوطنان خود بود .در سایر کشورها ای وله کشتور
ما ،افراد به مامورین نیرود انتظامی اعتواد میکنند و هر ا آنها سضور دارند ،مردم امنی ختاطر
دارند و این ماأله به اسااس ریایتوندد در پرسن نیرود انتظتامی منجتر متیشتود .افتراد نیترود
انتظامی ای بین ک نظامیان بیشترین تعام را با مردم دارند و یمانی که متردم ای ایتن دشتر ریتای
داشته باشند ،آنها نیز ای خود و شا خود ریای دارند و این باعث افتزایش ریتای ای ینتدتی
یناشویی و مویوی بین یو ین و نیز کیفی یندتی در بین نیروهاد انتظامی متیشتود .کارکنتان
نیرود انتظامی موکن اس که بیشتر ای افتراد عتادد شتاهد متواردد ای خشتون در امعته و بتین
خانوادهها باشند ،ولی آنها سعی میکنند ای ایتن رفتتار نتامقبوح بیشتتر درس بگیرنتد تتا بته اینکته
بخواهند تقلید کنند .بنابراین خشونتی بیش ای افراد عادد در بین خانوادههاد آنهتا و تود نتدارد.
آنها سعی می کنند یمانی که در خانه هاتند نیایهتاد عتاطفی هواتران ختود را بترآورده کننتد و
یندتی یناشویی آنها متأثر ای مشکالر کارد نباشد .هواران پرستن نیترود انتظتامی بتا شترایط
هواران خود کنار میآیند و سخ تیردهاد ییادد را به هواران خود تحوی نوتیکننتد .آنهتا
طبق تفته شوهرانشان سعی میکنند در مشکالر کنتار هواترانشتان باشتند و بته آنهتا آرامتش
بدهند.

نتیجهگیری
بتا

در وعبندد مباسث تفته شده و آنﭽه ای پژوهش سایر بته دست آمتد ،متیتتوان تفت
و ود مشکالر و استرس هاد محیط کار براد افراد نظامی ،کیفی یندتی و ریای و مویوی
یناشویی در بین این افراد پایینتر ای دیگر افراد امعه نیا  .هواران افتراد نظتامی شترایط کتارد
هواران خود را پذیرفتهاند و سعی میکنند با شرایط یندتیشان کنار بیایند .نظامیان نیز بنا برتفتته
خود سعی میکنند فشارها و استرسهاد محیط کار را ستیاالمکان با خود به خانه نبرند که محیط
خانه را ناآرام کنند .اتر این دشر ای امعه به لحاظ مالی بیشتر سوای شوند ،کیفی و ریتای ای
یندتی آنان افزایش پیدا میکند و به تبع آن کیفی کارد آنها نیز افزایش مییابد.
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سپاسگزاری
نویاندتان این مقاله تشکر متویوانه ختود را ای ماتئوالن و کارکنتان محتترم نیترود انتظتامی
لرستان و کلیه کاانی که ما را در انجام این پژوهش یارد دادند ،به خصوص افتراد شترک کننتده
در مصاسبه ،کواح تشکر و ددردانی را ابرای میدارند.

پیشنهادات
با تو ه به اینکه در ایران پژوهشی که کیفی یندتی و ریای یناشتویی را در بتین یو تین
نظامی بررسی کند ،مورر نگرفته ،پیشنهاد میشود در شهرها و استانهتاد دیگتر در ایتن راباته،
تحقیقاتی مورر بگیرد.
پیشنهاد میشود در تحقیقی ای هواران نظامی نیز مصاسبهاد به عو آید که کیفی و ریای
یندتی را ای نگاه آنان نیز بررسی کند.
پیشنهاد می شود که ای کارهاد کوی و به مورر آمارد ددیق نیز این ابعتاد ای ینتدتی پرستن
نظامی مورد بررسی درار تیرد.

محدودیتهای پژوهش
در این پژوهش افرادد ای پرسن نظامی سایر به مصتاسبه نشتدند و استتفاده ای نظراتشتان را ای
دس دادیﻢ.
محدودی دیگر این پژوهش مربوط به معذوری هاد سایمانی پرستن بتود کته ستعی شتد بتا
اطوینان خاطر به اینکه هوی آنها فاش نخواهد شد و تأکید بتر امت رایدارد ،تتا ستدودد ایتن
ماأله تعدی شود.
یکی دیگر ای محدودی هاد این پژوهش مربوط به امع آمارد بود که فقط با پرسن نظتامی
استان لرستان مصاسبه انجام شد .ولی چون این افراد ای استانهتاد متفتاوتی در ایتن استتان ختدم
میکردند ،این مورد نیز ای اثرش کاسته شد.
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رابطه آن با تعهد سازمانی ،فصلنامه علمی ترویجی منابع انسانی ناجا ،شماره ،33 :دوره هشتم.
قاسم نژاد ،خلیﻞ؛ جزینی ،علیرضا؛ محمدی مقدم ،یوسف؛ هندیانی ،عبداهلل( .)1397رابطه مسئولیت احتیاطی
سازمانها با پیشگیری اجتماعی از جرم ،فصلنامه پژوهشهای دانش انتظامی.)3(20،
کشوریان آزاد ،رقیه؛ هادی پیکانی ،مهربان ( .)1396بررسی رابطهکیفیتزندگیشغلیباعملکردکارکنان دستگاههای
انتظامیاستانفارس .فصلنامه علوم و فنون نظامی ،سال دوازدهم ،شماره  ،38ص .116 -97
احمدی ،خدابخش؛ دوازده امامی ،محمد حسن؛ شهیاد ،شیما؛ اخوان راد ،شیوا .)1391( .مقایسه وضعیت استحکام
خانواده در خانوادههای نظامی و غیر نظامی .مجله علوم رفتاری.37-31 :)1( 6 ،
کوری هینز ترجمه رضا صالحی ( .)1394فشار روانی بر کارکنان نیروی انتظامی و تأثیر آن بر خانوادۀ آنان،
فصلنامه علمی -تخصصی دانش انتظامی پلیس پایتخت -ویژه خانواده ،سال هشتم ،شماره  ،3پیاپی
،26ص .139 -129
صانعی ،سعید؛ ملکی ،بهنام؛ برهانی ،حسین؛ قوامی ،اکبر ( .)1390تأثیر دوره آموزش نظامی بر ویژگیهای
شخصیتی دانشجویان نظامی ،مجله طب نظامی.200-195 :)4(13،
میرزائی عربی ،علی؛ احمدی باالدهی ،مهدی؛ راست خدیو ،مجتبی؛ جوانمرد ،مهدی ( .)1392بررسی رابطه بین
کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی روسای کوپ انتظامی استان مازندران ،فصلنامه دانش انتظامی
مازندران ،شماره ،14 :دوره چهارم.
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Abstract
Purpose: Military personnel should be given special attention due to the
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sensitivity of the work, its danger, the frequent changes, and the likelihood
of unforeseen events, and the key role in maintaining peace and security at
home and preventing external threats. In this study, the life's quality,
satisfaction, and marital intimacy among police's personnel were studied.
Method: The research was carried out with qualitative approach and
phenomenological model. To this end, semi-structured interview was done
for 16 police's personnel according to the principles of qualitative research
methodology. All interviews were recorded and analyzed by the Coliseum
method.
Findings: In this study, 4 main subjects and several minor subjects were
extracted. The main subjects included: Waiting for the wife, Friendship and
intimacy with your spouse, Wives' sacrifice for a better life, Satisfaction
with the quality of life and work. One of the questions of this research was
how military personnel assess their life's quality? Overall, according to the
feedback analysis, it can be said that the quality and life satisfaction of
police's personnel is not very different from the rest of the population, but in
some cases stress and financial problems affect the lives of these people.
Conclusion: People who work as a police have satisfaction of their lives and
good relationships with their wives and family.
Keywords: Life's Quality, Marital Satisfaction, Marital Intimacy, Police
officers
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