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 دانشگاه کارکنان یاسالم یزندگ سبک در یاخالق هوش گاهیجا یبررس

 لیاردب واحد یاسالم آزاد
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 1399 ذرماهآ 30تاریخ پذیرش:                                  1399 مهرماه30دریافت: تاریخ  چکیده :
 
 

 :چکیده
جامعه آماری این  .پیمایشی می باشد -فیاین تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش کار، توصی

سال سابقه دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل تشکیل می دهند. که به تعداد  15تحقیق کارکنان باالی 
نفر تعیین  100حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری کوکران به تعداد  نفر است می باشد و 136

به منظور اندازه گیری و بررسی د استفاده قرارگرفت. ری تصادفی مورشد. همچنین روش نمونه گی
از روایی  موضوع از دو پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. برای تعیین روایی پرسشنامه پژوهش
 که برابر با صوری استفاده شده است و برای برآورد پایایی پژوهش از روش آلفای کرانباخ استفاده شده

برای تجزیه ت. روش های آماری به کار رفته در تحلیل داده های تحقیق برآورد گردیده اس /.932
 )برای آزمون فرضیه های آماری( رگرسیون چندگانهوتحلیل داده های این تحقیق از روش آزمون 

یافته های  شده است. استفادههر یک از متغیرها برای رتبه بندی  وآزمون تحلیل واریانس فریدمن
ی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اخالقی در سبک زندگی اسالم وشهتحقیق نشان میدهد که 

 اردبیل  تاثیر دارد.

 

 

 : اخالق، هوش اخالقی، سبک زندگی واژگان کلیدی

 

 

 

                                                        
  وار، ایران.بیله سدانشگاه آزاد اسالمی واحد بیله سوار، استادیار گروه مدیریت،  . 1
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 مقدمه-1
است.   شده وارد شناسی روان در( 2005) 2 بوربا توسط "1اخالقی هوش "عنوان به جدیدی اصطالح اخیرا
 آنها به عمل و قوی اخالقی اعتقادات ،داشتن خالف از درست درک یتوانای را اخالقی هوش وی

 می خواهیم اگر درست. و صحیح جهت در زندگی به توجه معنی به اخالقی هوش برشمرده است.

 آن عمل مناسب راهکارهای به باید شوند نهادینه سازمان در فرهنگ یک عنوان به اخالقی معیارهای

به  اخالق طرفی از .باالست اخالقی هوش با مدیرانی پروراندن هکارهارا این مهمترین از یکی . کنیم
با  مدیریت که چرا.است بوده برخوردار باالیی اهمیت از همواره انسانها میان روابط کننده تنظیم عنوان
تا  است قادر باشد داشته بیرونی های اهرم به نیاز آنکه بدون گروهی کار و ساز اخالقی، هوش

هاى  ارزش وقتى .بیاورد وجود به اخالقی سازمانی و نموده تنظیم کارکنان در را قیاخال عملکردهای
باید  که کرده ارائه را هایى ارزش اسالم که است این منظور شود می مطرح مدیریت با ارتباط در اسالمی

چنین  و است معتبر نخواهیم چه و بخواهیم را آنها ما چه ارزشها این .بست کار به و پذیرفت را آنها
زندگى  و فرد به مربوط یا دهد می ارائه اسالم که ارزشهایى.دارند وجود ندانیم، چه و بدانیم چه ارزشهایى،

باید  همه که دارد وجود ارزشهایى اجتماعى، زندگى در .اجتماعى زندگى و جمع به مربوط یا است فردى
اجتماعات  در یا و شود می مطرح وسیع تاجتماعا در یا ارزشها این .کنند رعایت یکدیگر به نسبت را آنها

 را مد اجتماعی ،عدالت هدف و اجرا و عمل در که است این اسالمی مدیریت از منظور. گزینشى و محدود

 و عبادت بداند نوعی را خلق به خدمت و باشد خداوند رضایت کسب آن نهایی مقصود و دهد قرار نظر
 موقعیت جدید با سازگاری ظرفیت را هوش اگر. شود تامین راستا همین در هم فرد معیشت و زندگی

 اینرو هوش از داد، خواهد پوشش را موقعیت این به ارزشی سازماندهی ،ظرفیت اخالق آنگاه کنیم قلمداد

 زندگی نمایان ابعاد و مراحل همه در را عاطفی و فکری توانمندیهای ژرفای و گستره تواند می اخالقی

 آورد پدید را خلقی نیک و نیکی و ساخته

 

 و پیشینه تحقیق ادبیات نظری -2

 اخالقی هوش 2-1

وسیع  ای گستره در و ملی و سازمانی گوناگون معادالت بر شگرفی تاثیر نامشهود ای گونه به آدمی رفتار
ویژه  رفتارهای و برگزیده گذشته به نسبت متفاوتری اخالقی معیارهای امروزی بشر و گذاشته جهانی تر

 اساسی متغییرهای از آدمی رفتار که نمود اذعان میتوان بیانی به.هدمید بروز خود از آن حسب به ای

 نماید روبرو فرصتها یا و وچالشها مخاطرات با را جوامع خود بنوبه است قادر که است دنیانی کنونی
(Lennick & Kiel, 2005.) که هستند کنونی دوران اجتماعی نهادهای مهمترین از ها، یکی سازمان 

 محیط متن در نهادها، این است گسترده بسیار انسان ها، زندگی مختلف شئون بر اآنه تأثیر دامنه

                                                        
1 Moral intelligence 
2 Borba 
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 .یاسالم آزاد دانشگاه کارکنان یاسالم یزندگ سبک در یاخالق هوش گاهیجا یبررس عنوان مقاله :

 با مستقیم تعامل در همواره پیچیده، عنوان سیستمی به دلیل، همین به و بالند می و رویند می اجتماعی

 عوض به موجود وضع از حرکت و بقا خواهان موفقیت، سو یک از آنها .هستند خود بیرونی و درونی محیط
 .است محیط با درست تعامل و ارتباط نحوه برقراری مرهون موفقیتشان دیگر سوی از و هستند مطلوب

 رفتار دهی سامان چگونگی به آن ماهیت گیرد و می سرچشمه تعامل همین از ای حرفه اخالق موضوع

 عالقه انی،سازم پژوهشگران تازگی به.می گردد بر محیط، با حقوقی شخصیتی عنوان به سازمان ارتباطی

 توصیف خوب را پرستی خود و بین نوعدوستی مرز تواند می زیرا اند، شده رهبری اخالقی هوش به مند

 می نشان خود از که با رفتارهایی رهبران اخالقی رشد که دهند می نشان پژوهشها (.Borba, 2005)کند

 با رهبری، مختلف و رفتارهای است بعدی چند رهبری رفتار که معنی این به .دارد مستقیم رابطه دهند،

 توانند می باال اخالقی با هوش رهبران تنها امروزی، دنیای در .دارد ارتباط اخالقی رشد مختلف سطوح

 مدیران تجارب .است و درست گسترده تجارت برای مبنایی که کنند ایجاد وتعهد اعتماد سازمان، در

 که است داده نشان شرکتهای کارآفرینی، و خصوصی موسسات از بسیاری و ژاپن آمریکا، در تجاری

 شده انجام پژوهشهای چنین هم .است درست کار انجام بلکه نیست، کار درست انجام تنها اخالقی رفتار

 دارد سازمان مالی عملکرد بر قوی بسیار تاثیر اخالقی هوش که داد نشان شرکت 100 از بیش در

(Turner & Barling, 2005هوش .) و مهارتهای فکری،جسمی کسب و ادگیریی قدرت اخالقی 

 ای پیچیده و مسایل مشکالت بروز امروزی مدیران ی دغدغه حاضر عصر در .است محیط با سازگاری

 ترین موثر این راستا در .باشد می دستانشان زیر توسط اخالقی اصول نشدن رعایت طریق از که است

 Vincent di)اخالقی  هوش باشد مشکالت و مسایل گشای راه و مدیران یاور توان می که ای پدیده

Norcia, 2005.) 
 

 اسالم دیدگاه در اخالقیات 2-2

 است به تاکیداسالم مورد جامعه در آن کارگیری به که است مباحثی جمله از اخالقی اصول و اخالقیات

 . اندکرده  معرفی اخالقی مکارم رساندن کمال به را خویش رسالت از هدف)ص(اسالم پیامبر که طوری

 را در مهمی نقش تواند می نبایدها و ها باید ها، ارزش از ای مجموعه عنوان به اخالقیات رو این از

 سازنده، مشاورت، معاشرت دادورزی، ، مهرورزی ، کاری انضباط . کند ایفا ها سازمان بخش اثر مدیریت

 در تاکید اسالم مورد اخالقی مطلوب های شیوه جمله از مدارا خدمتگزاری، عهد، به وفای تواضع،

 نهادینه کردن و اجرایی های ضمانت ایجاد با راستا این در که شود می محسوب ها سازمان مدیریت

 در صورت که کرد تقویت سازمان در را اخالقی اصول و اخالقیات توان می سازمان در اخالقی رفتار

 و یکسو کارکنان از تعهد و ازمانیس روحیه افزایش نارضایتی، عدالتی، بی تبعیض، کاهش امر این تحقق
 موجب خواهد دیگر سوی از را جامعه پیشرفت و ها سازمان ها،بالندگی انسان تعالی و رشد

 (.Faramarz Gharamaleki, 2007شد)
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 کاربردهای اخالق 2-3
صفات راسخ انسان: رایج ترین و شایع ترین کاربرد اصطالحی اخالق در بین اندیشمندان و فیلسوفان 

المی، عبارت است از صفات و هیأت های پایدار نفس که موجب صدور افعالی متناسب با آنها به طور اس
 خود جوش و بدون نیاز به تفکر و تأمل از انسان می شوند

صفات نفسانی: گاهی منظور از اخالق در اصطالح اندیشمندان، هرگونه صفت نفسانی است که موجب  
، چه آن صفت نفسانی به صورت پایدار و راسخ باشد و چه به پیدایش کارهای خوب یا بد می شود

  .صورت ناپایدار و غیرراسخ
گاهی نیز واژه اخالق صرفاً درمورد اخالق نیک و فضایل اخالقی به کار می رود. مثاًل  :فضایل اخالقی 

 «.دروغ گویی کار غیراخالقی است»یا « فالن کار اخالقی است»وقتی گفته می شود

قی زندگی: اخالق در این اصطالح، در عرض مسایلی چون هنر، علم، حقوق و دین،... قرار نهاد اخال 
 (.Delshad Tehrani, 2000)دارد و در عین حال متفاوت با آنها به کار برده می شود

 

 سبک زندگی  2-4

در  به طور کلی می توان سبک زندگی را مسیری دانست که در نهایت منجر به رسیدن ما به اهدافمان 
طول زندگی می شود . سبک زندگی کمک می کند که زندگی را بفهمیم . این سبک زندگی ماست که 

 . نحوه ارتباط برقرار کردن ما با دیگران ، خودمان، طبیعت و همه هستی را تعیین و معنی دار می کند
اهای گذشته بدون سبک زندگی ، ما مجبوریم لحظه به لحظه مطالب را بازآموزی کنیم، شکستها و خط

را دوباره تجربه کنیم. اما با داشتن یک نقشه و طرح می توانیم آن را برای آینده بازسازی و آماده 
  .نماییم

 ، خواهیم می آنچه به توانیم می خود زندگی سبک دانستن با سبک زندگی به ما امکان کنترل می دهد.
 و اطرافمان ، خودمان ما هرقدر. کنیم ریجلوگی بیفتد، اتفاق ما برای است ممکن که آنچه از و برسیم

شتر بتوانیم آنها را پیش بینی کنیم ، امکان کنترلمان در مورد آینده بیشتر بی و بشناسیم، بیشتر را دیگران
 .خواهد شد

 منظور، اموری است که مصداق عینی سبک زندگی محسوب می شوند .  : مولفه های سبک زندگی

 : وظایف فردی-1

 علم آموزی وظیفه تفکر و 

 وظیفه عبادت و معنویت

:  مثال مومن یک برای کلی و اصلی خطوط نگرش، اخالق،)   وظیفه ایجاد ویژگی های درونی مناسب
 گرفتار ، ورزد می عشق خود همنوعان به دارد، خدا به توکل ، خداست یاد به همواره است، آرام مومن

 (  و... شود نمی افراطی شادی و غم
 ت و زمانوظیفه تدبیر وق
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 .یاسالم آزاد دانشگاه کارکنان یاسالم یزندگ سبک در یاخالق هوش گاهیجا یبررس عنوان مقاله :

 ( اینها امثال و کار انجام آداب کار ، نوع وظیفه شغلی ) شامل

 (... وظیفه تغذیه و بهداشت ) شامل حفظ سالمت بهداشت، آراستگی و شکل ظاهر ، نوع خوراک و

 : وظایف خانوادگی -2

 و فساد های کانون ، نامحرم با روابط ، حجابی بد ، وظایف جنسی ) بایدها و نبایدها ، پرهیز از برهنگی
 (مقدمات رفتارهای نامشروع جنسی می شوند  که... 

 ( ...وظایف والدینی ) تولید نسل ، فرزند پروری ، حقوق فرزند و

مثال صله "وظیفه آسایش و فراغت ) ویژگی های اوغات فراغت ، اقدامات شایسته در اوقات فراغت 
 (... و ، جلوگیری از هدر رفتن فرصت ها "ارحام ، حسابرسی نفس، حل مشکالت آینده ، مطالعه و غیره

 : وظایف اجتماعی -3

وظایف اقتصادی ) برطرف کردن نیاز خود و خانواده ، مشارکت در امور اجتماعی ، حفظ عزت اجتماعی  

 ( "کسب درآمد ، توزیع، مصرف"فرد، اقتدار اقتصادی حومت اسالمی ، بایدها و نبایدها 

 وظیفه سیاسی  

 ( فرهنگ و دین ترویج و تبلیغ ، ایجاد  وظیفه فرهنگی ) 

 (.Kaviani, 2012( )وظیفه دفاعی و امنیتی ) حفظ امنیت داخلی و مرزها ، مجازات مجرمان 

 

 مدل مفهومی تحقیق  2-5
( است که در ایران توسط 2005لنیک و کیل )مدل مفهومی تحقیق حاضر در هوش اخالقی برگرفته از 

کار هنجاریابی آن انجام شده  1390راد و محمدی جوزانی در سال  آراسته، عزیزی، شمامی، جعفری
 .( می باشد1391( بر اساس لعلی و همکاران )LSQ)و همچنین در سبک زندگی  .است

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عمل کردن مبتنی بر اصول، ارزشها و باورها

 
 راستگویی

 
)ایستادگی  استقامت و پافشاری برای حق

 )اطر حقیقتبخ

 
 وفای به عهد

 
 مسئولیت پذیری برای تصمیمات شخصی

 
 اقرار به اشتباهات و شکستها

 
 قبول مسئولیت برای خدمت به دیگران

 
 فعاالنه عالقمند بودن به دیگران

 توانایی در بخشش اشتباهات خود

 سالمت جسمانی

 ورزش و تندرستی

 وزن و تغذیهکنترل 

 پیشگیری از بیماری ها

 سالمت روان شناختی

 سالمت معنوی

 سالمت اجتماعی

 اجتناب از داروها و مواد مخدر

 پیشگیری از حوادث

 سالمت محیطی

 یاسالم یزندگ سبک یاخالق هوش



 
 1399 مستانز  ،5 یاپیپ ،4 شماره دوم، سال ،یفرهنگ یرهبر مطالعاتفصلنامه  32

 

 

 

 

 

 

 : مدل تحلیلی تحقیق1شکل 
 
 

 فرضیه های تحقیق 2-6
 ر دارد.بر سبک زندگی تاثی عمل کردن مبتنی بر اصول، ارزشها و باورها .1

 بر سبک زندگی تاثیر دارد. راستگویی .2

 بر سبک زندگی تاثیر دارد.))ایستادگی بخاطر حقیقت استقامت و پافشاری برای حق .3

 بر سبک زندگی تاثیر دارد. وفای به عهد .4

 بر سبک زندگی تاثیر دارد. مسئولیت پذیری برای تصمیمات شخصی .5

 بر سبک زندگی تاثیر دارد. اقرار به اشتباهات و شکستها .6

 بر سبک زندگی تاثیر دارد. قبول مسئولیت برای خدمت به دیگران .7

 بر سبک زندگی تاثیر دارد.))اهمیت دادن خود جوش به دیگران فعاالنه عالقمند بودن به دیگران .8

 بر سبک زندگی تاثیر دارد. توانایی در بخشش اشتباهات خود .9

 بر سبک زندگی تاثیر دارد. توانایی در بخشش اشتباهات دیگران .10

 

 روش تحقیق -3
پیمایشی می باشد برای جمع آوری  -این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش کار، توصیفی

داده های این تحقیق، ازروش های اکتشافی گوناگونی نظیر روش های کتابخانه ای )کتاب ها ،  ومتون 
 پرسشنامه( استفاده شده است.دیجیتال ( وغیر کتابخانه ای )توزیع و تحلیل 

سال دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل تشکیل می  15جامعه آماری این تحقیق کارکنان با سابقه باالی 
نفر است می باشد وحجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری کوکران به تعداد  136دهند. که به تعداد 

ادفی مورد استفاده قرارگرفت و برای جلوگیری از نفر تعیین شد. همچنین روش نمونه گیری تص 100
پرسشنامه توزیع  110کوچک شدن نمونه آماری و پیش بینی پرسشنامه های غیر قابل بازگشت تعداد 

 پرسشنامه از بین آنها جمع آوری و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.   100شد که در پایان 
 سشنامه استاندارد استفاده شده است. به منظور اندازه گیری و بررسی موضوع از دو پر

  (2005لنیک و کیل )پرسشنامه استاندارد هوش اخالقی 
 ( 1391پرسشنامه استاندارد سبک زندگی لعلی و همکاران) 
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از روایی صوری استفاده شده است و برای برآورد پایایی پژوهش  برای تعیین روایی پرسشنامه پژوهش
آلفای کرونباخ  spssرد استفاده شده در این تحقیق با استفاده ازنرو افزار از روش آلفای کرانباخ برای برآو

 برآورد گردیده است که مطلوب تلقی می شود. /.932پرسشنامه 
برای تجزیه وتحلیل داده های این تحقیق از روش های آماری به کار رفته در تحلیل داده های تحقیق 

برای  وآزمون تحلیل واریانس فریدمن یه های آماری()برای آزمون فرض رگرسیون چندگانهروش آزمون 
بهره  SPSSبرای تجزیه و تحلیل اماری از نرم افزار  شده است. استفادههر یک از متغیرها رتبه بندی 

 گرفته شده است.

 

 یافته ها و نتیجه گیری-4

 الف( رگرسیون چندگانه
از ازمون  برای رتبه بندیچنین تحقیق از رگرسیون چندگانه و هم فرضیه هایبرای تجزیه تحلیل 

 بهره گرفته ایم. فریدمن
 :  خالصه مدل رگرسیون 1جدول 

ضریب تعیین تعدیل  ضریب تعیین ضریب همبستگی
 شده

 دوربین واتسون

0.736 0.545 0.536 2.171 

و  73/0( ضریب همبستگی بین مولفه های هوش اخالقی با سبک زندگی برابر 1طبق نتایج جدول )
قرار گیرد عدم  5/2یا  5/1واتسن در بازه  -نچه آماره دوربیچنان می باشد. 54/0ین نیز برابر ضریب تعی

است،  17/2واتسون برابر  نیآماره دورب نکهشود. با توجه به ای همبستگی بین خطاها پذیرفته می
 .شود توان گفت که عدم همبستگی بین خطاها پذیرفته می یم نیبنابرا

 واریانس یکطرفه :  نتایج تحلیل2جدول 

مجموع  
 مجذورات

میانگین  درجه آزاد ی
 مجذورات

F  سطح معنی
 داری

 0.001 62.217 1997.420 4 7989.679 رگرسیون

   32.106 96 6678.268 اختالف

    100 14667.25 کل

 99/0برای سطح اطمینان  f( و با توجه به اینکه سطح معنی داری خطای آزمون 2طبق نتایج جدول ) 
است بنابراین می توان گفت که استفاده از مدل خطی رگرسیون مجاز است و یا به   01/0متر از ک

 عبارتی می توان گفت که حداقل یکی از متغیرهای تحقیق قدرت پیش بینی متغیر سبک زندگی را دارد.

 : نتایج ضریب رگرسیون چند متغیره3جدول  

 T P ضرایب ضرایب غیر استاندارد متغیرهای  پیش بین
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 استاندارد
B SE BETA 

  9.083 - 1.893 17.197 ثابت

عمل کردن مبتنی بر 
  اصول، ارزشها و باورها

1.365 0.298 0.370 4.805 001/0 

 001/0 3.234 0.248 0.169 0.457  راستگویی
استقامت و پافشاری 

)ایستادگی  برای حق
 )بخاطر حقیقت

0.613 0.163 0.291 2.774 001/0 

 001/0 4.524 0.320 0.222 0.552  به عهدوفای 

مسئولیت پذیری برای 
  تصمیمات شخصی

0.508 0.088 0.298 5.76 001/0 

اقرار به اشتباهات و 
  شکستها

329/0 082/0 209/0 99/3 001/0 

قبول مسئولیت برای 
  خدمت به دیگران

556/0 059/0 296/0 12/6 001/0 

فعاالنه عالقمند بودن 
  به دیگران

704/0 086/0 426/0 16/8 001/0 

توانایی در بخشش 
 اشتباهات خود

828/0 038/0 743/0 69/21 001/0 

توانایی در بخشش 
  اشتباهات دیگران

739/0 092/0 401/0 003/8 001/0 

 99/0( و با توجه به سطح معنی داری خطای آزمون رگرسیون برای سطح اطمینان 3طبق نتایج جدول )
تمامی مولفه های هوش اخالقی، سبک زندگی را پیش بینی می کند و با توجه به می توان گفت که 

، 0.457 راستگویی،  1.365 عمل کردن مبتنی بر اصول، ارزشها و باورهاضرایب بتا می توان گفت که 
مسئولیت پذیری ، 0.552 وفای به عهد، 0.613))ایستادگی بخاطر حقیقت استقامت و پافشاری برای حق

قبول مسئولیت برای خدمت به ، 329/0  اقرار به اشتباهات و شکستها،  0.508 یمات شخصیبرای تصم
توانایی ، 704/0))اهمیت دادن خود جوش به دیگران فعاالنه عالقمند بودن به دیگران، 556/0  دیگران

تغییرات سبک زندگی  739/0 توانایی در بخشش اشتباهات دیگرانو  828/0 در بخشش اشتباهات خود
 ا پیش بینی می کند.ر
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 ب( رتبه بندی متغیرهای تحقیق 
الف( رتبه بندی متغیرهای مربوط به هوش اخالقی در بین کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد اردبیل مورد مقایسه قرار گرفته ونسبت به یکدیگر رتبه بندی شده اند. نتایج این رتبه 

 . ( آمده است4بندی در جدول )
 رتبه بندی هوش اخالقی -4 جدول 

 رتبه میانگین رتبه موانع

 1 4.52 توانایی در بخشش اشتباهات خود
 2 4.20  فعاالنه عالقمند بودن به دیگران

 3 4.14  توانایی در بخشش اشتباهات دیگران
 4 3.98  قبول مسئولیت برای خدمت به دیگران

 5 3.91  مسئولیت پذیری برای تصمیمات شخصی
 6 3.87  عمل کردن مبتنی بر اصول، ارزشها و باورها

 7 3.67  وفای به عهد
 8 2.39  اقرار به اشتباهات و شکستها

 9 2.14  راستگویی

 10 1.96 ))ایستادگی بخاطر حقیقت استقامت و پافشاری برای حق

استقامت و در رتبه اول و  4.52با میانگین  توانایی در بخشش اشتباهات خود( 4با توجه به نتایج جدول )
 در رتبه آخر قرار دارند. 1.96با میانگین  پافشاری برای حق

ب( رتبه بندی متغیرهای مربوط به سبک زندگی در بین کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد  
رتبه اسالمی واحد اردبیل مورد مقایسه قرار گرفته و نسبت به یکدیگر رتبه بندی شده اند. نتایج این 

 ( آمده است .5بندی در جدول )
 رتبه بندی ابعاد سبک زندگی -5جدول 

 رتبه میانگین رتبه شاخص ها

 1 4.88 اجتناب از داروها و مواد مخدر
 2 4.62 کنترل وزن و تغذیه

 3 4.42 پیشگیری از بیماری ها
 4 4.36 سالمت روان شناختی

 5 4.21 سالمت معنوی
 6 4.16 سالمت اجتماعی

 7 4.12 مت محیطیسال
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حوادث با  از در رتبه اول و پیشگیری 4.88مخدر  مواد و داروها از اجتناب( 5با توجه به نتایج جدول )

 در رتبه آخر قرار دارند. 3.65میانگین 
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Abstract  

 

This research in terms of purpose is applied and in terms of work 

method is descriptive-survey. The statistical population of this 

research consists of employees with more than 15 years of experience 

in Islamic Azad University, Ardabil Branch. Sample size was 

determined 100 people by using Cochran sampling method. Random 

sampling method was also used. In order to measure and evaluate the 

subject, two standard questionnaires have been used. To determine 

the validity of the research questionnaire, face validity was used and 

to estimate the reliability of the research, Cronbach's alpha method 

was used, which is equal to 0.932. It has been estimated. Statistical 

methods used in the analysis of research data. To analyze the data of 

this research, were used multiple regression test and Friedman test. 

Findings show that moral intelligence has an effect on the Islamic 

lifestyle of the staff at the Islamic Azad University in Ardabil. 
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