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بیمارستان هاي شهر رابطه انگیزش در کار و معنویت در میان کادر پرستاري
تیبر معنویمبتنیزشیمدل انگبا استفاده از اصفهان

3یمظاهر گنج، *2يمحترم جعفر، 1يمحمدرضا دلو
واحد دهاقان، یآزاد اسالملتی، دانشگاه مدیریت دو، گروه دانشجو2؛، اصفهان، ایرانانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقانمدیریت بازرگانی، دگروه1

.ایران،نشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکردمدیریت دولتی، داگروه 3؛رانی، ااصفهان
13/11/93:پذیرشتاریخ 10/7/93تاریخ دریافت

مقدمه:
ست ايسوق دهنده و کشاننده ايروینزش،یانگ

کیشود. در یهدفمند منجر ميرپایکه به رفتار د
توان به یرا مزشیانگق،ی، اما نه چندان دقیکليبندمیتقس

کمبود. زشیو انگزشیانگکرد: فرامیتقسیدو بخش اساس
را سمیارگانياست که کمبودهایزشیکمبود، انگزشیانگ

است که افراد به یزشیانگزش،یانگکند. فرایجبران م
از دیشوند، بلکه باینمختهیبرانگزشیمتداول انگيمعنا

انسان يبرازشیانگسطح بهنجار فراتر روند. افراد در فرا

بالقوه شان يبه تمام آنچه استعدادهادنیکامل شدن و رس
در کار به زشیانگ.)1- 3(شوندیمختهیرا دارند، برانگ

که است یرونیو بیدرونيروهایاز نيصورت مجموعه ا
را يآغاز، شکل، جهت، شدت و مدت رفتار مربوط به کار

منظور از انگیزش کار، اوضاع و احوال ).1(کندیمنییتع
ه يباعث انگیختن، هدایت و ادامو شرایطی است که

).4(می شودشغلی افراد هايرفتارهاي مرتبط با موقعیت
توان یاست که نمیوجهچنديادهیدر کار، پدزشیانگ

چکیده:
ه که به عنوان امري مهم و ضروري در ی بودرونیو بیدرونيروهایاز نيمجموعه اانگیزش در کارزمینه و هدف:

این .شناخته شده استارائه کار دقیق و با کیفیتجهت شغل پرستاران و سایر افراد ارائه دهنده خدمات به بیماران
باشهر اصفهان يهامارستانیبيکادر پرستارمعنویت در میانانگیزش در کار ورابطه مطالعه به منظور تعیین 

.انجام گردیدتیبر معنویمبتنیزشیگاستفاده از مدل ان
شاغل ارانیو بهها، مامانفر از پرستاران230بر روي 1393تحلیلی در سال -این مطالعه توصیفی:بررسیروش 

.در بیمارستان هاي دولتی شهر اصفهان که به صورت نمونه گیري تصادفی ساده انتخاب شده بودند انجام گردید
سوال بر اساس مدل انگیزشی مبتنی بر معنویت در حوزه 64نامه محقق ساخته شامل ابزار جمع آوري شامل پرسش

.ارتباطات فرافردي، درون فردي، میان فردي، برون فردي، انگیزش و فرا انگیزش و معنویت بود
نفر)97(%2/42مرد و نفر)133(%8/57شامل ارانیو بههانفر از پرستاران، ماما230مطالعه نیدر ایافته ها:

را داشته و بعد از آن ارتباط درون ریثأتنیشتریب86/0يبا بتايمطالعه قرار گرفتند. ارتباطات فرافردتحت زن
همچنین ؛در کار اثر داشتندتیمعنويبر رو59/0يبتاباي و برون فرديفردانیم، ارتباط70/0يبا بتايفرد

داري بین ی ارتباط معن. و فرا انگیزش موثر بودداري بر انگیزشیبه طور معن677/0متغیر معنویت در کار با بتاي 
.)<05/0P(مولفه هاي مدل انگیزش مبتنی بر معنویت با تحصیالت و سن افراد وجود نداشت

فردي و درون فردي در مقایسه با ارتباطات میان فردي ثیرگذاري بیشتر ارتباطات فراأبا توجه به تنتیجه گیري:
معنویت و انگیزش در کار پیشنهاد به ارتقاي این ارتباطات توسط مدیران بیمارستان ها و بدین و برون فردي در

.در کار با رهیافت معنویت می شودترتیب افزایش انگیزش

.انگیزش، کادر پرستاري، معنویت، ارتباطات، بیمارستانهاي کلیدي:واژه
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از ). 5(دیواحد سنجریمتغکیلهیبه وسماًیمستقآن را
می توان به ،عواملی که در انگیزش کاري موثر می باشد

ارتباطات موثر و معنویت اشاره کرد که در این خصوص 
ها در آنشتریاما ب؛ارائه شدهیگوناگونيهايتئور

انسان و در يگوناگون وجوديساختن ساحت هاکپارچهی
دچار کارکنان یختگیجامع در برانگیارائه چارچوب
مهارت هاي ارتباطی موثر در بین کارکنان . کاستی بودند

در انگیزش کاري افراد نقش مهمی را ایفا کند. می تواند
گفته می شود روابط موثر در سازمان چه در سطوح 
عمودي و چه در سطوح افقی هم میزان عالقه به کار را 

ط کار بهبود می یابد که افزایش می دهد و هم روابط محی
این به نوبه خود موجب اثر بخشی بیشتر سازمان ها می 

دل انگیزشی مبتنی بر معنویت کارکنانم). 6،7(گردد
در کار کارکنان با ابعاد زشیانگنهیجامع در زمنسبتاًیمدل

فرد در کیيو معنویروان،یاجتماع،یستیزيوجود
رهایسه دسته از متغشامل،یمدل مفهومنیا. سازمان است

و یانجیميرهایمتغ(مستقل)،یرونیبيرهایاست: متغ
رندهیدر برگیرونیبيرهای(وابسته). متغیدرونيرهایمتغ

،يارتباط درون فرد،يفردارتباط فرایاصلریچهار متغ
کیهر ياست. برايو ارتباط برون فرديفردانیارتباط م

کننده نییشده که تبفیتعریینشانگرهارها،یمتغنیاز ا
ارتباط فراگفته می شود آن ها است. یارتباطيهایژگیو

برتر است که در چهار يروینیا(ارتباط فرد با خدا يفرد
و خدايکارگزار،ییهمه در خدا،ییگونه همه خدا

ارتباط درون ،يمتصور است) با ساحت معنوبا خدایتعامل
است) با شیوخشتنی(نوع ارتباط انسان با خوي فرد

تفاهم و م،یگرد تفه(فراي فردانیارتباط م،یساحت روان
انسان ها است) با ساحت گریفرد با دکینیمعنا بمیتسه

و یعیطبطی(ارتباط فرد با محيو ارتباط برون فردیاجتماع
) با ساحت کیولوژیزیفيازهایننیمأبه منظور تیسازمان

رتباط موثر چهارگانه اجهیانسان سروکار دارند. نتیستیز
کار یانجیميرهایاست که در متغتیمعنو،فوق در سازمان

یدر کار جلوه میوستگیبه هم پوبا معنا، کار هدفمند
یدرونيرهایمتغبهیانجیو میرونیبيرهایکند. همه متغ

در مطالعه مالیی . )8- 10(شودیمیدر کار منتهزشیانگ

انگیزه و اشتیاق به کار در خصوص رابطه معنویت در کار با
مؤلفه هاي معنویت در داري بینی نشان داد رابطه معن

انگیزه درونی و ابعاد اشتیاق شغلی با عملکرد محیط کار،
معنویت در وظیفه وجود دارد. عالوه بر این مؤلفه هاي

اشتیاق شغلی، توان محیط کار، انگیزه درونی و مؤلفه هاي
). در مطالعه دیگري 11(اشتنددبینی عملکرد وظیفه را پیش

داري بین معنویت کاري با تعهد، ینیز رابطه مستقیم و معن
در ). 12(ملکرد شغلی گزارش شده استرضایت و ع

پرستاران و افراد ارائه دهنده خدمات واحدهاي بیمارستانی
به بیماران به عنوان عضو اصلی تیم مراقبتی درمانی نقش 

). 13(مت جامعه ایفا می کنندمهمی در بهبود و ارتقاء سال
باو در عین حالبوده زیاد وظایف کاري این قشر 

نیروهاي لذا ؛همراه می باشدراوانی فدقت حساسیت و
ارائه کار دقیق و با و هاآنانگیزشی در ادامه فعالیت

). عدم توجه به عوامل 14(کیفیت بسیار تعیین کننده است
بیمارستان می تواند منجر بر انگیزش در کار کارکنان موثر

به کاهش رضایت درکار، کیفیت خدمات، کند شدن 
یند بهبودي بیمار و در نهایت کاهش رضایت استفاده افر

.)15(کنندگان از خدمات شود
کارکنان و عوامل مؤثر بر آن و زشیمسأله انگ

بالعکس اییشغلتیکه موجب رضایعواملنیهمچن
نید و نقش مهم اشونیکارکنان میتیباعث نارضا

مورد ربازیسازمان ها از دیو اثربخشییمسائل در کارآ
از پژوهشگران حوزه یبرخ.بوده استرانیتوجه مد

در سازمان، تیمعتقدند که معنوتیریسازمان و مد
نیمأدر کار کارکنان در تزهیبا انگیمیرابطه مستق
نیمحققان بر انیدارد. ایو سازمانيفردیاهداف متعال

توان یکارکنان را میمتعاليازهاینيباورند که ارضا
یبارتبه ع. جستجو کردتیدر مدل مربوط به معنو

یکه همواره در پییازهایکارکنان عالوه بر نگر،ید
دارند که در زینییازهاینبه آن هستند، فراییپاسخگو
یزشیجستجو کرد. مدل انگدیبایزشیانگفرايمدل ها

کارکنان در زشیتواند عالوه بر انگیمتیبر معنویمبتن
لذا در این مطالعه بر آن ؛موثر باشدزیآنان نزشیانگفرا

انیدر متیمعنودر کار وزشیرابطه انگنییتعشدیم تا 
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شهر اصفهان با استفاده از يهامارستانیبيکادر پرستار
.دیانجام گردتیبر معنویمبتنیزشیمدل انگ

:روش بررسی
تحلیلی در - لعه مقطعی به شیوه توصیفیاین مطا

در بیمارستان هاي دولتی شهر اصفهان (الزهرا، 1393سال 
نور و علی اصغر، کاشانی، فیض، عیسی بن مریم، امام 
موسی کاظم، امین، سیدالشهدا، شریعتی، شهید بهشتی، 

پرستار، ماما و 230چمران، غرضی و فارابی) بر روي 
گیري تصادفی ساده انتخاب شده بهیاران که به روش نمونه 

بودند، انجام گردید. انتخاب افراد از روي لیست موجود در 
هر بخش بیمارستان هاي اصفهان متناسب با حجم نمونه و به 
صورت قرعه کشی با همکاري سر پرستار انجام گرفت. 

برآوردي از )،t=96/1(%95حجم نمونه با ضریب اطمینان 
15/0برابر )Sاز متغیرهاي مدل (انحراف معیار نمره هر یک 

ابزار نفر محاسبه شد. 230، 05/0) برابرdو میزان دقت (
جمع آوري داده ها در این مطالعه پرسشنامه محقق ساخته 
بود که از مقاالت مختلف از جمله تحقیق رستگار و 

). در خصوص روایی و پایایی 8(فرهنگ اخذ گردید
یید و أظران مدیریت تپرسشنامه، روایی آن با نظر صاحب ن
محاسبه میزان نفر با30پایایی آن به صورت پایلوت بر روي 

کاردرتیمعنو(آلفاي کرونباخ براي تمامی متغیرهاي مدل
76/0=α،85/0زشیو فرا انگزشانگی=α،فردي فراارتباط
84/0=α،83/0فردي درونارتباط=α،يفردانمیارتباط
81/0=α،82/0يدفربرونارتباط=αمورد قبول ) محاسبه و

7واقع شد. پرسشنامه مورد استفاده در این مطالعه حاوي 
سوال بر 64سوال مربوط به مشخصات دموگرافیک و 

بود. سواالت مربوط تیبر معنویمبتنیزشیمدل انگاساس 
به مدل انگیزشی مبتنی بر معنویت شامل حیطه هاي معنویت 

سوال)، 15(انگیزشسوال)، انگیزش و فرا 30(در کار
سوال)،6(سوال)، ارتباط درون فردي4(فرديارتباط فرا

سوال) 3(سوال)، ارتباط برون فردي6ارتباط میان فردي (
بود که به صورت خود ایفا توسط پرستاران، ماما و بهیاران 
تکمیل گردید. اطالعات پس از استخراج وارد نرم افزار

SPSS وLisrelده از آزمون هاي توصیفی و شده و با استفا

استنباطی شامل آزمون همبستگی، مدل بندي رگرسیونی و 
.آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند

:یافته ها
نفر از پرستاران ، ماما و بهیاران230در این مطالعه 

نفر) زن تحت 97(٪2/42مرد و نفر)133(٪8/57شامل 
نفر) در 104(٪2/45افراد حدود مطالعه قرار گرفتند. بیشتر

متاهل و ٪7/81سال قرار داشتند.40تا 31گروه سنی 
مجرد بودند. اکثریت افراد مورد مطالعه تحصیالت 3/18٪

نفر) 102(٪3/44نفر) داشتند و 151(٪7/65لیسانس
از شرکت کنندگان ) ٪33نفر(76استخدام رسمی بودند. 

28) بهیار، ٪5/13(نفر31ر، پرستا)٪41نفر(95ماما، 
.)1(جدول شماره) کمک بهیار بودند٪2/12نفر(

یتوزیع فراوانی مطلق و نسب:1ماره جدول ش
افراد مورد مطالعهدموگرافیک يرهایمتغ

درصدتعدادبرچسب متغیرنام متغیر
972/42زنجنس

1338/57مرد
30563/24تا20سن

401042/45تا 31
50563/24تا 41

50142/6بیش از 
1887/81متاهلوضعیت تأهل

423/18مجرد
455/19پلمیفوق دتحصیالت

1517/65سانسیل
348/14سانسیلفوق

1023/44رسمیاستخدامنوع 
103/4پیمانی

282/12شبه پیمانی
545/23رسمی آزمایشی

367/15قرار دادي
761/33ماماردیف شغلی

951/41پرستار
314/13اریبه

282/12اریبهکمک
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نفر) از 28(٪2/12در نمونه مورد مطالعه، 
ICU ،(2/12٪پاسخگویان در بخش مراقبت هاي ویژه (

نفر) در اورژانس، 27(٪1/12نفر) در بخش مامایی، 28(
نفر) در 23(٪10نفر) در بخش جراحی زنان، 24(4/10٪

نفر) در بخش جراحی مردان، 22(٪6/9ل، بخش اطفا
نفر) در 14(٪1/6نفر) در بخش داخلی زنان، 21(1/9٪

%3نفر) در اطاق عمل، 14(٪1/6بخش داخلی مردان، 
در ٪33در بخش زایشگاه و CCU ،3٪نفر) در بخش7(

بر اساس نتایج بخش درمانگاه بیمارستان فعالیت داشتند.
تمامی (KS)رنوف اسمی-آزمون کولموگوروف

متغیرهاي مورد بررسی داراي توزیع نرمال با سطح 

هاي بنابراین از آزمون؛بودند٪5معنی داري بیش از 
آماري پارامتریک جهت آنالیز داده ها استفاده شد. در 
خصوص میانگین متغیرهاي مورد مطالعه بیشترین میانگین 

ط ) و ارتبا33/3±66/0(مربوط به ارتباط درون فردي
) بود و سایر متغیرها شامل انگیزش 29/3±67/0فردي (فرا

)، ارتباط برون فردي25/3±79/0انگیزش (و فرا
) و 21/3±70/0(ارتباط میان فردي)،67/0±22/3(

در رده بعدي قرار داشتند. براساس)21/3±66/0معنویت (
داري میان تحصیالت ی آزمون آنالیز واریانس ارتباط معن

فه هاي مدل انگیزش مبتنی بر معنویت و سن با مول
).3و2ول شماره اجد()<05/0P(گزارش نشد

نتایج آزمون تحلیل واریانس مولفه هاي مدل انگیزش مبتنی بر معنویت بر اساس تحصیالت افراد مورد مطالعه:2جدول شماره

سطح معنی داري F درجه آزادي میانگین مجذورات هامتغیر
396/0 931/0 2 412/0 معنویت
457/0 786/0 2 493/0 انگیزش
563/0 576/0 2 261/0 ارتباط فرا فردي
369/0 002/1 2 447/0 ارتباط درون فردي
361/0 024/1 2 514/0 ارتباط میان فردي
305/0 192/1 2 547/0 ارتباط برون فردي

ی بر معنویت بر اساس سن افراد مورد مطالعهنتایج آزمون تحلیل واریانس مولفه هاي مدل انگیزش مبتن:3جدول شماره 

سطح معنی داري F درجه آزادي میانگین مجذورات هامتغیر
321/0 805/7 3 168/3 معنویت
118/0 742/3 3 260/2 انگیزش
236/0 962/4 3 130/2 ارتباط فرا فردي
230/0 331/8 3 395/3 ارتباط درون فردي
06/0 352/6 3 983/2 رديارتباط میان ف
640/0 192/7 3 249/3 ارتباط برون فردي

فردي با بتاي نتایج آزمون رگرسیون ارتباطات فرا
ثیر را در بین متغیرهاي مورد مطالعه أتبیشترین مقدار86/0

، 70/0برمعنویت در کار داشت و ارتباط درون فردي با بتاي 
در رتبه هاي 59/0ارتباط میان فردي و برون فردي با بتاي 

داري با ی عدي قرار داشتند. متغیر معنویت نیز ارتباط معنب

ثیر داشتأبر روي آن ت677/0انگیزش داشته و با بتاي 
). در نهایت شاخص هاي 1شماره ، نمودار4شماره (جدول 

مربوط به برازش مدل با توجه به خروجی لیزرل بررسی و 
ها نشانه برازش بسیار مطلوب و نتایج نشان دادکه همه آن

).4(جدول شماره یید مدل تحقیق می باشد أت
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شاخص هاي آزمون برازندگی مدل اندازه گیري انگیزش کاري مرتبط با معنویت:4شمارهجدول 

مقدار شاخصمقدار استاندارد شاخصنام شاخص
در مدل مورد نظر

نتیجه گیري

مناسب استبرازش مدل تقریبا9/089/0ًبیشتر از)GFI(شاخص برازندگی
برازش مدل مناسب است9/090/0بیشتر از)AGFI(شاخص تعدیل برازندگی

برازش مدل مناسب است1/009/0کمتر از)RMSEA(جذر برآورد واریانس خطاي تقریب
برازش مدل مناسب است9/092/0بیشتر از)CFI(شاخص برازندگی تطبیقی

برازش مدل مناسب است9/088/0بیشتر از)NFI(شده برازندگیشاخص نرم

مدل انگیزشی مبتنی بر معنویت:1نمودار شماره 

بحث:
فردي، بر طبق نتایج این پژوهش، ارتباطات (فرا

درون فردي، میان فردي و برون فردي) بر انگیزش در 
کید بر معنویت در پرستاران، ماما و بهیاران أکار با ت

رد. در این ثیر داأبیمارستان هاي دولتی شهر اصفهان ت
تحقیق از این جهت که گزارش کرد ارتباط میان فردي 
و برون فردي با انگیزش رابطه داشته و معنویت نیز در 

ثیر دارد، با نتایج تحقیق رستگار أانگیزش کار کارکنان ت
و فرهنگی با محوریت انگیزش مبتنی بر معنویت شباهت 
دارد، این تحقیق به عدم وجود رابطه بین ارتباطات 

فردي و درون فردي با انگیزش در کار کارکنان فرا
دانشگاه تهران اشاره می کند که برخالف یافته هاي 

). نتایج بررسی در یکی از سازمان هاي 8(مطالعه ما بود

مریکا نشان داد که روابط خوب و منطقی بین آبهداشتی 
همکاران و مسئولین در رضایت شغلی آن ها و انگیزه 

). در یک مطالعه زمانی که از 16(استکاري موثر بوده
شرکت کنندگان پرسیده شد که چه چیزي انگیزه کاري 

8تیمی، نفر ارتباطات و کار9ها را افزایش می دهد آن
نفر پاداش را 7نفر مشارکت در فرآیند برنامه ریزي و 

). در بررسی دیگر نیز چهار 17(عنوان کرده بودند
رستاري از جمله استقالل، ویژگی سیستم ارائه مراقبت پ

ارتباطات، زمان کافی براي مراقبت و امنیت محیط 
کاري را در رضایت شغلی و انگیزش در کار دخیل 

). در یک تحقیق عنوان شده است 18(می دانستند
رضایت از شغل در کارکنان با ارتباطات و فرصت هاي 
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همچنین این تحقیق ؛شغلی مساوي در ارتباط می باشد
می کند ارتباطات در کار موجب اعتماد بهتر و گزارش 

ها از احساس ارزش در فرد و در نتیجه کاهش ترك آن
). طی یک مطالعه نیز گزارش شده 19(می شودسازمان

ي و معنوي رـهبداري میان ری است رابطه معن
).20(ه وجود داردنشگان در داکنارکازي نمندسااتو

که در برانگیختگی درونی و حس خود مختاري 
انگیزش درونی وجود دارد زمینه را براي اشتیاق 
کارکنان به شغل خود فراهم می کند. اشتیاق شغلی یکی 
از پیامدهاي مهم انگیزش است که بیانگر نگرش هاي 

هاست. باکر معتقد افراد نسبت به ویژگی هاي شغل آن
است کارکنانی که نسبت به شغل شان اشتیاق و عالقه 
زیادي دارند به طور کامل مجذوب شغل شان می شوند 
و تکالیف شغلی شان را به طرز مطلوبی به انجام 

). گفته می شود اگرچه معنویت در 21(می رسانند
اما مهمترین جزء ؛محیط کار از چند جزء تشکیل یافته است

همچنین ذکر شده است که ؛عنا و مفهوم در کار استآن م
انجام کار به نحو احسن از یک چارچوب معنوي و ایجاد 

طی یک ).22(معنی و مفهوم در کار بدست می آید
بررسی عنوان شده است مدیریت معنوي منجر به افزایش 
رضایت پرسنل و در نهایت افزایش عملکرد سازمانی 

کار شامل مفهوم صداقت و ). معنویت در 23(می شود
همبستگی درون کار، افزایش حس کامیابی، تعهد شغلی و 

در کار می باشدکه به دلیل افزایش ارزش عمیق درك شده
اثربخشی سازمانی، رضایت شغلی و اعتماد درون سازمانی 

گفته می شود ).24،25(بسیار مورد توجه قرار گرفته است
ان خود را از موجب می شود کارکنمعنویت در کار

سازمان و واحد کاري بدانند و از یکدیگر حمایت نموده و 

در .موریت ها و اهداف سازمان عجین نمایندأخود را با م
این حالت است که کارکنان کار خود را با معنا، هدف دار 

ها انگیزه کاري و چالش برانگیز یافته و بدین ترتیب در آن
راي محدودیت هایی از ). این مطالعه دا26(ایجاد می شود

جمله محدودیت انجام در جمعیت گسترده تر جهت تعمیم 
محدودیت هاي نتایج و استفاده از پرسشنامه خود ایفا و

پرسشنامه از جمله زیاد بودن سواالت، کمبود ازاستفاده
وقت و عدم همکاري برخی از کادر پرستاري در 
تخصیص دادن زمان خود براي تکمیل پرسشنامه که 

.یازمند توجیه مناسب آنان بودن

نتیجه گیري:
ثیر گذاري بیشتر أبا توجه به نتایج مطالعه و ت

ارتباطات فرافردي و درون فردي در مقایسه با 
ارتباطات میان فردي و برون فردي در معنویت و 
انگیزش در کار پیشنهاد می شود که ارتباطات درون 

و فردي به صورت موثر برقرار و زمینه خالقیت
نوآوري بین کارکنان فراهم شود، به نحوي که باعث 
خودشکوفایی کارکنان شود و همچنین پیشنهاد 
می شود که مدیران، ارتباطی موثر بین محیط طبیعی و 

.محیط کاري کارکنان فراهم نمایند

تشکر و قدردانی:
پژوهشگران از سرپرست محترم معاونت 

ان و مدیران پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاق
محترم بیمارستان هاي دولتی شهر اصفهان که ما را در 
انجام این پژوهش یاري نمودند کمال تشکر و 
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Background and aim: Motivation in working as a set of internal and external forces is
recognized as an important and necessary issue in nursing and other provider the services to
patients to provide a tactful and high quality work. This study was conducted to determine the
relationship between motivation in work and spirituality among nursing staff in the hospitals in
Isfahan using spirituality- based motivation model.
Methods: This descriptive-analytic study was performed in 2014 on 230 nurses, midwives, and
health workers who were selected using randomly simple sampling in the state hospitals in
Isfahan city. Data were collected through a questionnaire made by researcher consisted of 62
spirituality- based motivation questions in areas of extra- personal, intrapersonal, interpersonal,
motivation and meta-motivation and spirituality.
Results: In this study, 230 nurses, midwives, and health workers consisted of 57.8% (133) men
and 42.2% (97) women were studied. Extra- personal communication with beta 0.86 had the
greatest effect on spirituality in working, followed by intrapersonal communication with beta 0.70,
and interpersonal and inter-individual communication with beta 0.59. In addition, spirituality
variable was significantly effective on motivation and meta-motivation in working with beta 0.677.
No significant relationship was observed between the factors of spirituality-based motivation
model and education and age of individuals under study (P>0.05).
Conclusion: Regarding to the effectiveness of extra-personal and intrapersonal communication
compared with interpersonal and inter-individual communication on spirituality and motivation
in working, it is suggested to promote this relation by hospital administrators. Thus, it increases
the motivation in the working with spiritual approach.

Keywords: Motivation, Nursing staff, Spirituality, Communication, Hospital.


