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Abstract 
The aim of this study was to investigate the effect of professional vitality on the job 
performance of physical education teachers with the mediating role of organizational 
commitment. The research method was applied in terms of purpose and descriptive-survey 
in terms of data collection method. The statistical population included all physical 
education teachers in Semnan province in the academic year 2020-2021 (N=240). This 
study used non-probability convenience sampling to select the study sample. . Data 
collection tools were Skovholt’s (2010) Professional Vitality Standard Questionnaire, 
Allen and Meyer’s (1990) Standard Organizational Commitment Questionnaire and 
Paterson’s (1922) Standard Job Performance Questionnaire. The validity and reliability of 
the mentioned questionnaires were confirmed. The data of structural equation modeling 
was analyzed through SmartPLS software. The results showed that professional vitality 
and organizational commitment have significantly positive effect on the job performance 
of physical education teachers. Professional vitality also has significantly positive effect 
on the organizational commitment of physical education teachers. As a result, 
organizational commitment plays a mediating role in the relationship between 
professional vitality and job performance. Therefore, in order to improve the performance 
of physical education teachers, it is better to first focus on strengthening their professional 
vitality. At the same time, with the help of professional enthusiasm, their commitment to 
the organization will improve and this itself will lead to improve job performance. 
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Extended Abstract  

Background and Purpose 
The job performance of the employees is one of the primary and important 

matters, which is also considered one of the basic indicators of the success and 

continuity of the organization's goals (Zovar, Shabaneh Basim & Mehdizadeh, 

2022; 162). In this regard, examining the factors that can help improve the job 

performance of employees is a concern that should be addressed. In the meantime, 

professional vitality is one of the influential factors in the efficiency of human 

resources of organizations (Ahmadi Baladeh, Babaei Kachpi & Taheri, 2020; 

106). Even some researchers have pointed out that professional vitality can affect 

the employees’ commitment level to the organization (Vaezi, Hosseinpour & 

Sohrabi, 2019). For this reason, the aim of this study was to investigate the effect 

of professional vitality on the job performance of physical education teachers with 

the mediating role of organizational commitment. 

 
Materials and Methods 
The research method was applied in terms of purpose and descriptive-survey in 

terms of the data collection method. The statistical population included all 

physical education teachers of Semnan province in the academic year 2020-2021 

(N=240). The number of samples is estimated between 82 and 410 people based 

on Klein's theory (1994) and according the number of items in the questionnaires. 

In this study, books, and articles published in academic-research journals, formal 

websites, and articles presented at national and international conferences were 

used to explain the background and theoretical foundations.The questionnaire was 

the data collection tool. However, due to the conditions of the Covid-19 disease 

and the lack of direct access to the statistical population, the questionnaire was 

designed online and its link has been shared with groups of physical education 

teachers in different cities of the province. The sampling method was a non-

probability convenience sampling. Finally, 72 people answered the 

questionnaires. The questionnaire consisted of 4 parts. The first part included 

demographic characteristics such as gender, age, education level, work 

experience, marital status, and teaching level. The second part included the 

standard questionnaire of organizational commitment taken from the studies of 

Allen and Meyer (1990) consisting of 18 items in three dimensions of emotional 

organizational commitment, continuous organizational commitment, and task 

organizational commitment. The third part involved the standard job performance 

questionnaire, taken from Paterson's study (1922), consisting of 15 items and in a 

one-dimensional form. The fourth part also included the standard questionnaire of 

professional vitality, taken from the study of Skovholt (2011) and consisting of 8 
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items. The validity and reliability of the mentioned questionnaires were 

confirmed. SPSS V25 and Smart PLS.3 softwares were used for statistical 

analysis of data. 

 
Findings 
Demographic findings showed that in the age variable, the highest frequency is 

related to the age group of 31 to 40 years with 34.7% and the lowest frequency is 

related to the age group above 60 years with 4.1%. In the gender variable, men 

were 41.7% and women were 58.3%. In the marital variable, 12.5% were single 

and 87.5% were married. In the education level variable, the highest frequency 

was related to master's degree with 45.8%. In the field of study variable, 72.2% 

studied physical education and 27.8% studied in other fields. In the work 

experience variable, the lowest frequency was related to 16 to 20 years with 5.5%. 

In the employment status variable, the highest frequency was related to formal 

employment with 62.5%. In the variety of teaching levels, the highest frequency 

was related to the second high school with 43.1%. The findings from the 

description of the research variables also revealed that among the variables, job 

performance had the highest average and organizational commitment had the 

lowest average. The Kolmogorov-Smirnov test was also used to check the 

normality of the research variables. According to the significance level obtained 

from the test, the distribution of research variables was not normal. The KMO test 

was used to determine the adequacy of sampling and predict the items of each 

component. Bartlett's test was also used to determine the relationship between 

items and components and to provide a reasonable basis for factor analysis. Since 

the value of the KMO index was equal to 0.772, the number of samples was 

sufficient for factor analysis and path analysis with structural equations. Besides, 

the significance value of Bartlett's test was (46.514), showing that factor analysis 

is suitable for identifying the structure of the factor model according to the 

significance value (0.001). Therefore, while respecting the presuppositions of the 

test, the results confirmed the usability of factor analysis. The results indicated 

that professional vitality has a strong, direct, and significant effect on the 

occupational performance of physical education teachers (P<0.01). Furthermore, 

professional vitality has a moderate, direct and significant impact on the 

organizational commitment of physical education teachers (P<0.01). 

Organizational commitment also has a moderate, direct, and significant effect on 

the job performance of physical education teachers (P<0.01). In this study, the 

VAF criterion was used to determine the intensity of the indirect effect through 

the mediator change, which takes a value between 0 and 1. Based on the results, 

the impact of professional vitality with the mediating role of organizational 
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commitment on the professional performance of physical education teachers was 

confirmed. 
 

Conclusion 
Considering the effect of professional vitality on the organizational commitment 

and job performance of physical education teachers, it is suggested to try to 

strengthen their professional vitality by valuing teachers and reminding them of 

the importance of their jobs.  Promoting the job and responsibilities of teachers 

should be considered. In schools, attention should be paid to teachers’ material 

and spiritual support to strengthen professional vitality. School principals should 

use the experiences of psychology and counselling centers to take advantage of 

professional vitality for improving organizational engagement and teacher 

performance. Considering the effect of organizational commitment on teachers' 

job performance, it is recommended that the amount of emotional, continuous and 

task commitment of teachers be periodically checked and possible issues that lead 

to a decrease in organizational commitment be identified and resolved. It is also 

suggested to use experimental counseling centers to solve the possible 

organizational problems of teachers. Therefore, in order to improve the 

performance of physical education teachers, it is better to first focus on 

strengthening their professional vitality. At the same time, with the help of 

professional enthusiasm, their commitment to the organization will improve and 

this itself will lead to improved job performance. 
 

Keywords: Commitment, Happiness, School, Job Performance, Teacher. 
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 مقالة پژوهشی

  تعهد میانجي  نقش با  بدنيتربیت دبیران شغلي عملكرد بر ايحرفه نشاط تأثیر

 1سازماني 
 

 3پوريحوریه دهقان، 2حسن بحرالعلوم، 1مهتاب قندهاري

 

و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود،  بدنی  تربیتارشد مدیریت ورزشی، دانشکده  یکارشناسآموخته  نشاد.  1
 شاهرود، ایران 

دانشکده    دانشیار.  2 ورزشی،  ایران بدنی  تربیتمدیریت  شاهرود،  شاهرود،  صنعتی  دانشگاه  ورزشی،  علوم    و 
 )نویسنده مسئول( 

 و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران   بدنیتربیتمدیریت ورزشی، دانشکده    استادیار.  3

 1401/ 09/06تاريخ پذيرش:                           1400/ 11/ 20تاريخ دريافت: 
 

 چكیده 
  تعهد   میانجی  نقش  با  بدنی  تربیت  دبیران   شغلی  عملكرد  بر  اينشاط حرفه  بررسی تأثیرهدف پژوهش حاضر  

پیمايشی از  -ها توصیفیآوري دادهبود. روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردي و از نظر شیوۀ جمع  یسازمان

بودند   1399-1400بدنی استان سمنان در سال تحصیلی  دبیران تربیت  همهنوع همبستگی بود. جامعة آماري  

اي  ستاندارد نشاط حرفهاهاي  ها پرسشنامهآوري داده گیري در دسترس بود. ابزار جمعروش نمونه   .نفر(  240)

)2011)   اسكوهولت ماير  و  آلن  سازمانی  تعهد   ،)1990( پاترسون  شغلی  عملكرد  و  بود.  1922(  پايايی  ( 

با شاخصپرسشنامه  تأيید شد.    هايها  و  بررسی  ترکیبی  پايايی  و  کرونباخ  محتوايی  آلفاي  و  روايی صوري 

نظرات  پرسشنامه با  دبیران    15ها  و  ورزشی  مديريت  اساتید  از  سازۀ شدتأيید  بدنی  تربیتنفر  روايی   .

تجزيه پرسشنامه شد.  تأيید  واگرا  و  همگرا  روايی  معیارهاي  از  استفاده  با  نیز  داده  و   ها  روش تحلیل  به  ها 

اي و تعهد نشاط حرفه،  ان داداس انجام شد. نتايج نشالافزار اسمارت. پیسازي معادالت ساختاري در نرممدل

اي نیز بر تعهد سازمانی  . نشاط حرفهداشت  و مثبت  معنادارتأثیر    بدنیسازمانی بر عملكرد شغلی دبیران تربیت

اي و عملكرد تعهد سازمانی در رابطة بین نشاط حرفههمچنین  داشت    و مثبت  معنادارتأثیر    بدنیدبیران تربیت

بدنی ارتقا يابد، بهتر است ابتدا بر اينكه عملكرد دبیران تربیت براي بنابراين  کرد؛شغلی نقش میانجی را ايفا 

ها به سازمان بهبود اي تعهد آنزمان به کمک نشاط حرفهطور همها تمرکز کرد که بهاي آنتقويت نشاط حرفه

 خواهد شد. منجر  به بهبود عملكرد شغلی امراين  کهيابد می

 تعهد، شادکامی، مدرسه، معلم، عملكرد کارکنان. :واژگان کلیدي
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 مقدمه 
چراکه ؛  ترین منبع در موفقیت سازمان نقش بسزایی داردترین و باارزشمهمعنوان  بهمنابع انسانی  

اهداف   ترین ابزار تحققاصلیو عملکرد،  منابع انسانی سازمان قابلیت تغییر در عملکرد خود را دارد  

  ی برای بقامثبت  عملکرد  (. درواقع،  76،  2019،  شیرمحلهآذرنیوشان، مشایخ و محمدیاست )سازمانی  

 استمهم    ،یند توسعهراف  براینقطه شروع    عنوانبهتوجه به عملکرد    و  نیاز است  در عصر رقابتسازمان  

  کارکنان از موارد  شغلیعملکرد در این راستا، . (986، 2019، زعفرانی ذوالفقاریشفیقی، کالنتری و )

-نیز محسوب می  ها و تداوم اهداف سازمان  موفقیتهای اساسی  از شاخص  که  است  مهمی و  اساسی  

بدون  )  اه سازمانمهم رهبران    هایمسئولیتاز  ( و  162،  2022  ،زادهو مهدی  بسیمشبانزوار،  ) ودش

مراقی  )مسعودی  افزایش عملکرد شغلی منابع انسانی است  سازمان(،  فعالیت  ۀتوجه به نوع، اندازه و زمین

   (.9، 2015 و استوار،

توانایی  از  استفاده  معنای  به  کارمند  شغلی  مهارتعملکرد  تجاربها،  و  وظایف    ها  انجام  جهت  در 

اثربخش  صورت  به  شدهمحول  و  محققان.  استکارا  از  یک  متفاوتی    هر  عوامل  از  تابعی  را  عملکرد 

. عوامل رفتاری  اندییندافر  عوامل رفتاری و عوامل  ، های عملکردیطورکلی شاخصدانند، ولی بهمی

دیت در کار، کوشش در جهت  جرجوع،    برخورد مناسب با ارباب  رعایت مقررات و انضباط اداری،  شامل

یندی شامل شرایط کاری،  او عوامل فر  استاعتمادبودن و خودجوشی  قابل  پذیری، یادگیری، انعطاف

  ، ارتقایشرایط  کردن  به احترام و منزلت، عوامل مربوط به رفع نیازهای آموزشی و فراهم  عوامل مربوط

ترین مسئله در  حیاتی  ،طورکلیبه  (. 12،  2018پور و خزایی،  )قلی  استمدیریت شایسته و مشارکت  

آن واداشته   ۀاست و اهمیت آن، محققان را به پژوهش هر چه بیشتر دربار  عملکرد شغلی  ،هر سازمانی 

ها و نیازها  دانند و معتقدند انگیزهعملکرد شغلی را محصول رفتارهای انسانی می  ،شناساناست. روان 

  (. 116،  2019زاده و نصیریان،  جالل)ثیر دارند  أ اقتصادی ت   ۀر عملکرد افراد و در نهایت رشد و توسعب

آن کارکنان موفق از کارکنان    ۀترکیبی است که بر پای  ایهست که عملکرد شغلی سازا  این ان  محققباور  

 مرادی)ابوالقاسمی و  شناسایی هستند  نظری مشخص قابل  هایمالکای از  ناموفق از طریق مجموعه 

های صنعتی و بازرگانی حتی خدماتی  سازمان  ،حاضردر حال    (.53،  2012،  و زاهد  سروش، نریمانی

وری خود به افزایش توان تخصصی و رضایت و دلبستگی منابع  بهره  ۀدرج   افزایشبیش از پیش برای  

خود آورده  انسانی  بهرهروی  و  آناناند  شغلی  عملکرد  به  بهبودبخشیدن  با  را    اندکردهمربوط    وری 

فردوسی عواملی که می  (.48،  2018پور،  )منتظری و  راستا، بررسی  این  بهبود عملکرد  در  به  تواند 
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پور و )خسروی، طاهر ازجمله موضوعاتی است که باید به آن پرداخته شود کند،شغلی کارکنان کمک 

   . (34، 2020پورشافعی، 

کند.  ایفا میکارکنان  زندگی روزانه    ها و در محیط کاری و، نشاط نقشی اساسی در سازماندر این بین

شود و  ترین موضوع سازمانی در نظر گرفته میپرانرژی و خالق، مهم  امروزه داشتن کارکنان راضی، 

دارای احساس رضایت بیشتر از خود و محیط اطراف ها آن که  شودشادکامی افراد هنگامی پدیدار می 

ها به عواملی توجه درنتیجه، رهبران سازمان  ؛(10،  2015،  نژاد، احمدی و اوجی)رنجبر  خود باشند

بهمی که  و  کنند  باشند  داشته  نقش  عملکرد کارکنان  بهبود  در  برای    ای کارکنانحرفه  نشاطنوعی 

    (.34، 2020، و همکاران )خسروی اهمیت دوچندان دارد ها سازمان

حرفه انعطافنشاط  انرژی،  باالی  سطح  به  کار،  ای  در  ذهنی  برابر  پذیری  در  مقاومت  و  زیاد  تالش 

ازجمله عوامل   ایحرفهنشاط    (.96،  2019،  سهرابیو    پور، حسینی ظ)واع   کاری اشاره دارد  مشکالت

منابعاکار  برمؤثر   سازمان  یی  بهرهانسانی  افزایش  و  سازمانهاست  توسعهوری  و    ها آن روزافزون    ها 

.  (106،  2020،  کچپی و طاهریباالدهی، باباییاحمدی)  یی کارکنان استاوری و کاررشد بهره  مستلزم

 کندکه نشاط را در محیط کار خود تجربه   ایجاد کند رقابتی  مزیت تواندصورتی می دریک کارمند،  

کار.  ( 494،  2018،  1دمروتی  و   باکر   تیمز،  کمپ،دناوپ) در  بلند   ، نشاط  و    مدت اثرات  کارکنان  بر 

محیط کاری حساسیت بیشتری    ها درفرصت  درباره  ای،تجربۀ نشاط حرفهکارکنانی با   .ها داردسازمان

کنند و دارای اعتماد  تر عمل میبینانهو خوش  شونددارند و برای همکاران خود بیشتر مفید واقع می

هم که  هستند  بیشتری  نفس  استویژگی  این  ۀبه  سازنده  و  مثبت  سازمان  برای  و    ها  )رمزگویان 

ها، رفتگیکه در کاهش تحلیلدر نظر گرفته شده است  ای  پدیدهای  نشاط حرفه(.  34،  2014پور،  حسن

باقری،  کند )درنتیجه، عالقه فرد به سازمان را تقویت می  و مؤثر است  نیز  ها، ترک خدمت  افسردگی

   (.14، 2018، و منافی  زادهجاجرمی

ای دار بین نشاط حرفهارابطۀ مثبت و معن(  2018)و همکاران    کمپدناپ  و   (2017در مطالعات باقری )

لکرد  مبررسی رابطه شادی و ع »عنوان    با ( در پژوهشی  2017باقری )است.    شده تأیید  و عملکرد شغلی  

پ   نکارکنا علوم  دانشگاه  یافت که  « شکی شاهرودزدر  نتیجه دست  این  کار  به  به  ،  مشارکت، عالقه 

دار را با عملکرد سازمانی دارند و شادی  اترتیب بیشترین همبستگی معنبه و عدالتیادگیری سازمانی 

دارد. سازمانی  عملکرد  با  معناداری  و  مستقیم  همکاران  کمپدناپ  همبستگی  در    نیز  (2018)  و 

های مختلف شغلی  ای در بین افراد شاغل در بخش پژوهشی به بررسی مدیریت فعاالنه نشاط حرفه

 
1. Op den Kamp, Tims, Bakker & Demerouti 
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ای با عملکرد شغلی کارکنان رابطه مثبت و نشاط حرفه  ۀمدیریت فعاالن،  ان داد پرداختند. نتایج نش

و طاهری    کچپیبابایی توان یادآور شد که احمدی باالدهی و  البته در این راستا می  ؛معناداری دارد

توان اشاره کرد کسب موفقیت  وری را بررسی کردند که مینشاط سازمانی و بهره  نیز رابطۀ(  2020)

 وری کارکنان به نوعی معنای بهبود عملکرد شغلی را در بردارند.  بهره  ارتقایشغلی و 

تواند میزان تعهد کارکنان به سازمان را  ای میاند که نشاط حرفهحتی برخی از محققان اشاره کرده

و    274،  2019،  راد و مؤمنیکشاورز، همتی؛  96،  2019  و همکاران،  واعظی تأثیر قرار دهد )نیز تحت

که فرد احساس کند از تمام    یکار  طیدر مح. در حالت کلی،  (10،  2017  سیفری،درویشی و کالته

مثبت در سازمان   ی، جوو از شرایط کاری رضایت داشته باشد  کندتواند استفاده  توان و انرژی خود می

  استپدید خواهد آمد که نمایانگر تقویت میزان تعهد فرد به سازمان    ویجذب و نگهداشت    یبرا

   (.96، 2019، واعظی و همکاران)

هویتی با شرکت یا یک سازمان خاص  در هم  فرد     تطبیقی  صورت قدرتسازمانی کارکنان را به  تعهد

  به ارائه کار و  تمایل  ،( تعهد عاطفی) سازمان  شود: پذیرشسه عامل مشخص می با اند که تعریف کرده

)آلن   (تعهد هنجاری)  ماندن در سازمانبرای باقی  تمایل  و(  تعهد مستمر)  برای سازمان  اضافی  تالش

انـسانی(.  3،  1990،  1و مایر  حاضر    ،های سازمانی وفادار و سازگار با اهداف و ارزشمتعهد،    نیـروی 

عامل مهمی در اثربخشی سازمانی باشد. افرادی    تواندو می کند است فراتر از وظایف مقرر نیز فعالیت 

ها  آن مهم است و    بر این باورند کـه کـار در سـازمان برایـشان  ،بسیار باشندکه دارای تعهد سازمانی  

، در انجـام  کنندمی  بخشی از سازمان حـس  عنوان  بهخود را    ،اندهای سازمانشان موافقاحتماالً با ارزش

سازمانشان کسب    رفـاه خـود و   برایقـدم هـستند و تجـارب کـاری مهـم را  ثابـت    شدهوظـایف محولـ

نیـزمی تقویـت عملکـرد کارکنـان و  برای  انگیزشی  منبع قوی  تعهد سازمانی    کردنمتقاعد    کنند. 

پور، )رمزگویان و حسن  کار است  برای ادامه کار در شرایط دشوار نظیر تنش و فشارهای مرتبط باها  آن 

2014 ،35).   

های شغلی و  جوی جایگزینومعکوس با دو عامل تمایل برای جست   طورهتعهد سازمانی ب  ،لیکطوربه

. دهد کاهش می  تمایل به ترک شغل در ارتباط است. همچنین تعهد سازمانی فراوانی غیبت از کار را

ماندن در  انگیزش به باقی  تر سازمانی ازجمله رضایت شغلی وبا نتایج مطلوب  عالوه، تعهد سازمانیهب

-مخصوصی، سیدنقوی، صالحی  (.65،  2011،  فر)هویدا، جمشیدیان و مختاری  سازمان مرتبط است 

نوربخش    ،عیوضی(،  2021)دقیان و جهانگیرفرد  ص )  ( و2021)خدایاری و  رابطۀ بین 2021تامر   )

 
1. Allen & Meyer 
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تعهد سازمانی  ،  دهدنشان میاین مطالعات  اند و نتایج  تعهد سازمانی و عملکرد شغلی را بررسی کرده

 عملکرد شغلی نقش مثبت و معناداری دارد.  در

-موریتأ امین در تحقق م  ایاسوه  عنوان  بهسند تحول بنیادین آموزش و پرورش از معلم    ،در این میان

  ، درواقع  .(1،  2021زاه و میرزازاده،  دار، عظیم)رمضانی، کشتی  نظام تعلیم و تربیت، یاد کرده استهای  

در    مدارسشده در  مؤثرترین عامل شناختهو  و تربیت    جریان تعلیم  برمؤثر    عاملترین  مهممعلمان  

شمار  ه  هر جامعه ب  توسعه  از عوامل اساسی( که  77،  2019اند )آذرنیوشان و همکاران،  نظر گرفته شده

عصاره، اوضاعی  )  عهده دارند  برزیرا مسئولیت هدایت و پرورش یک نسل و گاهی چند نسل را    ؛آیندمی

امروزه  اما ،یت معلمان بستگی داردطورکلی، کیفیت نظام آموزشی به کیفبه(.  28، 2022، پورو عظیم

  و  ییاپرورش از کاهش کار  نظران و کارشناسان، نظام آموزش ودر کشور ما به گمان برخی صاحب

یکی از دالیلی   برد. این چالش اساسی نظام تعلیم و تربیترنج میمعلمان وری و عملکرد ضعیف  بهره

پور، دازند )حسینمعلمان بپرعملکرد شغلی    ارتقایبه  کند که  است که محققان و مسئوالن را مجاب می

بدنی نیز (. بررسی این مسئله درخصوص عملکرد دبیران تربیت6،  2020،  قمشی و محمدیالهیفضل

مهم است؛ چراکه این گروه از دبیران نقش بسیار مهمی در سالمت روحی و جسمی کودکان و فرزندان 

رحمانیان و  )شکوهی  دارند  دیگر  از(.  8،  2022کوشکی،  ایران  درس  بهها  آن  ،سوی  تدریس  دلیل 

در مدارس هستند )بای،  خود  خاص هایچالش درگیربدنی به دو شکل عملی و نظری، همواره تربیت

تواند هم در نوع تدریس و هم در تربیت نسل  میها  آندرنتیجه، در نظر گرفتن عملکرد    (؛ 192،  2018

( در پژوهش خود به  2010)  1رابینسون و کمبلگونه که  همان  ؛آینده نقش بسیار مهمی داشته باشد

افزایش کارایی آموزشی و اثربخشی   معلمان سببشغلی  ارزیابی عملکرد  ند که  این نتیجه دست یافت

از  مدرسه می ارزیابی  2015)  2الویت   (.109  ،2021پور،  نظری، دیوکان و کوثریشود )به نقل  ( نیز 

 . دانسته استش زعملکرد معلمان را یک اهرم کلیدی برای افزایش تمرکز در کیفیت آمو

،  1399-1400براساس وضعیت نیروی انسانی در حوزۀ ورزش مدارس در کشور در سال تحصیلی  

های  پژوهشنفر است. براساس اعالم مرکز    559.75آموزان به معلم ورزشی  نسبت تعداد کل دانش

به معلم ورزشی در وضیعت بسیار نامطلوب   آموزدانش  تعدادمجلس شورای اسالمی، شاخص نسبت  

در مقایسه از نظر عملکرد، شــرایطی متفاوت    بدنی تربیتمعلمان  (.  2021قرار دارد )خبرگزاری میزان،  

های مهم اســت.  ز مؤلفهورزشــی ا-عملکرد آموزشــی  بدنی  تربیتسایر معلمان دارند. برای معلمان    با

 
1. Robinson & Campbell 

2. Elliott 
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برای داشتن عملکرد مناسب در ساعت ورزش نیاز است آمادگی جسمانی  بدنی  تربیتهمچنین معلم  

داشته مناسب  پوشش  دانش  باشد  و  برانگیختن  و  ورزشی  مسابقات  برگزاری  توانایی  برای و  آموزان 

 آموزش  بدنیتربیت   بنابراین مسئوالن  ؛(84،  2020)نظری،    داشته باشد  نیز  را  کالسمشارکت فعال در  

کارآمد در مدارس برخوردار  بدنی  تربیت پرورش و همچنین مدیران مدارس برای اینکه از معلمان    و

کارایی و اثربخشی برسانند، باید عملکرد    بیشترینمدارس را به  بدنی  تربیت  هایکالسباشند و بازدهی  

ارزیابی عملکرد    ،های مناسب کنترل و ارزیابی کنند. درواقعطور مرتب با روشرا به  بدنی تربیتمعلمان  

بدنی  تربیتمعلمان    ،پرورش و مدارس به کمک آن رفتارهای کاری  و  فرایندی است که مدیران آموزش

مقایسه   و  از طریق سنجش  مها  آن را  تنظیمبا  ازپیش  ارزیابی  عیارهای  ثبت کرده  شده،  را  نتایج  و 

آنمی و  معلمان  کنند  اطالع  به  را  )می  بدنی  تربیت ها  کوثریرسانند  و  دیوکان  ، 2021پور،  نظری، 

141.) 

خود را انجام    یو سازمان  یشغل  یف وظا  ق اینه و با اشتاال که کارکنان فع  یی هاسازمان  درطورکلی،  به

 شتر یسازمان ب  ی مال  یورسود و بهره  نینچکمتر است و هم  لتر و ترک شغالبا  دیتول  طح، سدهندمی

نوعی با  این گروه از دبیران به  زیرا  کند؛بدنی نیز صدق میدبیران تربیت  باره این نتایج مثبت در  ت.اس

دانش اشتیاق  و  شادی  میزان  خود  که  هستند  ارتباط  در  درسی  میواحد  افزایش  را  و  آموزان  دهد 

البته در طی   ؛این سرزمین داشته باشند  آموزاندانشسرزندگی و بالندگی    برتوانند تأثیر شگرف  یم

های درسی به صورت به دلیل اینکه مدارس تعطیل شد و بسیاری از کالس  191-کوید  بیماری  شیوع

  ؛ تأثیر قرار گرفتبدنی نیز تحتای و کاری دبیران تربیتمیزان نشاط حرفه آنالین برگزار شد، احتماالً

توان یادآور شد که  باشد. حتی میتأثیر گذاشته    را نیزها  آنعملکرد شغلی  بر  تا جایی که ممکن است  

آنالین   تأثیر  بر  در حال حاضر، فضای آموزش  دبیران  است؛ چراکه دبیران گذاشته  تعهد معلمان و 

طور نتوانستند به   19-کوید  شیوع بیماریدلیل فرهنگ ضعیف ورزش آنالین در دوره  بدنی بهتربیت

مهارت از  استفاده  مناسب  تدریس  جریان  در  خود  عملی  دبیران کنندهای  هرچقدر  درمقابل،   .

بهتربیت راندمان آموزشی و    افزایشموجب    این امر  طور قطعبدنی به سازمان خود متعهدتر باشند، 

 (.199، 2016، ، رضوی و فرزانتر خواهد شد )عابدیای سالمپرورش جامعه

؛ بدین  دارددو ضعف اساسی    شده پیشینۀ مربوط به هر سه متغیر بحث  ،طورکه مشخص استهمان

صورت ای، تعهد سازمانی و عملکرد شغلی با هم بهصورت که تاکنون رابطۀ بین سه متغیر نشاط حرفه 

ای بررسی نشده است و تعداد مطالعاتی که به بررسی رابطۀ دو  یکپارچه در قالب یک مدل در مطالعه

 
1. COVID-19 
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باشبه پرداخته  دبیران  و  معلمان  آماری  در جامعۀ  متغیرها  بسیار  ندوی  در    ؛است  اندک د،  درنتیجه 

است شده  تالش  تا    ی مدل  ،مطالعۀ حاضر  شود  ارزیابی  و  بررسی  مذکور  متغیر  سه  ارتباط  از  جامع 

در   کنند. هاتکا استفادیک منبع تحقیقاتی قابل عنوانبهنتایج حاصل  ازآینده ها و پژوهشگران سازمان

نقش تعهد عاطفی به سازمان را در   ( در پژوهش خود 2020) 1واینبرگ، پچی و دکرامر  ون این راستا 

  کشور کامالً   ی در مطالعات بوم ژهی راستا به و نیکمبود مطالعه در ااما  کردند، عملکرد معلمان مطالعه 

دستیابی به پاسخ این سؤال هستیم که آیا نشاط   دنبالدر این پژوهش به  ،به همین دلیل  ؛مشهود است

در این میان، نقش    و  خیر.بدنی استان سمنان تأثیر دارد یا  ای بر عملکرد شغلی دبیران تربیتحرفه

 .متغیر تعهد سازمانی چیست

 عنوان به  اینشاط حرفهارائه شده است. در این چارچوب    یکچارچوب نظری پژوهش در شکل شماره  

در نظر متغیر میانجی  عنوان  بهمتغیر وابسته و تعهد سازمانی    عنوانبهشغلی    دعملکرمستقل،    متغیر

بودن حوزۀ توجه به بدیعبنابراین نتایج بررسی رابطه سه متغیر در قالب یک مطالعه با   اند؛گرفته شده

 ۀ محققان و مسئوالن حوز  از سویدر همین راستا    آینده تحقیقات    برایتواند  کاری و جامعۀ آماری می

 بدنی نیز بهبود یابد. میزان عملکرد دبیران تربیت   کاربردی  هایو با ارائه پیشنهاداستفاده شود  آموزش  

 
 مدل مفهومی پژوهش -1شكل 

 

 پژوهش روش
پیمایشی از -توصیفی  ، ها آوری دادهجمع  ۀ به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر شیوحاضر  روش پژوهش  

تربیت   همه  ،پژوهشآماری    ۀجامع.  انجام شدصورت میدانی  به  که  بودنوع همبستگی   بدنی  دبیران 

 این در نفر برآورد شد. 240ها آنتعداد کل که  بودند 1399-1400استان سمنان در سال تحصیلی 

برآورد   با  ها ونامهسؤاالت پرسش تعداد به توجه با  (1994)  نیکالبراساس نظریه   نمونه تعداد پژوهش

 
1. Van Waeyenberg, Peccei & Decramer 
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بیماری   دلیلاما به ،شد تخمین زده 410تا  82بین سؤاالت  تعداد برابر  10 حداکثر  و برابردو  حداقل

آمارینبود    و19-کوید به جامعه  بهپرسشنامه  ،دسترسی مستقیم  آنالین طرها  و    شدند  حیاصورت 

های مختلف استان به اشتراک گذاشته شد که در شهرستان بدنیتربیتهای دبیران  لینک آن در گروه

در مجالت  منتشرشدهتب و مقاالت  در این پژوهش از کها پاسخ دادند. نفر به پرسشنامه 72درنهایت 

المللی برای تبیین های ملی و بینشده در همایشهای معتبر و مقاالت ارائهپژوهشی، سایت علمی و  

  ۀپرسشنامها نیز از پرسشنامه استفاده شد.  آوری دادهجمع  رایبپیشینه و مبانی نظری استفاده شد و  

شناختی شامل جنسیت، های جمعیتبخش اول سؤاالت ویژگی   بود:بخش    چهار  حاوی   شدهاستفاده

بخش دوم شامل پرسشنامۀ    بود؛سن، میزان تحصیالت، سابقۀ کار، وضعیت تأهل و مقطع تدریس  

سؤال در سه بعد    18(، متشکل از  1990)  1استاندارد تعهد سازمانی برگرفته از مطالعات آلن و مایر 

گویه و تعهد سازمانی تکلیفی با  شش  گویه، تعهد سازمانی مستمر با  شش  سازمانی عاطفی با    تعهد

 2بخش سوم شامل پرسشنامۀ استاندارد عملکرد شغلی، برگرفته از مطالعۀ پاترسون  بود؛ گویه  شش  

بخش چهارم شامل پرسشنامۀ استاندارد نشاط    بود؛بعدی  صورت تک سؤال و به  15( متشکل از  1922)

گیری سؤاالت  برای اندازه.  بودسؤال    8( و متشکل از  2011)  3اسکوهولت   ای، برگرفته از مطالعۀحرفه

مذکور    هایپرسشنامه  صوری و محتوایی  روایی   د. ارزشی لیکرت استفاده شپنجاز طیف    هاپرسشنامه

روایی سازه )روایی همگرا و    و  رسید  بدنیمدیریت و دبیران تربیت   نظرانصاحبنفر از    15  تأیید  به

نیز   پرسشنامه  پرسشنامه  .شدتأیید  واگرا(  استفا  نیز  هاپایایی  از  با  و  شاخصده  آلفای کرونباخ  های 

ها  آنکه نتایج  ها بررسی شد  پرسشنامه کلی برایصورت و همچنین به  صورت جداگانهپایایی ترکیبی به

  یاستنباط  هایآمار  از  ها آماری داده  یلو تحل  یهتجزبرای    گزارش شده است.های پژوهش  یافتهدر بخش  

  یلو تحل  تأییدی   یعامل   یلتحل  ، یمعادالت ساختار  یسازمدل  ،یفیتوص  یهاآماره  شامل  یفیو توص

 . استفاده شد نسخه سه 5اسالو اسمارت پی 25نسخه  4اس اسپیاس یافزارهانرم  از یرمس

 

 

 

 
1. Allen & Meyer 

2. Paterson 

3. Skovholt 

4. SPSS   

5. Smart PLS  
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 نتایج 
سال    40تا    31بیشترین فراوانی به گروه سنی    در متغیر سن،  دهد مینشان  شناختی  های جمعیتیافته

در متغیر    .استمربوط  درصد    1/4سال با   60  بیشتر ازدرصد و کمترین فراوانی به گروه سنی    7/34با  

  5/87مجرد و  درصد 5/12. در متغیر تأهل، هستنددرصد  3/58و زنان  درصد 7/41جنسیت، مردان 

 درصد   8/45با    ارشدکارشناسی. در متغیر میزان تحصیالت، بیشترین فراوانی به  هستنددرصد متأهل  

درصد در   2/72تحصیلی،    ۀ. در متغیر رشتاستمربوط  درصد    6/5  با  کاردانی و کمترین فراوانی به  

خدمت، بیشترین   ۀتغیر سابقدر م  اند.درس خوانده  هارشته درصد در سایر    8/27و    بدنی  تربیت رشته  

  5/5سال با    20تا    16درصد و کمترین فراوانی به سابقه    1/29سال و کمتر با    10فراوانی به سابقه  

درصد و    5/62، بیشترین فراوانی به استخدام رسمی با  استخدام  یتوضع. در متغیر استمربوط  درصد  

بیشترین فراوانی    نیز  در متغیر مقطع تدریس.  استمربوط    درصد  4/1کمترین فراوانی به سربازمعلم با  

مربوط    درصد  1/18اول با    ۀو متوسط  درصد   9/38درصد، ابتدایی با    1/43دوم با    ۀترتیب به متوسطبه

 .است

از بین متغیرها، عملکرد شغلی دارای بیشترین ،  دهد توصیف متغیرهای تحقیق نشان می   ی هایافته

میانگین و تعهد سازمانی دارای کمترین میانگین است. از بین ابعاد تعهد سازمانی نیز تعهد سازمانی  

بودن برای بررسی نرمال  .استعاطفی دارای بیشترین میانگین و تعهد تکلیفی دارای کمترین میانگین  

معناداری   مقدارکه با توجه به    استفاده شد  1اسمیرنوف -وگروفمتغیرهای تحقیق نیز از آزمون کولم

آزموندستبه اجرای  از  )کوچککه    آمده  یعنی  مقدار خطا  از  متغیرهای    ،است(  α=05/0تر  توزیع 

 (.P<05/0) است تحقیق نرمال

2  از آزمون  یعامل  یلتحل  و  یهتجز  یاجراقبل از  
KMO بینی  گیری و پیشنمونه  یتکفا  یینتع  برای

ها و  ها با مؤلفهیهارتباط گو  یینتع  یاز آزمون بارتلت برا  ینهر مؤلفه استفاده شد. همچن  یهایهگو

شماره  طورکه در جدول  همانعوامل استفاده شد.    یلتحلو    یهتجز  یمعقول برا  یی کردن مبنا فراهم

است، تعداد نمونه برای تحلیل    772/0برابر    KMOنشان داده شده است و ازآنجاکه مقدار شاخص  یک  

  است(  514/46. مقدار معناداری آزمون بارتلت )استعاملی و تحلیل مسیر با معادالت ساختاری کافی  

ساختار مدل عاملی  تحلیل عاملی برای شناسایی  ،  دهدیم( نشان  001/0که با توجه به عدد معناداری )

را    یعامل  یلاستفاده از تحل  یتقابل  یجنتا،  آزمون  یهافرضیشپ   یتضمن رعا  ینبنابرا  ؛مناسب است

 
1. Kolmogorov–Smirnov Test 

2. Kaiser, Meyer and Olkin 
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خطی متغیرهای مستقل  همنبود    ،سازی معادالت ساختارینیازهای مدلیکی دیگر از پیش  تأیید کرد. 

 ( 887/0)  مربوط به آماره تولرانس  جینتا  نی. همچناست  های تلرانس و تورم واریانسبا توجه به آماره

 . چندگانه وجود ندارد  یخطمستقل هم  یرهایمتغ  نیب  ،نشان دادVIF  (127 /1  )  انسیو عامل تورم وار

 
 KMOتحلیل عاملی آزمون بارتلت و  آزموننتايج  -1 جدول

Table 1- Bartlett's factor analysis test results and KMO 
 پرسشنامه 

Questionnaire 
 رديف 

Row 
 آزمون 

Test 
 مقدار 

Rate 
 معناداري 

Sig. 
 متغیرهای تحقیق 

Research 

Variables 
 KMOآزمون  1

Test KMO 
772/0 000/0 

 2 
 دو( آزمون بارتلت )خی

Bartlett Test (Chi-

square) 
514/46  

 

  یب)در دو حالت ضرا  یرمس  یلتحلگیری، ساختاری و کلی مدل، از  برای بررسی برازش بخش اندازه

، معیار  2Q، روایی همگرا، روایی واگرا، معیار  2، پایایی ترکیبی 1، پایایی آلفای کرونباخ( tو    یعامل   یبارها
2R  ،  شاخصSRMRشاخص ،  NFI    و معیارGOF    ییروا  یابیارزمنظور  بهبنابراین    شود.یماستفاده 

با توجه به  .  دش  گزارش  شماره سهدر جدول    یلتحل  ین ا  یج نتا  که   سازه استفاده شد   یی پژوهش از روا

  هاپرسشنامههای  شده برای هریک از گویهگزارش  t، مقادیر ضرایب مسیر و  شماره دونتایج جدول  

 ±96/1از    tاالت پرسشنامه مقدار  همه سؤبرای  چون  ،  دهدیم. نتایج تحلیل مسیر نشان  شدبررسی  

از مدل نهایی تحقیق حذف نخواهند شد  ها  آنیک از  و هیچ  هستندها معنادار  ، همه آناست  تربزرگ

(05/0>Pدرضمن همه گویه .)خود   ۀبر مؤلف  های پرسشنامه اثری مستقیم و معنادار و حداقل متوسط

 دارند.
 

 

 

 

 

 
1. Cronbach Alpha 

2. Composite Reliability 
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 گیري تحقیق در مدل اندازه سؤاالتمقادير تحلیل مسیر  -2جدول  

Table 2- Path analysis values of research questions in the measurement model 
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1  یارمع، ضریب آلفای کرونباخ،  ( CR)   یبیترک  یاییپااز معیارهای  
AVE    ،)روایی واگرا،  )روایی همگرا

استفاده    مدل  یبرازندگ  یابیارزبرای    GOFو معیار    NFI  ، شاخصSRMRشاخص  ،  2Rعیار  م،  2Qمعیار  

 آمده است کهیبی  ترک  یاییپاو    کرونباخ  یآلفا  یارهایمقدار مربوط به معشماره سه،  جدول  در  شد.  

  ، توان گفتیمین  ابنابر  ؛استمناسب مدل    یاییاز پا   ی حاکو    است  7/0از    بیشتر  یرهامتغتمامی  در  

و   شماره چهاربا توجه به جدول    ی تحقیق از پایایی مناسب و مطلوبی برخوردار است.هاپرسشنامه

  یرها متغ  یتمام  یبرا  ،اند کرده  یمعرف   و بیشتر  5/0را    AVEی  که مقدار مناسب برا  2ل و الرکرنروش فور

نتایج جدول    آمد.  به دست  5/0از مقدار    یشترب  AVEمقدار   توجه  ، تمامی متغیرهای  شماره سهبا 

 بینی مدل دارند. تحقیق قدرتی قوی در پیش

 
 Q2و آزمون  آزمون روايی همگرا، آلفاي کرونباخ آزمون پايايی ترکیبی،  -3 جدول

Table 3- Composite reliability test, Cronbach's alpha, convergent validity test and 

Q2 test 

 
 

،  است  AVEبرای تمامی متغیرهای تحقیق، مقدار قطر اصلی که همان جذر  نیز    شماره چهاردر جدول  

 شود.الرکر تأیید می-تر است و روایی واگرای مدل براساس روش فورنلشیب  ،راست  و   زیرین  های از خانه
 

 

 

 
1. Average Variance Extracted 

2. Fornell & Larker 
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 آزمون روايی واگرا  -4 جدول

Table 4- Divergent validity test 

 
 

برای تمامی متغیرهای تحقیق در وضعیت   R Squares  یارمعبا    2Rمقدار    شماره پنج،با توجه به جدول  

زا را تبیین ی متغیرهای وابسته یا درونخوببهزا یا مستقل درنتیجه متغیرهای برون ؛مطلوب قرار دارد

هر    ، دهدنشان می  شماره هفتهمچنین جدول    . شودمی  تأییدکنند و برازش مدل ساختاری نیز  یم

ردو   باق  یانگین م  یشهشاخص  بنتلرو  (  SRMRشاخص  )  ماندهیمربعات  در  (  NFI)  1بونت-شاخص 

 مطلوب قرار دارند.وضعیت 

 

 

 

 

 
1. Bentler-Bonett 
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 NFIو  SRMRشاخص و  2Rنتايج آزمون  -5 جدول

   NFI index and SRMRtest and  2Results of R -Table 5 

 2R R2 Adjusted متغیر
 نتیجه

Result 

 شاخص 

Index 
 مقدار 

Rate 

 نتیجه

Result 
 عملکرد شغلی 

Job Performance 
557/0 545/0 

 مطلوب 

Ideal 
SRMR 042/0 

 مطلوب 

Ideal 
 تعهد سازمانی 

Organizational commitment 
690/0 689/0 

 مطلوب 

Ideal 
NFI 931/0  مطلوب 

Ideal 

 

(، آلفای کرونباخ، پایایی  tیعنی وضعیت پایایی تحلیل مسیر )ضرایب مسیر و    برازش  یاصل  یهاشاخص

مدل از برازش مناسب    ، نشان داد  GOFو معیار    2R، معیار  2Qترکیبی، روایی همگرا، روایی واگرا، معیار  

 به دستمدل نهایی تحقیق  درنهایت    رها،یمتغ  انیشده مییو براساس روابط شناسا  استبرخوردار  

، با  بدنیتربیت   یراندب  یبر عملکرد شغل  ی نتعهد سازما  یانجی با نقش م  یانشاط حرفهمدل نهایی   آمد.

پایایی تحلیل مسیر )ضرایب مسیر و   پایایی ترکیبی، روایی  tدرنظر گرفتن نتایج  (، آلفای کرونباخ، 

شماره  در شکل    GOFو معیار    NFI  ، شاخصSRMRشاخص  ،  2R، معیار  2Qهمگرا، روایی واگرا، معیار  

 آمده است. دو 
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 تحقیق مدل نهايی  -2شكل 

 

توان یم  شماره ششبا توجه به جدول    tموجود در مدل طبق ضرایب مسیر و  از روابط    یکتحلیل هردر  

  بدنی تربیت  یراندب  یعملکرد شغلبر    و معنادار  مستقیم  ای اثری قوی،متغیر نشاط حرفه  ،عنوان کرد

  بر تعهد سازمانی   و معنادار  مستقیم  ای اثری متوسط،(. همچنین متغیر نشاط حرفهP<01/0دارد )

)  بدنی  تربیت   یراندب اثری متوسط،P<01/0دارد  نیز  تعهد سازمانی  متغیر  معنادار  مستقیم  (.  بر   و 

  (.P<01/0دارد ) بدنی  تربیت  یراندب عملکرد شغلی
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 هاي پژوهشفرضیه باره گیري درمقادير مربوط به مدل اندازه -6 جدول

Table 6- The values related to the measurement model about research hypotheses  

 
 

  شد استفاده  VAF معیار میانجی از رمتغی  طریق از غیرمستقیم اثر  شدت  تعیین  برای پژوهش   این در

می  رایک    و  صفر  بین  مقداری  که از    نشان  باشد،   ترنزدیک  یک  به  مقدار  این  هرچه  و   کنداختیار 

سنجد.  می را  کل  اثر  در  اثر غیرمستقیم  نسبت  مقدار  این   درواقع.  دارد  میانجی   رمتغی  تأثیر  تربودنیقو

VAF  آید: میدست  به  شماره یک فرمولاز طریق 
𝑉𝐴𝐹

=
𝑎 × 𝑏

(𝑎 × 𝑏) + 𝑐
 فرمول 1 :محاسبه   شدت  اثر  متغیر  میانجی                                                                     

 

  ر متغی   میان  مسیر  ضریب  مقدار  b  و میانجی،   مستقل  رمتغی  میان  مسیر  ضریب  مقدار  a  رابطه،  این  در

است. با جاگذاری اعداد مربوط    وابسته  و  مستقل  رمتغی  میان   مسیر  ضریب   مقدار  Cو    وابسته  و   میانجی 

  معنی   به این   VAF  برای  193/0  رسیم. مقدار می  193/0، به عدد  شماره یکبه هرکدام در فرمول  

  از طریق  ، بدنیتربیت  یراندب  یعملکرد شغل بر    یانشاط حرفهتأثیر    از  درصد  19از    بیش   که  است

چهارم تحقیق مبنی بر   ۀبنابراین فرضی  ؛شودتبیین می  تعهد سازمانی  میانجی  رمتغی  و  غیرمستقیم

 شود.تأیید می  بدنیتربیت   یراندب  یبر عملکرد شغل  یتعهد سازمان  یانجیبا نقش م  اینشاط حرفهتأثیر  
 

 گیري هبحث و نتیج
با نقش میانجی    بدنی   تربیت  دبیران  شغلی   عملکرد  بر  اینشاط حرفه  ریتأث  یبررس  ،هدف پژوهش حاضر

نتا بود.  سازمانی  داد  لیتحل  ج یتعهد  نشان  پژوهش  حرفه،  مدل  دبیران نشاط  عملکرد شغلی  بر  ای 

-(، احمدی2019واعظی و همکاران )با نتایج مطالعات  دارد. این یافته  معنادار و مثبت    تأثیر  بدنیتربیت

و  ب )االدهی  و کالته2020همکاران  )(، درویشی  )  کمپدناوپ(،  2017سیفری  (،  2018و همکاران 
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کارملی2014)  2گادوت - ویگودا  و  گریملند   باروخ، (،  2016)  1هنکام  و  همسو2009)  3(  البته   ؛ست( 

  ۀ توان گفت نتایج مطالعپرداخت که می  نیز  خود به رابطه شادی و عملکرد  ( در مطالعۀ2017باقری )

. درمورد نقش نشاط  استاین نتایج  در راستای    ، دو متغیر شادی و نشاط  زیادپوشانی  دلیل هم مذکور به

  کار،   در  نشاط  که  برندمی  پی  بیش از پیش  هر روز  ها سازمانای در عملکرد باید اشاره کرد که  حرفه

  که   وکارهاییکسب.  بخشد  بهبود  راها  آن  عملکرد  تواندمی  و  کندمی  توانمندتر  و  متعهدتر  را  کارکنان

 کار   محیط  اندازچشم  کردنمتحول   حال  در  گیرد،می  قرار  صورت جدی مدنظربه  کارکنان  رفاه  هاآن   در

  حرفه،   و  کار  در  نشاط  .کنندمی  ایجاد  انسانی  منابع  هایگروه  برای  ایتازه  استانداردهای  و  هستند

 یادگیری  مشارکت،  عالقه،  و  اشتیاق   انگیزش،  تعهد،  ازجمله  عناصری  و  است  شادمانی  از  فراتر  مفهومی

که همه این موارد    ( 106،  2019گیرد )واعظی و همکاران،  می  بر  در  را  ذهنی   پذیریانعطاف   و  کار   در

بسا مسئله نشاط . چهکنند کنند تا بتواند در عملکرد سازمان نقش مهمی ایفا  به کارکنان کمک می

را بر عهده دارند، خیلی    آیندهای کارکنانی همانند دبیران این مملکت که وظیفه پرورش نسل  حرفه

تواند عملکرد شغلی را  ای می، نشاط حرفهه استاشاره شدها  در پژوهشکه  طورهمان  .تر استمهم

ن است  ای  شایان توجه  البته موضوع  ؛ خواهد رسید  آموزاندانشبهبود بخشد که درنتیجه، مزایای آن به  

درصد    76کند. درواقع، توجهی از عملکرد شغلی دبیران را تبیین می درخورای میزان که نشاط حرفه

بنابراین هرچقدر نشاط    دارد؛بدنی  ای در عملکرد دبیران تربیت نشان از نقش بسیار مهم نشاط حرفه

نیز در جهت مثبت  ها  آندر محل کار افزایش یابد، میزان عملکرد شغلی  بدنی  تربیت   ای دبیرانحرفه

یافت  برای درنتیجه نشاط حرفه  ؛افزایش خواهد  آفریننده سرمایه دیگر  ای، هم سرمایه است و هم 

این است   ،ها ازجمله مدارس وجود داردای که امروزه در بیشتر سازماناما مسئله  ،آموزش و پرورش

  درکدرواقع، ابتدا باید مسئوالن مدارس    . ای وجود نداردبردی از نشاط حرفهکه درک صحیح و کار

تا بتوانند محیطی فراهم کنند که یک    استضروری برای دبیران    یکه نشاط در حرفه و کار نیاز  کنند

داشته باشد. جالب است که در  ش  خود و شغل  دربارهمعلم یا دبیر احساس ارزشمندی    عنوانبهفرد  

کنند، بلکه  تنها حس ارزشمندبودن شغل خود را از دیگران دریافت نمی بدنی نهیران تربیتجامعه ما دب

کلیشه تفکرات  با  که  گاهی  ورزش»ای  است  دبیر  راحتی  مهارت    »،  «بودن شغل  و  «  نداردنیاز  به 

کاهش یابد و  ها  آنتا حدی که ممکن است اعتماد به نفس    شوند؛میجمالتی از این قبیل تمسخر  

نشاط   تجربه  درالبته ناگفته نماند که خود فرد    ؛دهندکار ارزشمندی انجام نمی  احساس کنند که واقعاً
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است که از تأثیرات محیط و اطرافیان در امان نیست    موجودیاما انسان    ، نقش کلیدی داردای  حرفه

بنابراین هم فرد و هم اطرافیان    ؛کندنیروی مثبت یا منفی محیط را دریافت می ناخواه بخشی از  و خواه

ای مثبت یک  نشاط حرفه  ۀنقش مهمی در تجرب  ،همکار  عنوانبه ن و سایر دبیران  مدیر، مسئوال  ویژهبه

تربیت  دبیران  دارند.  مدرسه  خود  ارتباطات  بهبود  زمان،  مؤثر  مدیریت  با  توانندمی  بدنیدبیر   و   در 

و    مدیران.  کنندخود کمک    شغلی  موفقیت  درنهایت   و  ایحرفه  نشاط  به  شغلی  هایآموزش  دریافت

  ، شدهمحول  امور  انجام  برای  دبیران  توانمندسازی  ازجمله  راهکارهایی   با   توانندمسئوالن مدارس نیز می

  نظرات  به  توجه  و   کاری  هایگروه  ایجاد   شغلی،   امنیت  ایجاد  ،ها آن   به  و احترامها  آن  با   منصفانه  رفتار

  راها  آن   بیشتر  موفقیت  و  مؤثرتر  عملکرد  ۀزمین  و  دهند  افزایشها  آن در    را  شادکامی  و  نشاط  ،ها آن 

   . آورند فراهم

این  های  یافته داد  پژوهش دیگر  حرفه،  نشان  عالوهنشاط  عملکردای  دبیران   ،بر  سازمانی  تعهد  بر 

(،  2019واعظی و همکاران )با نتایج مطالعات    این یافتهتأثیر معنادار و مثبت دارد.    نیز  بدنی تربیت

( همکاران  و  کالته  (2019کشاورز  و  درویشی  )و  همسو2017سیفری  یعنی  ست(  سازمانی  تعهد   .

کارمند یک سازمان به سازمان خود وفادار   عنوانبهکند که فرد  وابستگی به یک سازمان و مشخص می

طورکه در مدل مدت برای تحقق اهداف سازمان فعالیت کند. همانطوالنیصورت  بهاست و تمایل دارد  

-پژوهش حاضر نیز در نظر گرفته شد، این مفهوم سه بعد تعهد عاطفی، مستمر و تکلیفی را در برمی

باید  ها  آنبدنی تحقق پیدا کند،  سازمانی دبیران تربیتاما برای اینکه هریک از سه بعد تعهد    ،گیرد

بدنی احساس کنند که خود و شغلشان برای ای را تجربه کنند. درواقع، اگر معلمان تربیتنشاط حرفه

مدیران و مسئوالن مدارس قرار گیرند،   مدنظرآموزش و پرورش و محیط مدارس ارزشمند است و  

البته  ؛یابد درصد افزایش می 44صورت مثبت و به شغل، محیط کار و سازمانشان بهها آن میزان تعهد 

است بهبود یابد.    الزمای بر عملکرد شغلی دبیران نیست و  مقدار به شدت تأثیرگذاری نشاط حرفه  این

ای و  نشاط حرفه  ۀرابط،  توان بیان کرد( نیز می2014عفیفی )باشی و دهقانبراساس مطالعه چاوش

  منجر ای بیشتر حرفهتواند به نشاط ؛ یعنی تعهد سازمانی نیز میاستدوسویه ای هتعهد سازمانی رابط

دارد و حتی باید مشخص نیاز  تر  البته این ادعا برحسب پیشینه بیان شده است و به بررسی دقیق  شود؛

ای بیشتر کارکنان به نشاط حرفه  ودهد  شود که چه عواملی وجود دارد که تعهد سازمانی را افزایش می

کردن شغل معلمی و دبیری  ارزش تلقیکم  شود. درکل، باید بیان کرد که در واقعیت جامعه مامیمنجر  

باعث شده است که سطح    ،مسئوالن  از سویمنافع مالی معلمان و دبیران    نشدناز نظر تأمین  ویژهبه

به همین دلیل یا دالیل  ،  توان عنوان کردبه شغل و سازمانشان کاهش پیدا کند و حتی میها  آنتعهد  
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ای میانگین دو متغیر دیگر یعنی نشاط حرفه  در مقایسه بااست که میانگین تعهد سازمانی و ابعادش  

نیاز کمتر برآورد شده است. این مسئله هم به بررسی بیشتر    شدهمطالعه  ۀو عملکرد سازمانی در جامع

ای توان تأثیر مثبت نشاط حرفهر صورت نمی. در هانجام شود  زمینهدارد و باید مطالعه موردی در این  

ها  آن بین  ۀتا شدت رابط کردطورکه اشاره شد، باید تالش بر تعهد سازمانی را انکار کرد و حتی همان

 را با راهکارهای مختلف بهبود بخشید.

تأثیر معنادار و  بدنی  تعهد سازمانی بر عملکرد شغلی دبیران تربیت ،  نشان دادپژوهش  این  دیگر  نتایج  

(،  2021)و همکاران    (، عیوضی2021)و همکاران    مخصوصینتایج مطالعات    این یافته با .  مثبت دارد

(،  2020)واینبرگ و همکاران  ون(،  2014پور )(، رمزگویان و حسن2021پور )و تقی   کردکندیدرگاهی 

تامر 2020)  1لوآن  (، 2019)  4آجی  و  نه  راتنساری،(،  2020)  3نواز  و  گاجندران  تارانیا،(،  2021)  2(، 

و  2014)فروزنده    و  امینی  رفیعی، (،  2017)  5چمبل   و  سزاریو همسو2012)  6هونگ  و  یه(  . ست( 

شود که اگر میزان آن طورکه مطرح شد، تعهد سازمانی یک متغیر مهم در سازمان محسوب میهمان

آورد. یکی از نتایج مثبت، بهبود  نتایج مثبت برای یک سازمان به ارمغان می   مسلم است که یابد،   ارتقا

نیز تأیید شد که    تحقیقکه در این    استعملکرد سازمان و بهبود عملکرد شغلی کارکنان سازمان  

صورت مثبت تبیین کند. این مقدار  سازمان را بهدرصد از تغییرات عملکرد    40تواند  تعهد سازمانی می

تواند  قبولی است که میاما مقدار قابل ،ای بر عملکرد زیاد نیستشدت تأثیر نشاط حرفه در مقایسه با

و    دهدمیتأثیر خود را بر پیشبرد اهداف سازمانی نشان    ، زیادمیزان تعهد سازمانی  بهبود یابد. درواقع،  

ها، ترک خدمت و... مؤثر است، موجب درآمد ها، افسردگیرفتگیر کاهش تحلیلای که دپدیده  عنوانبه

. همه این منافع که اشاره شد، در  کنددرنتیجه فرد و سازمان را منتفع می   است؛  بیشتروری  و بهره

  شود.بهبود عملکرد سازمان خالصه می 

ای بر عملکرد شغلی از طریق متغیر میانجی تعهد  تأثیر نشاط حرفه، نشان دادپژوهش نتایج دیگر این  

 سه متغیر مذکور بدین صورت و احتماالً   ۀرابط،  البته بررسی پیشینه نشان داد  شود؛میسازمانی تأیید  

تاکنون در مطالعه این    نشدهای بررسی  در قالب یک مدل مفهومی  است. حتی ضعف مطالعاتی در 

راستا، یکی از دالیل اصلی انجام این مطالعه بود. در هر صورت باید عنوان کرد که نتیجه آزمون نشان 
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 غیرمستقیم  از طریق  بدنی تربیت  یراندب  ی عملکرد شغلبر    یانشاط حرفهتأثیر    از  درصد   19از    بیش   ،داد

متغیر میانجی    عنوانبهزمانی که متغیر تعهد سازمانی  و    دشوتبیین می  تعهد سازمانی،  میانجی  رمتغی  و

درصد( کمتر از   19شود، شدت نقش میانجی )ای و عملکرد سازمانی میوارد رابطه بین نشاط حرفه

ای و تعهد سازمانی هریک از متغیرهای نشاط حرفه  ،درواقع  .استشدت اثر در سایر مسیرهای مدل  

بنابراین هریک از متغیرهای مذکور به   ؛ بیشتری بر عملکرد شغلی دبیران دارندصورت مستقیم تأثیر  به

اما نباید کاربرد هر دو متغیر با هم را نادیده گرفت؛    ، اندازه کافی توانایی تأثیرگذاری بر عملکرد را دارند

میزان آن  دارد که چرا نیاز تر است و به بررسی دقیق یافتنیبهبود نیزبسا شدت اثرگذاری میانجی چه 

 کم است تا بتوان با راهکارهای درست آن را بهبود بخشید. 

درواقع،    . این مقدار بهبود یابد  ابزار و روش تحقیقشاید با تغییر جامعه آماری،  ،  همچنین باید اشاره کرد 

 قرار... وآماری، زمان انجام تحقیق  مختلف ازجمله نوع جامعه تأثیر عواملتحتحاصل پژوهش  ۀنتیج

های این  توضیح یافتهدر  .  ستیتأثیر ننیز بی  دارند که معلمان و دبیران    وضعیت استخدامی  دارد. حتی

ای منفی در جامعه درمورد ارزش قائل شدن برای دبیری ورزش وجود تفکر کلیشه،  تحقیق بیان شد

از نشاط حرفه  ۀپرانرژی این زمین دلیل ماهیت جذاب و  اما درمقابل به  ،دارد ای  کاری، شاید بخشی 

آموزان  زمانی که دانش؛  گونه تقویت شود و حتی شدت آن بیشتر شودبدنی اینمعلمان و دبیران تربیت

کنند. حتی  های ورزش بسیار استقبال مینیز در حالت کلی جامعه این رشته را دوست دارند و از زنگ

بیشتر افراد نمونه در بازه    .تأثیر نیستنتایج مدل پژوهش حاضر بی  سن جامعه آماری نیز در کسب

، انرژی و شوق اشتغال در رشته سنی  در این بازه  مشخص استسال قرار داشتند که    40تا    31سنی  

شور و نشاط کاری بیشتر است. تأهل و خرج و مخارج بر این اساس،  و    زیاد است  بدنی تقریباًتربیت

  دانشگاهیکند. تحصیالت  فعالیت در سازمان می   ۀبسیاری از مواقع، افراد را ملزم به ادامخانواده هم در  

.  موقعیت شغلی خود هستند  ارتقایدر حال تالش برای  ها  آنبیشتر افراد نمونه نیز گویای آن است که  

از   افراد نمونه بیش  بیشتر  این سابقه شو می  بودسال    10سابقه شغلی  با  ادعا کرد که  غلی و  توان 

اتکاست؛  درمورد تعهد به محیط کارشان قابلها  آناستخدام رسمی بودن بیشتر افراد نمونه، ادعای  

ای و عملکرد کمتر گزارش شده است. درکل، برای اینکه عملکرد  هرچند میزان تعهد به نشاط حرفه

تمرکز کرد که ها  آن ای  داد، بهتر است ابتدا بر تقویت نشاط حرفه  ارتقابتوان  بدنی را  دبیران تربیت 

بهبود  به  یابد که خود  به سازمان نیز بهبود میها  آنای، تعهد  زمان به کمک نشاط حرفهطور همبه

 خواهد شد.  منجر عملکرد 
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،  شودبدنی پیشنهاد میای بر تعهد سازمانی و عملکرد شغلی دبیران تربیت با توجه به تأثیر نشاط حرفه

ها  ای آنها، میزان نشاط حرفهدبیران و یادآورشدن اهمیت شغل آنبخشیدن به  تالش شود با ارزش 

به روابط بین دبیران قرار گیرد؛  دنظر  ان و معلمان مهای دبیرسازی شغل و مسئولیتغنی؛  تقویت شود

در مدارس به  ای توجه شود؛  و رابطه بین مدیر و دبیران در مدارس در راستای تقویت نشاط حرفه

و   مادی  حرفهحمایت  نشاط  تقویت  راستای  در  دبیران  از  شود؛  معنوی  توجه  مدارس  ای  مسئوالن 

های تعهد سازمانی و عملکرد دبیران از تجربه  ارتقایای در راستای  برداری از نشاط حرفهبهره  منظور  به

ن . با توجه به تأثیر تعهد سازمانی بر عملکرد شغلی دبیراکنندشناسی و مشاوره استفاده  مراکز روان

ای بررسی صورت دورهمیزان تعهد عاطفی، مستمر و تکلیفی )هنجاری( دبیران به ،  شودپیشنهاد می

های از تجربه؛  شودفع  شود، شناسایی و رمیمنجر  شود و مسائل احتمالی که به کاهش تعهد سازمانی 

با توجه به تأیید    رفع مشکالت احتمالی تعهد سازمانی دبیران استفاده شود.   منظوربهمراکز مشاوره  

عملکرد   یارتقا  منظور  به،  شودنقش متغیر میانجی تعهد سازمانی در مدل پژوهش حاضر پیشنهاد می

تعهد    بریشتری  ای باشد؛ چراکه شدت تأثیرگذاری بشغلی دبیران، اولویت اول با متغیر نشاط حرفه

  مدنظرای  گونهای بهعملکرد، تعهد سازمانی در کنار متغیر نشاط حرفه  ارتقای  منظور  بهرد و  سازمانی دا

 بر عملکرد بیشتر شود.ها  آنقرار گیرد تا شدت تأثیرگذاری 

بهتر است مدل پژوهش    انجام شود؛ هرچندبدنی  پژوهش حاضر در بین دبیران تربیت شود،  پیشنهاد می

. پیشنهاد شودمقایسه  بدنی  تربیت و با رشته    شدهنیز مطالعه  های تحصیلی  در بین دبیران سایر رشته

ن  اشود، سایر محققپیشنهاد میهمچنین    .شودآزمون  نیز  مدل پژوهش از نظر مدیران مدارس  شود،  می

ای، تعهد  شرایط فعلی کشور )شیوع کرونا( و تعطیلی مدارس بر رابطه بین نشاط حرفه  به بررسی تأثیر

دبیران   شغلی  عملکرد  و  جمعیت  ؛بپردازندسازمانی  کار،  متغیرهای  سابقه  جنسیت،  مثل  شناختی 

مدل پژوهش در بین دبیران  ؛شوددر نتایج آزمون ها آنوضعیت تأهل و... نیز وارد مدل شوند و نقش 

  .شودو نتایج با هم مقایسه  شدهها بررسی بدنی سایر استانتربیت

محدودیت از  حاضریکی  پژوهش  زیاد    ،های  استفادهپرسشنامه  سؤاالتتعداد  این   شدههای  که  بود 

همکاری کافی  نبود    ،به تکمیل پرسشنامه  کنندگان در پژوهششرکتنداشتن  رغبتموضوع احتماالً به  

از  شدمنجر    تعداد نمونه  شدنکمها و  آن وجود شرایط بحرانی ،  پژوهشهای  محدودیت. یکی دیگر 

حضور فیزیکی در مدارس و    بدنی  تربیت بود که باعث شد دبیران    19-دلیل شیوع بیماری کویدبه

ها به صورت اجبار پرسشنامهن مشکل شد و بهاها برای محققها نداشته باشند و دسترسی به آنکالس

   .شدآنالین توزیع 



 1401 زمستان، 29، شماره 10پژوهش در ورزش تربیتی، دوره                                                                  284

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

 تشكر و قدرداني 
بدنی و  تربیت ارشد رشتۀ  در مقطع کارشناسی  مهتاب قندهارینامه خانم  مقالۀ حاضر برگرفته از پایان

نویسندگان این مقاله از دبیران   .است  صنعتی شاهرود دانشگاه    علوم ورزشی، گرایش مدیریت ورزشی

پژوهش همکاری و مشارکت داشتند، تشکر و قدردانی  تربیت این  انجام  استان سمنان که در  بدنی 

 کنند. می

 

 منابع
1. Abedi, E., Razavi, S. M. H., & Farzan, F. (2016). Investigating the relationship 

between empowerment and organizational commitment of physical education 

Teachers in North Khorasan province. Sports Management Studies, 28, 218-197. 

(Persian) 

2. Abolghasemi, A., Moradi Soroush, M., Narimani, M., & Zahed, A. (2012). 

Investigating the relationship between personal initiative, religious orientation and 

organizational social capital with job performance of production center employees. 

Knowledge and Research in Applied Psychology, 1, 86-94. (Persian) 

3. Ahmadi Baladeh, S. M., Babaei Kachpi, E., & Taheri, N. (2020). The role of 

organizational vitality in improving the level of productivity of Golestan police 

command staff. Golestan Police Knowledge Quarterly, 1, 103-126. (Persian) 

4. Allen, N. J., & Meyer, J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective, 

continuance and normative commitment to the organization. Journal of occupational 

psychology, 63(1), 1-18. 

5. Azarniushan, M., Mashayekh, M., & Mohammadi Shirmahleh, F. (2019). The 

relationship between organizational innovation and job performance and job 

satisfaction of teachers. Scientific Quarterly, Innovation and Creativity Research in 

Humanities, 3, 75-94. (Persian) 

6. Bagheri, M. A. (2017). Investigating the relationship between happiness and 

employee performance in Shahroud University of Medical Sciences. Journal of 

Knowledge and Health in Basic Medical Sciences, 11, 54-59. (Persian) 

7. Bagheri, M., Jajarmizadeh, M., & Benafi, M. (2018). Investigating the role of 

mediating organizational vitality in the relationship between organizational 

spirituality and organizational commitment (Case study: Shiraz University). Culture 

in Islamic University, 1, 2-19. (Persian) 

8. Baruch, Y., Grimland, S., & Vigoda-Gadot, E. (2014). Professional vitality and career 

success: Mediation, age and outcomes. European Management Journal, 32(3), 518-

527. 
9. Bye, N. (2018). Investigating the relationship between perceived organizational 

support and job performance of physical education teachers in Golestan province. 

Human Resource Management in Sport, 2, 189-199. (Persian) 

https://smrj.ssrc.ac.ir/article_404_b535df109c0190b562261ca6440b07bf.pdf
https://smrj.ssrc.ac.ir/article_404_b535df109c0190b562261ca6440b07bf.pdf
https://smrj.ssrc.ac.ir/article_404_b535df109c0190b562261ca6440b07bf.pdf
file:///C:/Users/top/Downloads/33413904308.pdf
file:///C:/Users/top/Downloads/33413904308.pdf
file:///C:/Users/top/Downloads/33413904308.pdf
file:///C:/Users/top/Downloads/33413904308.pdf
http://journals.police.ir/article_20167_a8e6e5bcc3f73ff94b238ed8f32f8dd1.pdf.
http://journals.police.ir/article_20167_a8e6e5bcc3f73ff94b238ed8f32f8dd1.pdf.
http://journals.police.ir/article_20167_a8e6e5bcc3f73ff94b238ed8f32f8dd1.pdf.
http://journals.police.ir/article_20167_a8e6e5bcc3f73ff94b238ed8f32f8dd1.pdf.
https://doi.org/10.1111/j.2044-8325.1990.tb00506.x
https://doi.org/10.1111/j.2044-8325.1990.tb00506.x
https://doi.org/10.1111/j.2044-8325.1990.tb00506.x
http://journal.bpj.ir/article_664028_8342f75b54c0522e34bb46cd62eca712.pdf.
http://journal.bpj.ir/article_664028_8342f75b54c0522e34bb46cd62eca712.pdf.
http://journal.bpj.ir/article_664028_8342f75b54c0522e34bb46cd62eca712.pdf.
http://journal.bpj.ir/article_664028_8342f75b54c0522e34bb46cd62eca712.pdf.
https://knh.shmu.ac.ir/index.php/site/article/view/1282/800
https://knh.shmu.ac.ir/index.php/site/article/view/1282/800
https://knh.shmu.ac.ir/index.php/site/article/view/1282/800
https://knh.shmu.ac.ir/index.php/site/article/view/1282/800
http://ciu.nahad.ir/article_405_fa19fecd8c5e82a71644ff7f68503a37.pdf.
http://ciu.nahad.ir/article_405_fa19fecd8c5e82a71644ff7f68503a37.pdf.
http://ciu.nahad.ir/article_405_fa19fecd8c5e82a71644ff7f68503a37.pdf.
http://ciu.nahad.ir/article_405_fa19fecd8c5e82a71644ff7f68503a37.pdf.
https://doi.org/10.1016/j.emj.2013.06.004
https://doi.org/10.1016/j.emj.2013.06.004
https://doi.org/10.1016/j.emj.2013.06.004
file:///C:/Users/top/Downloads/10.22044/SHM.2017.4607.1363
file:///C:/Users/top/Downloads/10.22044/SHM.2017.4607.1363
file:///C:/Users/top/Downloads/10.22044/SHM.2017.4607.1363


285                                                                     ...رانیدب یبر عملكرد شغل ينشاط حرفه ا ریتأث: قندهاري

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

10. Carmeli, A. (2009). Positive work relationships, vitality, and job performance. 

In Härtel, C. E. J., Ashkanasy, N. M., & Zerbe, W. J. (Eds.) Emotions in groups, 

organizations and cultures (Research on emotion in organizations) (Vol. 5, pp. 

45-71). Bingley: Emerald Group Publishing Limited. 
11. Cesário, F., & Chambel, M. J. (2017). Linking organizational commitment and work 

engagement to employee performance. Knowledge and Process Management, 24(2), 

152-158.   

12. Chavosh Bashi, F., & Dehghan Afifi, N. (2014). Identifying and measuring the factors 

affecting the organizational vitality of employees in the Islamic Azad University, 

West Tehran branch. Journal of Behavioral Sciences, 5(16), 43-66. (Persian) 

13. Dargahi Kordkandi, H., & Taghipour, E. (2021). The effect of burnout on 

organizational commitment of law enforcement employees. Islamic Humanities, 6 

(22), 122-130. (Persian) 

14. Darvishi, A., & Kalateh Seifri, M. (2017). The effect of organizational exhilaration 

on the productivity of employees in sport and youth general office of Mazandaran 

province. New Trends in Sport Management, 3(5), 9-19. (Persian) 

15. Eivazi, G., Khodayari, A., & Nourbakhsh, M. (2021). Modeling the relationship 

between organizational performance and commitment with the mediating role of 

strategic thinking. Quarterly Journal of Strategic Studies in Sports and Youth, 50, 

205-220. (Persian) 
16. Elliott, K. (2015). Teacher performance appraisal: More about performance or 

development? Australian Journal of Teacher Education, 40(9), 102-116.  

17. Gholipour, R., & Khazaei, M. (2018). Study of the effect of perceiving talent 

management strategy on employees' job performance with the mediating role of 

emotional intelligence, Improvement and Transformation Management Studies, 87, 

1-28. (Persian) 

18. Hennekam, S. (2016). Vitality of older workers and its relationship with performance, 

career satisfaction and career success. Management Avenir, (1), 15-32. 

19. Hosseinpour, F., Fazl Elahi Ghomshi, S., & Mohammadi, M. (2020). The relationship 

between job performance and self-efficacy with professional development of 

secondary school Teachers in Qom district 2. Teacher Professional Development, 4, 

1-13. (Persian) 

20. Hoveida, R., Jamshidian, A., & Mokhtarifar, H. (2011). The relationship between 

organizational socialization and organizational commitment among secondary school 

teachers in Hamadan. Applied Sociology, 22, 82-63. 
21. Jalalzadeh, M., & Nasirian, Z. (2019). Investigating the relationship between job 

stress and job performance of primary school teachers. A Scan in Educational 

Sciences and Counseling, 6(12), 115-132. (Persian) 

22. Keshavarz, A., Hemmati Rad, F., & Momeni, H. (2019). Investigating the relationship 

between police organizational commitment and social vitality. Scientific Quarterly of 

Social Security Studies, 9, 273-302. (Persian)  

https://www.emerald.com/insight/search?q=Abraham%20Carmeli
https://doi.org/10.1108/S1746-9791(2009)0000005005.
https://www.emerald.com/insight/search?q=Charmine%20E.J.%20H%C3%A4rtel
https://www.emerald.com/insight/search?q=Neal%20M.%20Ashkanasy
https://www.emerald.com/insight/search?q=Wilfred%20J.%20Zerbe
https://doi.org/10.1108/S1746-9791(2009)0000005005
https://doi.org/10.1002/kpm.1542
https://doi.org/10.1002/kpm.1542
https://doi.org/10.1002/kpm.1542
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=229453
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=229453
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=229453
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=229453
file:///C:/Users/top/Downloads/10011113992202.pdf
file:///C:/Users/top/Downloads/10011113992202.pdf
file:///C:/Users/top/Downloads/10011113992202.pdf
file:///C:/Users/top/Downloads/10011113992202.pdf
http://ntsmj.issma.ir/article-1-882-fa.html
http://ntsmj.issma.ir/article-1-882-fa.html
http://ntsmj.issma.ir/article-1-882-fa.html
http://ntsmj.issma.ir/article-1-882-fa.html
file:///C:/Users/top/Downloads/4030813995009.pdf
file:///C:/Users/top/Downloads/4030813995009.pdf
file:///C:/Users/top/Downloads/4030813995009.pdf
file:///C:/Users/top/Downloads/4030813995009.pdf
https://search.informit.org/doi/abs/10.3316/INFORMIT.490666162557912
https://search.informit.org/doi/abs/10.3316/INFORMIT.490666162557912
https://jmsd.atu.ac.ir/article_8648.html
https://jmsd.atu.ac.ir/article_8648.html
https://jmsd.atu.ac.ir/article_8648.html
https://jmsd.atu.ac.ir/article_8648.html
https://doi.org/10.3917/mav.083.0015
https://doi.org/10.3917/mav.083.0015
http://tpdevelopment.cfu.ac.ir/article_1299_98798df311a8df58c1adfaa5776be2b1.pdf.
http://tpdevelopment.cfu.ac.ir/article_1299_98798df311a8df58c1adfaa5776be2b1.pdf.
http://tpdevelopment.cfu.ac.ir/article_1299_98798df311a8df58c1adfaa5776be2b1.pdf.
http://tpdevelopment.cfu.ac.ir/article_1299_98798df311a8df58c1adfaa5776be2b1.pdf.
file:///C:/Users/top.TOP-PC/Downloads/Hoveida,%20Reza;%20Jamshidian,%20Abdul%20Rasool%20and%20Mokhtarifar,%20Hojjatullah.%20(1390).%20The%20Relationship%20between%20Organizational%20Socialization%20and%20Organizational%20Commitment%20among%20Secondary%20School%20Teachers%20in%20Hamadan,%20Applied%20Sociology,%20No.%2022,%2082-63.
file:///C:/Users/top.TOP-PC/Downloads/Hoveida,%20Reza;%20Jamshidian,%20Abdul%20Rasool%20and%20Mokhtarifar,%20Hojjatullah.%20(1390).%20The%20Relationship%20between%20Organizational%20Socialization%20and%20Organizational%20Commitment%20among%20Secondary%20School%20Teachers%20in%20Hamadan,%20Applied%20Sociology,%20No.%2022,%2082-63.
file:///C:/Users/top.TOP-PC/Downloads/Hoveida,%20Reza;%20Jamshidian,%20Abdul%20Rasool%20and%20Mokhtarifar,%20Hojjatullah.%20(1390).%20The%20Relationship%20between%20Organizational%20Socialization%20and%20Organizational%20Commitment%20among%20Secondary%20School%20Teachers%20in%20Hamadan,%20Applied%20Sociology,%20No.%2022,%2082-63.
https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=545062
https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=545062
https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=545062
http://sss.jrl.police.ir/article_19030_f8d888bf25802b3cc861f35c48b1ac50.pdf
http://sss.jrl.police.ir/article_19030_f8d888bf25802b3cc861f35c48b1ac50.pdf
http://sss.jrl.police.ir/article_19030_f8d888bf25802b3cc861f35c48b1ac50.pdf


 1401 زمستان، 29، شماره 10پژوهش در ورزش تربیتی، دوره                                                                  286

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

23. Khosravi, H., Taherpour, F., & Pourshafei, H. (2020). The role of cheerfulness in 

innovative behavior with regard to the mediation of psychological capital in primary 

school teachers in Birjand. Educational Psychology Studies, 36, 29-50. (Persian) 

24. Loan, L. (2020). The influence of organizational commitment on employees’ job 

performance: The mediating role of job satisfaction. Management Science 

Letters, 10(14), 3307-3312. 
25. Makhsosi, A., Seyed Naqavi, M. A., Salehi Sadeghiani, J., & Jahangirfard, M. (2021). 

Investigating the role of various employee commitments in improving the level of 

performance in the insurance industry (Case study: Iran Insurance Company). 

Business Management Quarterly, 50, 622-653. 

26. Masoudi Maraghi, M., Ostovar, R. (2015). Investigating the relationship between 

ambiguity and conflict of role and job performance: Case study in the National 

Company for Southern Oilfields. Oil and Gas Exploration and Production Quarterly, 

116, 8-16. (Persian)   

27. Montazeri, M., & Ferdowsipour, L. (2018). The impact of organizational health on 

employee job performance, management studies. Improvement and Transformation, 

27(90), 64-45. (Persian)  

28. Mizan News Agency. (2021). School sports and shortage of specialized manpower. 

One sports teacher for 560 students. (2021, November 19). (Persian) 

29. Nazari, Sh., Diokan, B., & Kowsaripour, M (2021). Explaining the performance 

evaluation indicators of physical education teachers in Tehran. Quarterly Journal of 

Education, 141, 124-107. (Persian) 

30. Nazari, Sh. (2020). Analysis of the relationship between institutional trust and job 

motivation and performance of physical education teachers in the cities of Tehran 

province. 17(49/4), 83-98. (Persian) 

31. Osareh, A., Ozai, N., & Azimpour, E. (2022). The relationship between job 

motivation and academic optimism with teachers' job performance. Family and 

Research Quarterly, 1, 27-46. (Persian) 

32. Op den Kamp, E. M., Tims, M., Bakker, A. B., & Demerouti, E. (2018). Proactive 

vitality management in the work context: Development and validation of a new 

instrument. European Journal of Work and Organizational Psychology, 27(4), 493-

505.  
33. Paterson, D. G. (1922). The Scott Company graphic rating scale. Journal of Personnel 

Research, 1, 361–376. 

34. Ramezani, R., Keshtidar, M., Azimzadeh, M., & Mirzazadeh, Z. (2021). Designing a 

personal brand model for Iranian physical education teachers. Research in 

Educational Sports. 10(27), 51-80.  (Persian) 

35. Ramzghuyan, Gh. A., & Hassanpour, K. (2014). Investigating the relationship 

between commitment and performance of employees in the Ministry of Economic 

Affairs and Finance. Economic Journal (Bi-Monthly Review of Economic Issues and 

Policies), 13(3 & 4): 33-48. (Persian) 

https://jeps.usb.ac.ir/article_5138_d95230c36c28523130a9f904b1a9187d.pdf
https://jeps.usb.ac.ir/article_5138_d95230c36c28523130a9f904b1a9187d.pdf
https://jeps.usb.ac.ir/article_5138_d95230c36c28523130a9f904b1a9187d.pdf
https://jeps.usb.ac.ir/article_5138_d95230c36c28523130a9f904b1a9187d.pdf
doi:%2010.5267/j.msl.2020.6.007
doi:%2010.5267/j.msl.2020.6.007
doi:%2010.5267/j.msl.2020.6.007
http://bmj.iauctb.ac.ir/article_683106_c8e6f4c0b463f7a3e29ada3c0bee5036.pdf
http://bmj.iauctb.ac.ir/article_683106_c8e6f4c0b463f7a3e29ada3c0bee5036.pdf
http://bmj.iauctb.ac.ir/article_683106_c8e6f4c0b463f7a3e29ada3c0bee5036.pdf
http://bmj.iauctb.ac.ir/article_683106_c8e6f4c0b463f7a3e29ada3c0bee5036.pdf
file:///C:/Users/top/Downloads/ekteshaf-v1393n116p8-fa.pdf
file:///C:/Users/top/Downloads/ekteshaf-v1393n116p8-fa.pdf
file:///C:/Users/top/Downloads/ekteshaf-v1393n116p8-fa.pdf
file:///C:/Users/top/Downloads/ekteshaf-v1393n116p8-fa.pdf
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=476781
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=476781
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=476781
file:///C:/Users/top.TOP-PC/Downloads/775197.%20https:/www.mizan.news/%3fp=775197
file:///C:/Users/top.TOP-PC/Downloads/775197.%20https:/www.mizan.news/%3fp=775197
http://qjoe.ir/article-1-2253-fa.pdf
http://qjoe.ir/article-1-2253-fa.pdf
http://qjoe.ir/article-1-2253-fa.pdf
http://qjfr.ir/article-1-1823-fa.pdf
http://qjfr.ir/article-1-1823-fa.pdf
http://qjfr.ir/article-1-1823-fa.pdf
http://qjfr.ir/article-1-1823-fa.pdf
https://doi.org/10.1080/1359432X.2018.1483915
https://doi.org/10.1080/1359432X.2018.1483915
https://doi.org/10.1080/1359432X.2018.1483915
https://doi.org/10.1080/1359432X.2018.1483915
https://psycnet.apa.org/record/1926-07276-001
https://psycnet.apa.org/record/1926-07276-001
file:///C:/Users/top.TOP-PC/Downloads/Ramezani,%20Riberz.,%20Keshtidar,%20Mohammad.,%20Azimzadeh,%20Morteza%20and%20Mirzazadeh,%20Zahrasadat.%20(1400).%20Designing%20a%20personal%20brand%20model%20for%20Iranian%20physical%20education%20teachers.%20Research%20in%20educational%20sports.%20Online%20publishing
file:///C:/Users/top.TOP-PC/Downloads/Ramezani,%20Riberz.,%20Keshtidar,%20Mohammad.,%20Azimzadeh,%20Morteza%20and%20Mirzazadeh,%20Zahrasadat.%20(1400).%20Designing%20a%20personal%20brand%20model%20for%20Iranian%20physical%20education%20teachers.%20Research%20in%20educational%20sports.%20Online%20publishing
file:///C:/Users/top.TOP-PC/Downloads/Ramezani,%20Riberz.,%20Keshtidar,%20Mohammad.,%20Azimzadeh,%20Morteza%20and%20Mirzazadeh,%20Zahrasadat.%20(1400).%20Designing%20a%20personal%20brand%20model%20for%20Iranian%20physical%20education%20teachers.%20Research%20in%20educational%20sports.%20Online%20publishing
http://ejip.ir/article-۱-۵۹۴-fa.html
http://ejip.ir/article-۱-۵۹۴-fa.html
http://ejip.ir/article-۱-۵۹۴-fa.html
http://ejip.ir/article-۱-۵۹۴-fa.html


287                                                                     ...رانیدب یبر عملكرد شغل ينشاط حرفه ا ریتأث: قندهاري

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

36. Ratnasari, S. L., No, P. S., & Aji, B. (2019). Employee performance: Organizational 

culture, organizational commitment, and job satisfaction. Paper presented at the 1st 

International Conference on Applied Economics and Social Science (ICAESS 

2019) (pp. 69-75). Atlantis Press. 
37. Rafiei, M., Amini, M., & Foroozandeh, N. (2014). Studying the impact of the 

organizational commitment on the job performance. Management Science 

Letters, 4(8), 1841-1848. 

38. Ranjbar, N., Ahmadi, E., & Ojinejad, A. R. (2015). The relationship between 

organizational intelligence and happiness and job satisfaction of Marvdasht Branch 

of Islamic Azad University. A New Approach in Educational Management, 6 (3), 1-

15. (Persian)  

39. Shafighi, F., Kalantari, M., & Zolfaghari Zafarani, R. (2019). The effect of 

professional ethics on job performance with regard to the mediating role of religiosity 

in work (Case study: Education teachers in Hamadan province). Research in 

Educational Systems, 12, 985-1008 .  

40. Shokouhi, M., & Rahmani Koushkaki, B. (2022). How to improve the motivation and 

job performance of physical education teachers? Development of Physical Education, 

21(3), 8-9 . 

41. Skovholt, T. M. (2011). Skovholt practitioner professional resiliency and self-care 

inventory:  Burnout prevention and self-care strategies for therapists, counselors,  

teachers, and health professionals (2nd ed.). New York: Routledge. 

42. Tamer, G. (2021). The role of ethical leadership in increasing employees’ 

organizational commitment and performance: the case of healthcare 

professionals. Journal of Life Economics, 8(1), 133-146. 

43. Tharanya, V., Gajenderan, V., & Nawaz, N. (2020). Effect of employee engagement 

on organizational commitment and job performance. Journal of Critical Reviews, 7, 

4051-4062. 

44. Vaezi, R., Hosseinpour, D., & Sohrabi, F. (2019). Investigating the relationship 

between professional vitality and job success in organizations. Two Scientific 

Journals of sustainable Human Resource Management, 1, 95-111. (Persian)  

45. Van Waeyenberg, T., Peccei, R., & Decramer, A. (2020). Performance management 

and teacher performance: The role of affective organizational commitment and 

exhaustion. The International Journal of Human Resource Management, 1-24. 

46. Yeh, H., & Hong, D. (2012). The mediating effect of organizational commitment on 

leadership type and job performance. The Journal of Human Resource and Adult 

Learning, 8(2), 50. 

47. Zovar, T., Shabaneh Basim, F., & Mehdizadeh, J. (2022). Predicting teachers' job 

performance based on psychological empowerment and leadership style of managers. 

The Quarterly Journal of New Thoughts on Education, 17(1), 161-182. (Persian)   

 
 

https://www.researchgate.net/profile/Sri-Ratnasari-4/publication/338250733_Employee_Performance_Organizational_Culture_Organizational_Commitment_And_Job_Satisfaction/links/5e887dcb299bf1307979094c/Employee-Performance-Organizational-Culture-Organizational-Commitment-And-Job-Satisfaction.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Sri-Ratnasari-4/publication/338250733_Employee_Performance_Organizational_Culture_Organizational_Commitment_And_Job_Satisfaction/links/5e887dcb299bf1307979094c/Employee-Performance-Organizational-Culture-Organizational-Commitment-And-Job-Satisfaction.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Sri-Ratnasari-4/publication/338250733_Employee_Performance_Organizational_Culture_Organizational_Commitment_And_Job_Satisfaction/links/5e887dcb299bf1307979094c/Employee-Performance-Organizational-Culture-Organizational-Commitment-And-Job-Satisfaction.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Sri-Ratnasari-4/publication/338250733_Employee_Performance_Organizational_Culture_Organizational_Commitment_And_Job_Satisfaction/links/5e887dcb299bf1307979094c/Employee-Performance-Organizational-Culture-Organizational-Commitment-And-Job-Satisfaction.pdf
http://www.m.growingscience.com/msl/Vol4/msl_2014_202.pdf
http://www.m.growingscience.com/msl/Vol4/msl_2014_202.pdf
http://www.m.growingscience.com/msl/Vol4/msl_2014_202.pdf
http://ensani.ir/fa/article/353008/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%B4%D8%AA
http://ensani.ir/fa/article/353008/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%B4%D8%AA
http://ensani.ir/fa/article/353008/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%B4%D8%AA
http://ensani.ir/fa/article/353008/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%B4%D8%AA
http://www.jiera.ir/article_65037_b55f0c90e1d5e28a1e44af2dfab66590.pdf
http://www.jiera.ir/article_65037_b55f0c90e1d5e28a1e44af2dfab66590.pdf
http://www.jiera.ir/article_65037_b55f0c90e1d5e28a1e44af2dfab66590.pdf
http://www.jiera.ir/article_65037_b55f0c90e1d5e28a1e44af2dfab66590.pdf
https://www.roshdmag.ir/Roshdmag_content/media/article/8.9%20from%20Matn%20(99-400)%20PRINT%20SAIT%20TARBIYAT%2073-3_-1.pdf
https://www.roshdmag.ir/Roshdmag_content/media/article/8.9%20from%20Matn%20(99-400)%20PRINT%20SAIT%20TARBIYAT%2073-3_-1.pdf
https://www.roshdmag.ir/Roshdmag_content/media/article/8.9%20from%20Matn%20(99-400)%20PRINT%20SAIT%20TARBIYAT%2073-3_-1.pdf
https://experts.umn.edu/en/publications/skovholt-practitioner-professional-resiliency-and-self-care-inven
https://experts.umn.edu/en/publications/skovholt-practitioner-professional-resiliency-and-self-care-inven
https://experts.umn.edu/en/publications/skovholt-practitioner-professional-resiliency-and-self-care-inven
https://doi.org/10.15637/jlecon.8.1.13
https://doi.org/10.15637/jlecon.8.1.13
https://doi.org/10.15637/jlecon.8.1.13
https://www.researchgate.net/publication/341984733
https://www.researchgate.net/publication/341984733
https://www.researchgate.net/publication/341984733
http://shrm.journals.umz.ac.ir/article_2358_844103d124633c704318200bed4e5531.pdf.%20(Persian).
http://shrm.journals.umz.ac.ir/article_2358_844103d124633c704318200bed4e5531.pdf.%20(Persian).
http://shrm.journals.umz.ac.ir/article_2358_844103d124633c704318200bed4e5531.pdf.%20(Persian).
https://doi.org/10.1080/09585192.2020.1754881
https://doi.org/10.1080/09585192.2020.1754881
https://doi.org/10.1080/09585192.2020.1754881
http://www.hraljournal.com/Page/7%20Hueryren%20Yeh.pdf
http://www.hraljournal.com/Page/7%20Hueryren%20Yeh.pdf
http://www.hraljournal.com/Page/7%20Hueryren%20Yeh.pdf
https://jontoe.alzahra.ac.ir/article_5478_61f52b708b99a5013b46828157d1fb8c.pdf
https://jontoe.alzahra.ac.ir/article_5478_61f52b708b99a5013b46828157d1fb8c.pdf
https://jontoe.alzahra.ac.ir/article_5478_61f52b708b99a5013b46828157d1fb8c.pdf


 1401 زمستان، 29، شماره 10پژوهش در ورزش تربیتی، دوره                                                                   288

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

 دهيارجاع 

 

1.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

)حوریه،  پوریدهقان؛  حسن،  بحرالعلوم  ؛ مهتاب،  قندهاری  ر یتأث(.  1401. 

حرفه  هد تع  میانجی  نقش  با  بدنیتربیت  دبیران  شغلی  عملکرد  بر  ای نشاط 

تربیتی.  سازمانی ورزش  در    . 259-88(:  29)  10،پژوهش 

 RES.2022.12255.2235/10.22089: شناسۀ دیجیتال

 

10.22089/RES.2020.8682.1846 

 

Ghandehari, M; Bahrololoum, H; Dehghanpouri, H. (2023). The Effect 

of Professional Vitality on Job Performance of Physical Education 

Teachers with the Mediating Role of Organizational Commitment. 

Research on Educational Sport, 10 (29): 259-88. (Persian). 

DOI: 10.22089/RES.2022.12255.2235 


