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 چكیده 
بررسی رابطه رهبری اصیل با تعهد سازمانی در میان مدیران مدارس شهرستان  این تحقیق با هدف

آباد مغان به آباد مغان اجرا گردید جامعه آماری این تحقیق را مدیران مدارس شهرستان پارسپارس
نفر به عنوان نمونه آماری  118نفر تشکیل می دهد با استفاده از فرمول کوکران تعداد  169تعداد 

ردیدند که روش نمونه گیری نیز تصادفی طبقه ای است. ابزار گردآوری اطالعات انتخاب گ
پرسشنامه های استاندارد رهبری اصیل و تعهد سازمانی بود که روایی آنها با استفاده از روایی 
محتوایی به تایید رسید و پایایی هر کدام از این پرسشنامه ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تایید 
گردید. در نهایت پرسشنامه جمع آوری شده با استفاده از طیف پنج گزینه ای لیکرت کد بندی شد و 

 -گردید. قبل از آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون نرمالیته )کولموگروف SPSSوارد نرم افزار 
ی بود. اسمیرنف( استفاده گردید که نتایج نشان دهنده غیر نرمال بودن رهبری اصیل و تعهد سازمان

آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین رهبری 
 اصیل و تعهد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد
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  ... مدارس رانیمد انیم در یسازمان تعهد با لیاص یرهبر ارتباط یبررس عنوان مقاله :

 مقدمه  -1
بررسی شده در سازمانها می باشد که تفاسیر مختلفی از تعهد سازمانی یکی از متداولترین موضوعات 

( تعهد سازمانی را به صورت همانندسازی انگیزه های 1974آن ارائه شده است. پورتر و سایرین )
 ,Porter et alکارکنان با ارزش های سازمانی و تمایل آنها برای ماندن در سازمان تعریف نمودند )

2004) 
ولترین موضوعات بررسی شده در سازمان هاست و تعاریف مختلفی از آن تعهد سازمانی یکی از متدا

ارائه شده است. رهبران به دلیل تأثیرات ویژهای که بر رفتار پیروانشان دارند در آثار مدیریت بسیار 
. سبک ها و ویژگی های مختلفی برای رهبران (Armstrong, 2006) مورد توجه قرار گفته اند
در برخی از سبک های رهبری، اخالق مدار ی به عنوان یکی از ویژگیهای  اثربخش ذکر شده است.

مهم ذکر شده است. رهبری اخالقی به عنوان یک سبک مستقل رهبری موضوع نسبتاً جدیدی است 
که هنوز تمامی ابعاد آن به طور کامل مورد مطالعه قرار نگرفته است. در توضیح اخالقمداری رهبران، 

گیری نباید تنها به منافع خود توجه نمایند بلکه باید از بران در هنگام تصمیمعنوان شدهاست که ره
 (Stansbury, 2009نتایج تصمیم روی تمامی افراد آگاهی یابند )

 Olivierرهبری اصیل ریشه در اصالت فرد دارد.اصالت بدین معنی است که با خودمان صادق باشیم )

& Gardner, 2005کند؛ میتواند نقاط ضعف، اشتباهات، خود را اذعان می ( زمانی که انسان اصالت
هایی از خود را که به جهت ترس از اجتماع و حتی خود پنهان ساخته است را بپذیرد. اسرار و بخش

باشد که منطبق بر ارزشها، ترجیحات و نیازها باشد نه اینکه صرفاً جهت دستیابی به رفتاری اصیل می
صورت گیرد. شالوده رهبری اصیل بر مفهوم اصالت، پایه گذاری شده است  پاداش و یا اجتناب از تنبیه

که بیان کننده شرایطی است که افراد رفتاری مطابق با ارزشها و اعتقادات و فطرت واالی انسانی 
خویش انجام دهند و تحت تأثیر شرایط و فشارهای گوناگون، برداشتن رفتاری در راستای ارزشها و 

شاری نماید. درواقع تئوریهای رهبری اصیل در تالش اند تا رهبرانی تربیت نمایند، باورهای خویش پاف
که خود واقعی خویش را به پیروانشان نشان دهند و به دور از هرگونه تزویر و ریا، رفتاری منطبق بر 

 .(Peterson, 2012حقیقت درونی خویش داشته باشند )
 خود اشتباهات و ضعف نقاط یحت و ریهایمگیتصم زشها،ار باز و مثبت روابط برقراری با لیاص رهبری

 اعتماد حس جادیا همچون یمثبت امدهاییپ موجبات و دهدیم قرار مگان ه نظر و دید معرض در را
 خواهد دنبال به را سازمان یاثربخش و متعارف ریغ یحت و دیجد های دهیا ارائه در انیب آزادی متقابل،

 در رویپ و رهبر یمیخودتنظ و یخودآگاه آنکه وجود با نینهمچ(. Norman et al, 2010)تشدا
 نیهمچن. ت اس نشده پرداخته آن به فرهمند رهبری در اما است دیتاک مورد اریبس لیاص رهبری
 یم توسعه را روانیپ یاخالق یخودآگاه الگو، کی عنوان به فردی های یژگیو قیطر از لیرهبراص
 سوق نیفرام انجام و وفاداری به را روانیپ بخش، الهام های جاذبه قیطر از فرهمند رهبر اما بخشد

  (.Lagan, 2007) دهند یم
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بایست با سطح بلوغ و توانایی زیر دستان و کنند قطعاً میروشی که مدیران در سازمان اعمال می

ی در ورافزایش کارایی، اثربخشی و بهره اهداف تعیین شده متناسب باشد زیرا یکی از ابزارهای مهم،
باشد که مدیر با اتخاذ روش منطبق با شخصیت خود و محیط سازمانی به این سه مهم سازمان می
های تحصیلی هر یک در جای خود اهمیت دارد زیرا به طور کلی بذر تقوا، یابد. دورهدست می
ی، انسان پذیری، ایثار، همدردی، همدلی، مشارکت، کارگروهی، شجاعت، راستگویی، روابطمسوولیت

داری، رازداری، صبر، احترام به قانون و مردم، دوستی و محبت به دیگران و... در دروان منطق، امانت
شود و لذا هر اشتباه مدیر یا رهبر آموزشی در تحصیلی ابتدایی و متوسطه پاشیده، رشد و برداشت می

موزان و شکل دادن به آشود زیرا مدیر در تربیت دانشناپذیر میای جبراندبستان منجر به ضایعه
شخصیت آنها نقش بسزایی دارد. بنابراین در این تحقیق برآنیم تا بدین سوال پاسخ دهیم که رهبری 

 اصیل با تعهد سازمانی در میان مدیران مدارس شهرستان پارس آباد مغان چه ارتباطی دارد؟
 

 روش تحقیق -2

عات میدانی بوده و از روش همبستگی این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری اطال
 برای تشریح فرضیات تحقیق استفاده شده است. 

با توجه به هدف پژوهش و موضوع پژوهش جامعه آماری، تمامی مدیران دبیرستانهای دولتی و غیر 
شود. با توجه به اینکه این تحقیق در سال انتفاعی فعال شهرستان پارس آباد مغان را شامل می

دبیرستان غیر  19دبیرستان دولتی و  42شود، در این فاصله زمانی انجام می 1396-97تحصیلی 
باشند، شناسایی شده اند. بنابراین جامعه آماری در این تحقیق دبیرستان می 61دولتی که مجموعاً 

رئیس، معاونین پرورشی، آموزشی، اجرایی و فناوری دبیرستانهای دولتی و غیرانتفاعی فعال  169شامل 
 شهرستان پارس آباد مغان می باشد

مشابهی برخوردارند، بنابراین  جامعه  "های تقریبابا توجه به این که اعضای جامعه آماری از ویژگی
ای استفاده شده است. تعداد گیری تصادفی طبقهآماری همگن در نظر گرفته شده و از روش نمونه

( با  Rahimi et al, 2012: 185) pت نمونه نمونه مورد نیاز نیز بر اساس فرمول تعیین حجم نسب
 بدست آمده است. 118برابر با    %95سطح اطمینان 

ابزار گردآوری اطالعات در این تحقیق پرسشنامه می باشد که در زیر هر یک از پرسشنامه ها و تعداد 
 سواالت مربوط به آن توضیح داده شده است

های پس از بازبینی 1990انی مایر و آلن در سال : پرسشنامه تعهد سازمپرسشنامه تعهد سازمانی

عبارتی برای سنجش سه بعد تعهد سازمانی ارائه دادند که سواالت مربوط به هر  24مکرر پرسشنامه 
به  (Meyer & Allen, 1997)  بعد مجزا از دو بعد دیگر بود. ضرایب اعتبار تعهد سازمانی مایر و آلن

 بدست آمده است.  83/0و  79/0، 85/0و مستمر برابر با ترتیب برای ابعاد عاطفی، هنجاری 
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  ... مدارس رانیمد انیم در یسازمان تعهد با لیاص یرهبر ارتباط یبررس عنوان مقاله :

 سواالت هر زیر مقیاس:
 22-19-16-13-10-7-4-1. زیر مقیاس عاطفی: 1
  23-20-17-14-11-8-5-2. زیر مقیاس مستمر: 2
  24-21-18-15-12-9-6-3. زیر مقیاس هنجاری:3

 شودیمعکوس نمره گذاری م 20-17-11-10-6-3-2در این پرسشنامه سواالت 

بعد مشخص شده است تعداد  5: در طیف پنج گزینه ای لیکرت و با پرسشنامه رهبری اصیل

 سواالت مربوط به هر متغیر در زیر آمده است

 تركیب سئواالت پرسشنامه رهبری اصیل -1جدول 
 تعداد سواالت سواالت مربوطه بعد

 4 4-1 خودآگاهی

 4 8-5 شفافیت ارتباطی

 4 12-9 نی شدهچشم اندار اخالقی درو

 4 16-13 پردازش متوازن اطالعات

 
مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری، بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد در 
یک پژوهش برای بررسی روایی پرسشنامه از روش روایی محتوائی، مالکی و اعتبار سازه استفاده 

اربرد را در تعیین روایی یک مقیاس دارد. اعتبار محتوای یک ابزار شود. روایی محتوائی بیشترین کمی
های تشکیل دهنده آن بستگی دارد. با توجه به اینکه پرسشنامه ها استاندارد می اندازه گیری به سوال

 باشند روایی محتوایی آنها به تایید رسید
گردید و سپس با استفاده از  پرسشنامه پیش آزمون 30برای سنچش پایایی نیز یک نمونه اولیه شامل 

افزار آماری میزان ضریب اعتماد با روش ها و به کمک نرمهای به دست آمده از این پرسشنامهداده
بدست آمد و این عدد نشان دهنده  966/0آلفای کرونباخ محاسبه شد که کل سواالت پرسشنامه حدود 
یا به عبارت دیگر از پایایی الزم برخوردار آن است که پرسشنامه مورد استفاده، از قابلیت اعتماد و 

 باشدمی
نامه، از روشهای آماری توصیفی و برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از طریق پرسش

استنباطی استفاده خواهد شد. بدین ترتیب که برای تلخیص، طبقه بندی، و تفسیر داده های آماری از 
 نمودارها( استفاده خواهد شد.فراوانی و درصد فراوانی )جدولها، 

کولموگروف( انجام شد  -در ابتدا برای تشخیص دادن توزیع متغیرها تست نرمالیته )آزمون اسمیرنوف
از آزمون همبستگی اسپیرمن برای ازمون فرضیات 0.05که با توجه به سطح معنی داری کمتر از 

 استفاده شد
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 یافته های تحقیق -3

-های تحقیق پرداخته شود. برای تک تک متغیرها از آزمون کالموگروفهقبل از آنکه به بررسی فرضی
باشد ها میاسمیرنف استفاده شد. منطق استفاده از این آزمون مشخص کردن وضعیت نرمال بودن داده

و مقدار عددی   0.05ها )سطح معنی داری به دست آمده بیشتر از که درصورت نرمال بودن داده
( مجوز استفاده از آزمونهای پارامتریک )همبستگی پیرسون( و در 1.35متر از اسمیرنف ک -کولموگروف

 -و مقدار عددی کولموگروف  0.05صورت غیرنرمال بودن )سطح معنی داری به دست آمده کمتر از 
های این شود. داده( از آزمونهای ناپارامتریک )همبستگی اسپیرمن( صادر می1.35اسمیرنف بیشتر از 

 آمده است. 2ول آزمون در جد

 

 

 اسمیرنف-نتایج آزمون كولموگروف -2جدول 
 تعهد سازمانی رهبری اصیل شاخص آماری

 90.72 57.12 میانگین
Z 442/1 023/2 

Sig 033/0 0.000 

 
سطح معنی داری برای هر یک از متغیرهای رهبری اصیل و تعهد سازمانی به  2مطابق با جدول 

شود متغیرهای رهبری اصیل و ده است. همانطور که مشاهده میبه دست آم 0.000و  0.033ترتیب 
های ( بنابراین باید از آزمون0.05 >تعهد سازمانی از توزیع نرمال پیروی نمی کند. )سطح معنی داری 

ناپارامتریک و ضریب همبستگی اسپیرمن برای آمار استنباطی استفاده کرد. بنابراین در تمام فرضیه 
 ی اسپیرمن استفاده شده است.های از ضریب همبستگ

تحلیل همبستگی ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه رابطه یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر 
باشد. ضریب است. ضریب همبستگی یکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین همبستگی دو متغیر می

 1دهد. این ضریب بین را نشان میچنین نوع رابطه )مستقیم یا معکوس( همبستگی شدت رابطه و هم
است و در صورت عدم وجود رابطه بین دو متغیر برابر صفر می باشد. برای تعیین شدت رابطه  -1تا 

باید ضریب تعیین را محاسبه کرد هر چه ضریب تعیین بیشتر باشد به ضریب همبستگی نزدیکتر و حد 
. در این قسمت به آزمون (110، ص 1387نی، نهایی آن زمانی است که هر دو برابر با یک باشند )موم

 فرضیه های تحقیق با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن می پردازیم.

 داری وجود دارد.بین رهبری اصیل و تعهد سازمانی رابطه معنیفرضیه محقق: 

 داری وجود ندارد.: بین رهبری اصیل و تعهد سازمانی رابطه معنیفرضیه صفر
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  ... مدارس رانیمد انیم در یسازمان تعهد با لیاص یرهبر ارتباط یبررس عنوان مقاله :

فرضیه از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده خواهیم نمود که نتایج این آزمون در  برای بررسی این
 جدول زیر آمده است.

 

 ضریب همبستگی برای رابطه رهبری اصیل و تعهد سازمانی -3جدول 
 تعهد سازمانی رهبری اصیل   

 607/0** 1 ضریب همبستگی 

 0.000  داریسطح معنی رهبری اصیل

 118 118 تعداد 

 1 607/0** ریب همبستگیض 

  0.000 داریسطح معنی تعهد سازمانی

 118 118 تعداد 

 05/0داری داری آزمون در سطح معنی* معنی
 0.01داری داری آزمون در سطح معنی** معنی

 
داری آزمون ای، سطح معنیداری دو دامنهگردد در سطح معنیچنان چه در جدول باال مالحظه می

تر بوده و نیز با باشد کوچکمی 0.01داری که بوده و این سطح از حداقل سطح معنی 0.000اسپیرمن 
باشد و این مقدار، از مقدار بحرانی اسپیرمن با می 607/0توجه به مقدار همبستگی محاسبه شده که 

داری بین دو متغیر مذکور وجود دارد ، لذا رابطه معنیباشدتر میاست، بزرگ 0.16که  117درجه آزادی 
گردد به عبارتی بین رهبری اصیل و تعهد سازمانی رابطه رد می 0Hتأیید و فرض  1Hپس فرض 

 داری وجود دارد. و با توجه به نتایج این فرضیه مورد تایید است.معنی

 نتیجه گیری -4

انی از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده گردید که برای بررسی رابطه بین رهبری اصیل و تعهد سازم
به دست آمد که نشانگر وجود رابطه معنی دار  0.000( در سطح معنی داری 607/0ضریب همبستگی )

بین این دو متغیر بود. یعنی بین رهبری اصیل و تعهد سازمانی در بین مدیران دبیرستانهای دولتی و 
 مغان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. غیر انتفاعی فعال شهرستان پارس آباد

برای بررسی رابطه بین خودآگاهی و تعهد سازمانی از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده گردید که 
به دست آمد که نشانگر وجود رابطه معنی دار  0.000( در سطح معنی داری 529/0ضریب همبستگی )

د سازمانی در بین مدیران دبیرستانهای دولتی و غیر بین این دو متغیر بود. یعنی بین خودآگاهی و تعه
 انتفاعی فعال شهرستان پارس آباد مغان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
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برای بررسی رابطه بین شفافیت ارتباطی و تعهد سازمانی از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده گردید 
دست آمد که نشانگر وجود رابطه معنی  به 0.000( در سطح معنی داری 595/0که ضریب همبستگی )

دار بین این دو متغیر بود. یعنی بین شفافیت ارتباطی و تعهد سازمانی در بین مدیران دبیرستانهای 
 دولتی و غیر انتفاعی فعال شهرستان پارس آباد مغان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

انی از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده برای بررسی رابطه بین چشم اندار اخالقی و تعهد سازم
به دست آمد که نشانگر وجود رابطه  0.000( در سطح معنی داری 535/0گردید که ضریب همبستگی )

معنی دار بین این دو متغیر بود. یعنی بین چشم اندار اخالقی و تعهد سازمانی در بین مدیران 
 س آباد مغان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.دبیرستانهای دولتی و غیر انتفاعی فعال شهرستان پار

برای بررسی رابطه بین پردازش متوازن اطالعات و تعهد سازمانی از آزمون همبستگی اسپیرمن 
به دست آمد که نشانگر  0.000( در سطح معنی داری 602/0استفاده گردید که ضریب همبستگی )

بین پردازش متوازن اطالعات و تعهد سازمانی در  وجود رابطه معنی دار بین این دو متغیر بود. یعنی
بین مدیران دبیرستانهای دولتی و غیر انتفاعی فعال شهرستان پارس آباد مغان رابطه مثبت و معناداری 

 وجود دارد. 
بنابراین نتایج حاصله دور از انتظار نبوده است. تعهد سازمانی به عنوان یک نگرش، تمایلی قوی به 

، تمایل به اعمال تالش بسیار برای سازمان، اعتقاد قوی به پذیرش ارزشها و اهداف ماندن در سازمان
آن تعبیر میشود. تعهد باال با مفاهیم باارزشی همچون رضایت شغلی، بهرهوری باالی کارکنان، 
افزایش اثربخشی و... برای سازمان همراه است برخی مطالعات نشان میدهند که چنانچه سازمان به 

تواند تعهد سازمانی آنان را باال ببرد. این در حالی ردی و گروهی کارکنان اهمیت دهد میپیشرفت ف
است که سایر مطالعات انجام شده در سازمانهای مختلف در کشور وضعیت را به گونه ای متفاوت 

در حد اند. مطالعه قرقورزاده و همکاران نشان داد که میزان تعهد سازمانی در میان پرستارن نشان داده
متوسط بوده است، همچنین نتایج مطالعه لطفی و همکاران حاکی از آن است که میزان تعهد اعضای 

 هیئت علمی در حد متوسط بوده است
پیشنهاداتی که در رابطه با رهبری اصیل مدیران دبیرستانهای دولتی و غیر انتفاعی شهرستان پارس 

 آباد مغان نیز می توان گفت:
نیروی انسانی برای سازمانها و بخصوص نیروهای متخصص و علمی در محیط با توجه به اهمیت 

علمی مدارس در اعتالی اهداف سازمان الزم ا ست تا سبک رهبری مناسب جهت هدایت این نیروها 
اتخاذ گردد. از طرفی جای تردید نیست که نیروی انسانی بهترین و مهمترین سرمایه هر سازمانی بوده 

نابع سازمان نیز جهت جذب، نگهداشت و بهسازی آن صرف می شود. بنابراین که بخش اعظمی از م
توجه به میزان تعهد سازمانی در مدیران و متعاقب آن افزایش رضایتمندی معلمین و پرسنل مدارس، 
افزایش بهره وری و نهایتاً دستیابی به اهداف ارزشمند سازمانی منافع فراوانی برای فرد و برای سازمان 

دارد و منجر به کاهش هدر رفت منابع و هزینه ها برای سازمان شده و از طرفی در هدایت در بر 
سازمان در جهت دستیابی به اهداف متعالی آن نقش دارد، بنابراین ضرورت دارد مورد توجه قرار گیرد. 
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، توجه پایش تعهد سازمانی در کارکنان، اجرای برنامه ها و سیاستهایی در جهت افزایش تعهد در آنان
به سبک رهبری مدیران میتواند نقش بسزایی در بهبود نگهدا شت منابع انسانی داشته باشد. همچنین 
از طرفی با توجه به اینکه ماهیت کار، حقوق و مزایا، شرایط مناسب کاری و روابط کارکنان و مدیران، 

در جهت ارتقای آن نقش  افزایش استقالل مدیران و توجه بر توانمندی کارکنان و اجرای برنامههایی
بسزایی در رضایت شغلی و افزایش تعهد سازمانی در آنان دارد، ضروری است تا در سیاست گذاریهای 
مدیران ار شد منابع ان سانی مورد توجه قرار گیرد. از طرفی با توجه به اینکه تالش مدیران جهت 

مبنای مناسبی برای تصمیمات مدیران  تواندآگاهی از نوع و میزان تعهد کارکنان نسبت به سازمان می
سازمان در مدیریت منابع انسانی در مراحل مختلف جذب، آموزش و بهسازی، نگهداشت منابع انسانی 

سازد بنابراین از اهمیت فراوانی برای سازمانها برخوردار است. بطوریکه و به کارگیری آنان فراهم می
توانند در جهت بهبود و افزایش عملکرد کارکنان در ان میمدیران با آگاهی از میزان و نوع تعهد کارکن

جهت نیل به اهداف سازمانی و اجتماعی و همچنین اهداف فردی کارکنان بهره برداری مناسبی را 
 بعمل آورند.

در خصوص متغیر خودآگاهی به مدیران دبیرستانهای دولتی و غیر انتفاعی فعال 

برای بهبود ارتباطات خود با دیگران، همواره به توصیه می شود  شهرستان پارس آباد مغان

گرفتن بازخورد از دیگران اهمیت دهند و برای نظراتی که دانش آموزان در مورد او دارند، احترام قائل 
 شوند 

توصیه می شود مدیران مدارس به روشنی آن چه را که در خصوص متغیر شفافیت ارتباطی 

موجب افزایش تعهد سازمانی خود شوند و وقتی که کار اشتباهی مدنظرشان بیان نمایند تا بدین وسیله 
انجام میدهند، به اشتباه بودن آن اعتراف نمایند و با گشودگی، اطالعات را با دیگران به اشتراك 

 بگذارند

به مدیران مدارس پارس آباد مغان توصیه می شود بین  در خصوص بعد چشم اندار اخالقی

اری و هم خوانی به وجود آورند و در تصمیم گیری ها از باورها و اعتقادات اعتقادات و رفتار خود سازگ
اخالقی پیروی نموده  به نظرات دانش آموزان اهمیت دهند، حتی اگر این نظرات بر خالف دیدگاه 

 های آنها باشد

به مدیران مدارس پارس اباد مغان پیشنهاد می  در خصوص متغیر پردازش متوازن اطالعات

ظراتی که باورهای مدیران را به چالش می کشند، اهمیت دهند و قبل از رسیدن به یک گردد به ن
نتیجه گیری نهایی، با دقت به دیدگاه های جایگزین گوش دهند و قبل از تصمیم گیری، داده ها و 

 اطالعات مختلف را به طور عینی تجزیه و تحلیل نمایند تا باعث افزایش تعهد سازمانی گردند
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Abstract 

The aim of this study was investigating the relationship between authentic 

leadership and organizational commitment among school Managers in Parsabad 

Moghan city. The statistical population of this study consists of 169 school 

principals in Parsabad Moghan city using Cochran's formula of 118 people as a 

statistical sample. The sampling method is also stratified random. Data collection 

tools were standard questionnaires of genuine leadership and organizational 

commitment whose validity was confirmed using content validity and the 

reliability of each of these questionnaires was confirmed using Cronbach's alpha 

test. Finally, the collected questionnaire was coded using a five-point Likert scale 

and entered into SPSS software. Before testing the research hypotheses, the 

normality test (Kolmogorov-Smirnov) was used, which showed the abnormality of 

genuine leadership and organizational commitment. Testing research hypotheses 

using Spearman correlation coefficient test showed that there is a significant 

relationship between authentic leadership and organizational commitment. 
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