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  چکیده

هاي عمومی براي حفظ تصویر مثبت از خود نیازمنـد رعایـت مسـئولیت    ها بویژه سازمانامروزه تمام سازمان
. بنابراین آشنایی با مفهوم مسئولیت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن داراي اهمیت زیادي است.اجتماعی خود هستند

ین رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه رهبري تحول آفرین و مسئولیت اجتماعی سازمان در شـهرداري  از ا
جامعـه آمـاري ایـن تحقیـق را کارکنـان و اربـاب رجـوع        از روش پیمایشی انجـام شـده اسـت؛     تهران با استفاده

گیري ه و بهره گیري از نمونهشهرداري تهران تشکیل می دهد و جمع آوري اطالعات با استفاده از ابزار پرسشنام
اسـمیرنوف،  -هاي آماري مورد استفاده در این تحقیـق آزمـون کولمـوگروف   روش. خوشه اي انجام شده است 
  .یک نمونه  اي و رگرسیون خطی می باشدtضریب همبستگی، آزمون 

هیختگی، انگیـزش  نفوذ آرمانی،ترغیب فر(با توجه به نتایج تجزیه و تحلیل داده ها،بین رهبري تحول آفرین
توانـد  و مسئولیت اجتماعی سازمان رابطه مثبت و معنی داري مشاهده شد که مـی ) الهام بخش و مالحظات فردي

  .راهنماي سیاستگذاري در سازمان باشد

انگیزش الهام بخش، ترغیب فرهیختگی،نفوذ آرمانی،آفرین،مسئولیت اجتماعی، رهبري تحول: واژگان کلیدي
  مالحظات فردي
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  مقدمه
مسئولیت اجتماعی سازمان،یکی از مباحثی اسـت کـه در سـال هـاي اخیر،توجـه بسـیاري از       

پایبندي به مسئولیت هاي اجتماعی سازمان، فراتر رفـتن  .پژوهشگران را به خود جلب کرده است
از چارچوب حداقل الزامات قانونی اسـت کـه سـازمان در آن فعالیـت مـی کنـد و در حقیقـت،        

سـازمان در جامعـه صـورت     1نظور درك و پاسخگویی به انتظـارات ذي نفعـان  تالشی است به م
سازي و پاسخگویی مناسـب  هاي مسئول، با شفافهاي متعالی،به عنوان سازمانسازمان.گیردمی

نفعانشان را تـأمین  کنند تا رضایت کلیه ذيدر قبال عملکرد خود،رویکردهایی اخالقی اتخاذ می
  ).Caroll,1999. (کنند

همان طـور  .ها ،نهادهایی هستند که فلسفه وجودي آن ها نیاز جامعه و عامه مردم می باشد زمانسا
ها نیز براي حفظ،بقا و ادامه فعالیت شـان بـه   که مردم براي رفع نیازهایشان به سازمان نیاز دارند،سازمان

ن تـأثیر پذیرفتـه و بـر آن    ها جزئی از جامعه می باشند که از آدر واقع سازمان. جامعه و مردم نیازمندند
توان گفت هر تصمیم سازمان عالوه بر تأثیر آن بر بخش هاي مربوطه موجـب  تأثیر می گذارند و  می

ها باید اهـداف خـود   بنابراین سازمان.شودهاي جامعه میتأثیرات مستقیم یا غیرمستقیم در تمامی بخش
جامعـه دربـر نداشـته باشـد و همـه افـراد        را به گونه اي شکل دهند که نتایج آن تأثیرات مضري بـراي 

  .)2:1385امامی،(جامعه از اثرات مثبت آن،منتفع شوند
ها نسبت به جامعه و عامه مردم فراتر از ارائه باید به این مسأله توجه داشت که مسئولیت سازمان

 ها باید این مسئولیت را حس کنند که مشکالت جامعه بخشی ازسازمان. خدمت و تهیه کاالست
آید و باید نسبت به حـل و فصـل آن هـا همـت گمارنـد و بخشـی از       مشکالت آنان به شمار می

موارد متعددي گویاي این واقعیت است . امکانات مالی و انسانی خود را در این راه به کار گیرند
ها مهارگسیخته به سوي اهداف خود یکه تازي کنند،جامعه و مصالح آن را زیر پا که اگر سازمان

  ).1377الوانی و قاسمی،(هند نهاد و خیر عامه فداي منفعت سازمان خواهد شدخوا
با توجه به گستردگی تأثیراقدامات و فعالیت هـاي شـهرداري هـا ، بـویژه در کالنشـهرها بـر       
زندگی مردم و شهروندان،رضایت آنها از ایـن اقـدامات موجـب شـهرت و اعتبـار ایـن سـازمان        

ضایتمندي در شهروندان، توجه به مسئولیت اجتماعی شهرداري یکی از راه هاي ایجاد ر.شودمی
لذا در این مقاله سعی شده است تا میزان مسئولیت پذیري شهرداري تهران بررسی شده .می باشد

و همچنین رابطه رهبري تحول آفرین و مسئولیت اجتماعی سازمان تبیین شود تا با استفاده از این 
  .یت اجتماعی برداشته شودمفهوم گامی در جهت ارتقاء مسئول

                                                                                                                                                     
1. Stakeholders
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و رابطـه   "رهبـري تحـول آفـرین   "،  "مسئولیت اجتماعی"در ادامه نیز پس از بررسی مفاهیم 
شـود و بـه دنبـال آن یافتـه هـاي پژوهش،بررسـی و       شناسـی تحقیـق تشـریح مـی    بین آنهـا، روش 

  .شودگیري از مطالب بیان مینتیجه

  مبانی نظري تحقیق
  مسئولیت اجتماعی

  تعاریف
توان دیرپاترین مفهـوم در زمینـه کسـب و کـار بـه شـمار       ها را میسئولیت اجتماعی سازمانم

آورد که دست اندرکاران و پژوهشگران دانشگاهی پهنه کسب و کار بیش از پنجاه سـال اسـت   
بـه عنـوان پـیش زمینـه اي در مطالعـات مـدیریت،احتماال       ). Caroll,1971(برنـد آن را به کار می

کاربردهـاي تجـاري در   . در ایاالت متحده شـروع شـده اسـت    1950در دهه  مسئولیت اجتماعی
شدند، اشکال متفاوتی داشـتند کـه شـامل بخشـش هـاي      که مسئول اجتماع نامیده می 1900دهه 

بشردوستانه به مؤسسه هاي خیریه، خدمت به جامعه، افزایش رفاه کارکنـان و رفتارهـاي مـذهبی    
هـاي  هـاي بـزرگ نفـت و انـرژي، شـرکت     ، رهبـران شـرکت  در ابتدا طرفداران این اشـکال . بود

  ).Bobby Banerjee,2007:5(بودند 1920ارتباطات و تولید کنندگان اتومبیل از دهه 
مسـئولیت اجتمـاعی   :توان مسئولیت اجتماعی سازمان یا مدیران آنها را چنین تعریف کـرد می

نفـع  توقعـات گـروه هـاي ذي   ها عبارت است از الـزام بـه پاسـخگویی و ارضـاي     مدیران سازمان
خارجی اعم از مشتریان،تأمین کنندگان،توزیع کنندگان،پاسداران محیط زیسـت و اهـالی محـل    

نفـع داخلـی اعـم از مالکـان یـا      هـاي ذي خـدماتی،با حفـظ منـافع گـروه    /فعالیت واحـد تولیـدي  
ا چنـین  گریفین و بارنی، مسـئولیت اجتمـاعی ر  ).315:1360فروم،(سهامداران و کارکنان واحدها

مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی اسـت کـه سـازمان بایسـتی در     : کنندتعریف می
ــه   ــه جامعـ ــک بـ ــت و کمـ ــظ، مراقبـ ــت حفـ ــی جهـ ــت مـ ــه در آن فعالیـ ــام  اي کـ ــد، انجـ کنـ

شـود  همچنین مسئولیت اجتماعی سازمان به عنوان شـرایطی تعریـف مـی   ).Fleming,2002(دهد
رود و درگیـر  ه اصلی خود و انتظار قانونی از سـازمان فراتـر مـی   که به علت آن، سازمان از وظیف

  ).Mc Williams, Siegel,2001(شود که بیشتر به صالح جامعه مربوط استهایی میفعالیت
کنند که فعالیتهاي مسئولیت اجتمـاعی بـه طـور    ،بیان می)2006(1مک ویلیامز، سیگل و رایت

  :ها می گرددعمده شامل این فعالیت
                                                                                                                                                     
1. Mc  Williams,Siegel  and  Wright
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: بـراي مثـال  . د کردن الزامات اجتماعی در محصول نهایی و یا فرآیند تولید محصـول وار-1
  تولید محصوالت و استفاده از تکنولوژي هاي سازگار با محیط زیست؛

  تفویض اختیار به کارکنان؛:براي مثال.تغییر شیوه هاي مدیریت منابع انسانی-2
براي .ق بازیافت و کاهش آلودگیدستیابی به سطوح باالتر بازدهی زیست محیطی از طری-3
  برخورداري از موضع قاطع در کاهش آلودگی هاي زیست محیطی؛: مثال

  ).Vitaliano,2010(هاي اجتماعیپیشبرد اهداف سازمان-4
اي بر سیستم اجتمـاعی  ها تأثیر عمدهمقصود از مسئولیت اجتماعی این است که چون سازمان

د به گونه اي باشد که در اثر آن زیانی به جامعه نرسد و دارند،الجرم چگونگی فعالیت آن ها بای
بــه عبــارت ســاده .هــاي مربوطــه ملــزم بــه جبــران آن باشــنددر صــورت رســیدن زیــان، ســازمان

ها باید به عنوان جزئی مرتبط با نظام بزرگتر که در آن قرار دارند، عمـل کننـد، چـون    تر،سازمان
  .دهندمی یک نظام فرعی از کل نظام اجتماعی را تشکیل

،مسئولیت اجتماعی با منـافع  )2001(همچنین در تعریفی دیگر و از نگاه مک ویلیامز و سیگل
مجموعه فعالیـت هـایی کـه یـک     ":شوداجتماعی ارتباط نزدیکی دارد و به این شکل تعریف می

شرکت یا سازمان در جهت تحقق منافع اجتماعی انجام می دهـد بـه طـوري کـه مزایـاي فـوري       
  ).Duarte,2010(ان به همراه ندارد و الزامات قانونی نیز بر آن تأکید نمی کندبراي سازم

  
  آثار مسئولیت اجتماعی سازمان

تواند مسئولیت اجتماعی براي سازمان آثار و پیامدهاي فراوانی دارد که شناخت این آثار می
زیر به آثار مثبت در .هاي اجتماعی خود باشدها در جهت انجام مسئولیتانگیزه اي براي سازمان

  .مسئولیت اجتماعی سازمان اشاره شده است
امروزه در شرایط جهانی شدن و شبکه هاي گسترده اطالعاتی از : افزایش مشروعیت سازمان

رود در برابر مسائل محـیط زیسـت،رعایت منـافع جامعـه،حقوق اقلیـت هـا و       ها انتظار میسازمان
ها ناچار به انجام اقدامات وسیع و گسـترده بـراي جلـب    بنابراین سازمان. حساسیت داشته باشند...

رفتـار  . افکار عمومی هستند که وجه غالب آنها نشان دادن وجهه اخالقی کارهاي سازمان اسـت 
  .شودغیراخالقی،محیط را برضد سازمان تحریک کرده،موجب شکست سازمان می

هـاي ناشـی از   نـه تـرویج خـودکنترلی باعـث کـاهش هزی    : هاي ناشی از کنتـرل کاهش هزینه
ایـن مســتلزم تعهــد اعضــا بــه  . شــودهـاي کنتــرل مســتقیم شــده و موجـب بهبــود ســود مــی  روش

  .تیم،مسئولیت پذیري همه اعضاي تیم و وجود احترام و اعتماد بین آنها و مدیریت است
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مـدیریت ارزش هـاي اخالقـی در محـیط کـار،      : پذیري بیشـتر کارکنـان  افزایش تعهد و مسئولیت
کنـد،  یت اقدامات مـدیریتی شـده، انسـجام و تعـادل فرهنـگ سـازمانی را تقویـت مـی        موجب مشروع

بخشد و با پیروي بیشتر از استانداردها موجـب بهبـود   اعتماد در روابط بین افراد و گروه ها را بهبود می
هـا در  بـا توجـه بـه نقشـی کـه انسـان      . شـود کیفیت محصوالت و در نهایت افزایش سود سـازمان مـی  

شـان تـأثیر بسـیار    اي امروزي دارند، نوع قضاوت افراد در مـورد سـازمان و موضـوع فعالیـت    هسازمان
طبرســـا و (زیــادي در کـــارایی و اثربخشـــی آنهـــا و در نتیجــه کـــارایی و اثربخشـــی ســـازمان دارد  

  ).1390همکاران،
  

  ابعاد مسئولیت اجتماعی
تـوان در قالـب یـک    ،اذعان می کند که مسئولیت اجتماعی سازمانی را می)2010(بارتهورپ

چتر تصور نمود که مفاهیم و مقوله هاي گسترده اي از قبیل توجه به محیط زیست،توجه مسـتمر  
، روابط دولتی، روابط عمـومی، تجزیـه و تحلیـل سـهامداران و     1به محیط سازمان،اخالق تجاري

روي نحوه رفتار کنند که اخالق،، بیان می3ایبرت و گریفین. شودرا شامل می 2ايبازاریابی رابطه
فرد و در داخـل سـازمان توجـه دارد ولـی مسـئولیت اجتمـاعی،روي نحـوه برخـورد سـازمان بـا           
کارکنان و سهامداران،سـرمایه گـذاران و اربـاب رجـوع و اعتباردهنـدگان و بـه طـور کلـی ذي         

  .نفعان،سروکار دارد
ن،آن را از هـا بـه مسـئولیت اجتمـاعی خودشـا     ،نسبت به پاسخ سـازمان )1991(4کارول و وود

  :این سطوح عبارتند از.سطوح مختلفی تعریف کرده اند
ها بعد اقتصـادي اسـت کـه در آن    مهمترین بعد مسئولیت اجتماعی سازمان:بعد اقتصادي -1

به عبارت دیگـر، مسـئولیت اولیـه هـر بنگـاه      .فعالیت ها و اقدامات اقتصادي مدنظر قرار می گیرد
دسـت آورد و حیـات خـود را تضـمین     ه ود الزم را بوقتی سازمان س.اقتصادي کسب سود است

نی در ایـن بعـد   در حقیقت اهداف اولیـه سـازما  . تواند به مسئولیت هاي دیگرش بپردازدکند، می
ها موظفند نیازهاي اقتصادي جامعه را برآورند و در این سطح، سازمان. گیردمورد توجه قرار می

منـد  هاي مردم را از فرآیند کـار بهـره  و انواع گروه کاالها و خدمات مورد نیاز آن را تأمین کنند
  .سازند

                                                                                                                                                     
1. Business Ethics
2. Relation Marketing
3. Aibert  and  Griffin
4. Carroll & Wood
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هـا ملـزم   اسـت و سـازمان  ) حقوقی(دومین بعد مسئولیت اجتماعی، بعد قانونی: بعد قانونی-2
کند جامعه این قوانین را تعیین می.ندمی شوند که درچارچوب قانون و مقررات عمومی عمل کن

تند بـه ایـن مقـررات بـه عنـوان یـک ارزش اجتمـاعی        ها، موظف هسو کلیه شهروندان و سازمان
  .بعد قانونی مسئولیت اجتماعی را التزام اجتماعی می گویند. احترام بگذارند

ها انتظار مـی رود  از سازمان.سومین بعد مسئولیت اجتماعی،بعد اخالقی است:بعد اخالقی-3
ورهاي مردم احترام گذاشته که همچون سایر اعضاي جامعه به ارزشها، هنجارها و اعتقادات و با

بعد اخالقـی مسـئولیت   .هاي خود مورد توجه قرار دهند و شئونات اخالقی را در کارها و فعالیت
  .اجتماعی را پاسخگویی اجتماعی می گویند

ــی -4 ــومی و مل ــد عم ــامل     : بع ــه ش ــی اســت ک ــد مل ــئولیت اجتمــاعی بع ــد مس ــارمین بع چه
ی در سطح کالن است که انتظار می رود مـدیران  هاي مدیران عالانتظارات،خواسته ها و سیاست

هــا بـا نگــرش همـه جانبـه و رعایــت و حفـظ وحــدت و مصـالح کشــور،      و کـارگزاران سـازمان  
گیري هاي کلی را سرلوحه امور خود قرار داده و با دید بلند مدت تصمیمتصمیمات و استراتژي

  ).Fleming,2002(نمایند
است، یعنی مشارکت بنگاه در انـواع   "وند خوب بودنشهر"تعبیر دیگر کارول از این مؤلفه،

ــود         ــدگانی آن را بهبـ ــت زنـ ــد و کیفیـ ــه را فروکاهـ ــالت جامعـ ــه معضـ ــایی کـ ــت هـ فعالیـ
شود که نقطه شـروع از مسـائل اقتصـادي اسـت،     در هرم کارول دیده می). 1386برادران،(بخشد

قیات تجـاري تأکیـد   در سطح بعد،بر اخال.سپس با تعهدات، قوانین و وظایف منطقی دیگر است
دارد و نهایتا سطح آخر، نوع دوستی است که در آن سازمان از سطح وظیفه مـورد انتظـار فراتـر    

  ).Joens &  et al,2009:301-302(می رود
ــون  ــین دنیس ــئولیت ا  )2000(1همچن ــدي مس ــار بع ــدل چه ــب  ،م ــازمانی را در قال ــاعی س جتم

  :دهد  هاي زیر ارائه میمؤلفه
ــالش در ر:2جامعــه-1 ــک و تشــویق    ت ــین تحری ــراي جامعــه و همچن ــت ب اســتاي ایجــاد مزی

  هاي مرتبط براي حرکت در راستاي منافع جامعه؛سازمان
تشویق و تحریک سازمان بـراي ایجـاد مکـانیزم پاسـخگویی بـه محـیط خـود بـه         : 3محیط-2

هـاي  طوري که ابهام و نارضایتی محیط رفع شود و همچنـین مواضـع سـازمان و اثـرات سیاسـت     
  ان بر روي نرخ هاي تورم، بیکاري و فقر روشن شود؛سازم

                                                                                                                                                     
1. Denison
2. Society
3. Environment
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ایجاد منشور اخالقی براي سازمان و کوشش در جهت عمـل بـه اصـول و مبـانی     : 1اخالق-3
  اخالقی؛

انـد و  گذاري کـرده مسئولیت در برابر اموال افرادي که در سازمان سرمایه: 2مسئولیت مالی-4
  .ر برابر اموال مردم و ثروت ملیهاي بزرگ دولتی ،مسئولیت دهمچنین در سازمان

  
  آفرینرهبري تحول

  آفرینپیشینه رهبري تحول
ریشه پارادایم رهبري تحول آفرین به قرن شانزدهم، زمـانی کـه تحقیقـات در مـورد شـهریار      

ها و رفتار رهبـران را بـراي توسـعه    ماکیاول ویژگی. گرددتوسط ماکیاول صورت پذیرفت بر می
رهبر کسـی اسـت کـه بـراي بدسـت آوردن      .اختار فئودالی مطالعه کردنظریه رهبري در درون س

در اوایل قرن وبر مفهومی مشـابه  . کنداهداف متعالی رهبري دیگران را جهت داده و حمایت می
ویژگـی  .وي رهبري را به عنوان منبع نفـوذ در دیگـران قلمـداد کـرده اسـت     .ماکیاول را ارائه داد

تعریف ریشه اي کاریزما،آن را .شوداده کاریزما نامیده میشخصیتی که وبر مورد حمایت قرار د
برابر با یک استعداد الهی با قدرتی بیش از دیگران که دربرگیرنده اعتماد و وفـاداري مـی باشـد    

توصیف کاریزما دقیقا بستگی به نفوذ و برانگیختن پیروان در ایجاد یـک بصـیرت و   .کندبیان می
. یکی از عناصر کلیدي رهبري تحول آفرین بـه شـمار مـی آیـد    بینش در آنان دارد که به عنوان 

در هر حال ظهور آن به عنـوان  .،مطرح کرد3موضوع رهبري تحول آفرین را اولین بار داون تاون
،با عنوان رهبري آغاز 4نگرش مهم به رهبري با اثر جامعه شناس سیاسی جیمز مک گریگور برنز

او از رهبرانی مـی  .ري و پیروي را به هم متصل کندبرنز در اثر خود تالش می کند نقش رهب.شد
نویسد که توانستند به انگیزش هاي پیروان تلنگري بزنند تـا هـدف هـاي پیـروان و رهبـران بهتـر       

  ).421:1385افجه،(تحقق یابد
  

  تعاریف 
شود که در آن رهبـران داراي موهبـت هـاي    رهبري تحول آفرین به نوعی رهبري اطالق می

اي پیروان خود انگیزش معنوي و توجه ویژه فراهم و با نفـوذ بـر قلبشـان،آنان را    الهی هستند و بر
کنند که اغلب یک دگرگـونی در  رهبران تحول آفرین چشم انداز پویا خلق می.کنندهدایت می

                                                                                                                                                     
1. Ethics
2. Financial  Responsibility
3. Downtown
4. James  Mc  Gregare  Bruns
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رهبر تحول آفرین همچنین به .ارزشهاي فرهنگی براي انعکاس نوآوري بیشتر را ضروري می سازد
بطه بین عالیق فردي و جمعی است تا به زیردستان اجازه کـارکردن بـراي   دنبال برقراري یک را
از نظر برنز رهبري تحول آفرین فرآیندي است ).Burke & Collins,2001(اهداف متعالی را بدهد

که در آن رهبران و پیروان همواره در تالشند تا توان روحی و توان انگیزشی یکدیگر را به سطوح 
در این منظر تأثیر و تأثر رهبران و پیروان بر یکدیگر پدیده اي متقابل و طرفینی . باالتري ارتقا دهند

است، در حالی که رهبران همواره می کوشند تا به تعبیر مزلو مراتب باالتري از سطوح انگیزشی 
ارتقاي توان انگیزشی پیروان نیز متقابال بر درجـه اقتـدار و تـوان روحـی     .پیروان را تحریک کنند

از نظر برنز رهبري تحول آفرین در مقایسه با رهبري تبادلی از اقتدار بیشتر و .اثر می گذاردرهبران 
  ).Dulewicz & Higss,2005(فرآیند پیچیده تري برخوردار است

شــود کــه درصــدد اســت از طریــق نفــوذ  رهبــري تحــول آفــرین بــه عملکــردي اطــالق مــی 
گـرا پیـروان را در مـداري فراتـر از      آرمانی،الهام بخش،تحریک فرهیختگی و با حمایت توسـعه 

دهند کـه  این رهبران پیروان را به گونه اي ارتقا می. منافع زودگذر شخصی به حرکت در  آورد
به سطوح باالتري از ارشدیت و آرمانها دست یابند،اهتمام فراوانی براي رسیدن به دسـتاوردهاي  

ــاز    ــالی سـ ــر تعـ ــد و بـ ــار ببندنـ ــه کـ ــراز خودشـــکوفایی بـ ــر و احـ ــویش برتـ ــه خـ مان و جامعـ
  ).1380سنجقی،(بیندیشند

آنها قادرنـد هـم پیـروان خـود را متعهـد کننـد       :رهبران تحول آفرین به چند دلیل مؤثر هستند
رهبران تحول آفرین تصویري از یک چشـم انـداز   . وهم اهداف و باورهاي پیروان را تغییر دهند

انـداز  چنین رهبرانـی قادرنـد یـک چشـم     از آنجا که. دهندبراي آینده را به پیروان خود ارائه می
روشن و مورد نیاز را شکل دهند احتماال قادر به انگیختن کارکنان براي مشـارکت در آن چشـم   

رهبران تحـول آفـرین زیردسـتان را بـراي انجـام کـار بـیش از حـد انتظـار برمـی           .انداز نیز هستند
: آفـرین نتیجـه سـه عامـل اسـت      بر اساس نظر پاوار واستیمن اثربخشی یک رهبر تحول.انگیزانند

در جـه تطبیـق فرآینـد تحـول     ) پذیرش تغییـر (موقعیت نسبی سازمان در پیوستار پذیرش سازمانی
آفرینی براي موقعیت سازمان و فرآیند رهبري تحول آفرین که در حال اجراست و قابلیت هـاي  

  .رهبران تحول آفرین براي اجراي فرآیند مناسب تحول آفرینی
  

  تحول آفرین ابعاد رهبري
اده شــده کـه بــه تشـریح ابعــاد آن   در ایـن تحقیـق از مــدل رهبـري تحــول آفـرین بــس اسـتف     

  :پردازیممی
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  نفوذ آرمانی
کاریزما یا نفوذ آرمانی رهبري را شرح می دهد که به عنوان مـدل هـایی قـوي بـراي پیـروان      

ایـن  .رقابـت کننـد  پیروان توسط رهبران شناخته می شوند ولی می خواهند بـا آنهـا   .عمل می کند
ــام        ــتی انج ــاي درس ــد و کاره ــاالیی دارن ــوي ب ــی و معن ــتانداردهاي اخالق ــوال اس ــران معم رهب

آنهـا بـه پیـروان بیـنش و     . باشـند آنها عمیقا مورد احترام پیروان هستند و قابل اعتماد مـی .دهندمی
 کننـد کـه خـاص هسـتند و    دهند در اصل عامل کاریزما افرادي را توصـیف مـی  حس رسالت می

  ).Berson & Avolio,2004(کننددیگران را ترغیب به پیروي از چشم اندازهایشان می
  

  ترغیب فرهیختگی
تحریک فرهیختگی رهبري تحول آفرین ترکیبی از گشودگی نسبت به مسئله،فرایند ارزیابی 

چنـین گشـودگی بعـد روحـانی و برتـر      .بندي بینش ها و الگوي اجرایی می باشـد موقعیت فرمول
به پیروان جهت زیر سؤال بردن مفروضات و تولید راه حل هاي خالق قوي براي مسـائل  دارد و 

این پویایی قیدهاي فرهنگ سازمان و رهبري را که مسائل اساسی ماننـد رعایـت   .کمک می کند
  ).Bass & Avilio,2007:188(شکندحال دیگران را نادیده می گیرد، می

ت به چالش در آوردن افکـار و تصـورات و   رهبران تحول آفرین از تحریک فرهیختگی جه
این امر مستلزم آن اسـت کـه   . کنندها و باورهایشان استفاده میخالقیت پیروان و شناخت ارزش

رهبران پیروان را در جهت آزمایش درباره روشهاي سنتی حل مسئله سوق دهند در حالیکه آنها 
 & Bass. (ها تشویق مـی نماینـد  را به تالش در جهت رویکردهاي جدید خالق براي انجام کار

Avolio,2004:355.(  
  

  بخشانگیزش الهام
این عمل توصیف کننده رهبرانی است که از پیروانشان انتظارات بـاالیی دارنـد و بـه آنهـا از     

. بخشند تا متعهد شوند و بخشـی از چشـم انـداز مشـترك سـازمان باشـند      طریق انگیزش،الهام می
مادهاي اساسی جهت جلـب توجـه تـالش اعضـاي گـروه بـراي       در عمل مدیران از سمبل ها و ن

روح تیم توسط ایـن نـوع رهبـري    . کنندرسیدن به چیزي فراتر از منافع شخصی خود استفاده می
به خصوص این کـار توسـط نشـان دادن همـدلی     ).Boenke & Distefano,2003(ارتقا می یابد

ي آینده و داشتن انتظـارات زیـاد انجـام    درگیر کردن پیروان در ارائه چشم اندازهابینی،و خوش
  .شودمی
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رهبري الهام بخش وقتی اتفاق می افتد که صداي رهبر برانگیزاننده پیروان در جهت اهداف 
رهبر روحیه اعتماد بـه نفـس و توانمنـدي سرشـاري را در پیـروان      . و اولویت هاي مشترك است

حرك به روح و روان اعضـاي سـازمان   کند، مثل این است که نوعی انرژي فزاینده و مایجاد می
رهبر الهام بخش با احساسات پیروان سروکار دارد اما او بیدار کردن احساس هـا  . شودتزریق می

ــه عواطــف انجــام مــی دهــد   او  .را بــا بــه کــار گیــري بحــث، دلیــل و برهــان و بــدون مراجعــه ب
اي مورد نظر آگاهی گراست و سعی می کند که پیروان نسبت به چرایی و علت آرمان هفعالیت

  ).Kark,2004(پیدا کنند و نسبت به توانایی هاي خود براي دستیابی به آن باور داشته باشند
  

  مالحظات فردي
ایـن موضـوع تأکیـد    .توجه به دیگران یکی دیگر از جنبه هاي رهبـري تحـول آفـرین اسـت    

اسـت کـه جـوي تیمـی     این عامل نمایـانگر مـدیرانی   . مثبتی بر رضایت در پیروان و رهبران دارد
رهبـران بـه عنـوان    .کننـد کنند که در آن با دقت به نیازهاي یک یک پیروان توجه مـی ایجاد می

. کنند در حالی که سعی به کمک کردن پیروان در جهـت خودشـکوفایی دارنـد   مشاور عمل می
رشـد پیـروان توسـط    این رهبران ممکن است از تفـویض بـه عنـوان وسـیله اي بـراي کمـک بـه        

  ).Bass & Avolio,2004:365(هاي شخصی استفاده کنندچالش
  :این ویژگی شامل

  صرف وقت جهت آموزش و مربی گري-
  رفتار کردن با دیگران به عنوان اشخاص نه اعضاي گروه-
هـا و آمـال و آرزوهـاي متفـاوت از     ه عنـوان صـاحبان نیازهـا و توانـایی    توجه به اشخاص ب-

  یکدیگر
  هایشانتوسعه توانایی کمک به دیگران براي رشد و-
  گوش دادن با توجه و دقت به عالیق و خواسته هاي دیگران-
  ).73:1381موغلی،(توسعه فردیت و تسهیل رشد افراد-

  چارچوب مفهومی تحقیق
حال پس از بررسی مبـانی نظـري تحقیق،بایـد چـارچوب مفهـومی طراحـی گردد؛بـر همـین         

  .زیر مشاهده نمود توان در شکلمدل مفهومی مورد نظر را میاساس،
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H1

H2

H3

H4

  
    
      

  
      
    

  
  
  
  

چارچوب مفهومی تحقیق- 1شکل
  )2007(بنرجی:منبع

  
  فرضیات تحقیق

براي شناسایی رابطه رهبري تحول آفرین و مسئولیت اجتماعی سازمان در شهرداري تهـران،  
  .بشرح زیر  تدوین شده است هاي تحقیق در قالب یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعیفرضیه

  .داري وجود داردآفرین و مسئولیت اجتماعی سازمان رابطه معنیبین رهبري تحول: اصلی فرضیه
  .داري وجود داردبین نفوذ آرمانی و مسئولیت اجتماعی سازمان رابطه معنی: فرضیه فرعی اول

داري وجود ایطه معنیبین ترغیب فرهیختگی و مسئولیت اجتماعی سازمان ر: فرضیه فرعی دوم
  .دارد

بین انگیزش الهام بخش و مسئولیت اجتماعی سازمان رابطه معنـی داري وجـود   :فرضیه فرعی سوم
  .دارد

بین مالحظات فردي و مسئولیت اجتماعی سازمان رابطـه معنـی داري وجـود    :فرضیه فرعی چهارم
  .دارد

  
  شناسی تحقیقروش

بر اساس .ربردي و از نظر روش توصیفی استتحقیق حاضر از نظر هدف،از نوع تحقیقات کا
ها، این تحقیق از نوع پیمایشی محسوب شده و نظر به این که پژوهش حاضر نحوه گردآوري داده

، در "مسئولیت اجتماعی سـازمان "با "رهبري تحول آفرین "به دنبال مشخص کردن رابطه متغیر 

نفوذ آرمانی

ترغیب فرهیختگی

بخش انگیزش الهام

مالحظات فردي

  اقتصادي

حقوقی

اخالقی

بشردوستانه

H

  مسئولیت
اجتماعی
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داده هـاي مـورد نیـاز آن از دو    .سازمان مورد مطالعه است، لـذا تحقیـق از نـوع همبسـتگی اسـت     
جامعـه  .تحقیقات کتابخانه اي و تحقیق میدانی و نیز با ابزار پرسشنامه گردآوري شده است:طریق

آماري این تحقیق شامل کارکنان و ارباب رجوع شهرداري تهران اسـت کـه بـراي جمـع آوري     
ابتدا مناطق یک، ده اي استفاده شده است؛ بدین صورت که گیري خوشهاطالعات از روش نمونه
عنوان خوشه ها انتخاب و سپس در داخل ایـن  ه گانه شهرداري تهران ب22و نوزده از میان مناطق 

پرسشنامه توزیع و جمع 400در سه منطقه در مجموع،.گیري تصادفی انجام شده استمناطق نمونه
  . پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت 360آوري شد و در نهایت 

یـک پرسشـنامه محقـق سـاخته     .جمع آوري اطالعات از ابزار پرسشنامه اسـتفاده شـده اسـت   براي 
سـوال بـوده    17براي سنجش مسئولیت اجتماعی و پرسشنامه مربوط به رهبري تحول آفرین که شامل 

گویی به سواالت بـراي  به منظور پاسخ.و در میان کارکنان و ارباب رجوع شهرداري توزیع شده است
  .اي لیکرت از کامال موافقم تا کامال مخالفم استفاده شده استز طیف پنج گزینههمه آن ها ا

پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفاي کرونباخ بررسی شده که در مورد متغیر مسئولیت 
ها نیز در همچنین روایی پرسشنامه.می باشد 92/0و در مورد رهبري تحول آفرین  87/0اجتماعی 

روایی محتواي پرسشنامه ها با بهره گیري . ی محتوا و روایی سازه بررسی شده استدو بخش روای
از نظر متخصصان تأیید شده و روایی سازه نیز با اسـتفاده از روش تحلیـل عـاملی تأییـدي مـورد      

  .ها از بار عاملی قابل قبولی برخوردار بودندبررسی قرار گرفته است که تمام شاخص
هــا، ابتـدا بــراي مطمــئن شـدن از نرمــال بـودن جامعــه از آزمــون    هآوري دادبـه منظــور جمـع  

هـاي جامعـه بـراي تعیـین میـزان      اسـمیرنوف و سـپس بـه دلیـل نرمـال بـودن داده      -کولموگروف
هم چنـین بـراي بررسـی    . همبستگی بین متغیرها، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است

در انتها براي رتبه بندي ابعاد متغیر .فاده شده استتأثیر دو متغیر مستقل و وابسته،از رگرسیون است
مستقل از نظر درجه اهمیت و اولویت میزان تأثیر آنها بر متغیر وابسته از آزمون فریـدمن اسـتفاده   

  .شده است
  

  هاي تحقیقیافته
همان گونه که قـبال بیـان شـد،هدف ایـن مقالـه سـنجش میـزان مسـئولیت پـذیري اجتمـاعی           

در ایـن راسـتا،   .بطه رهبري تحول آفرین با مسئولیت اجتماعی سازمان اسـت شهرداري تهران و را
هاي جمعیت شناختی نمونه آماري مـورد بررسـی قـرار گرفـت کـه خالصـه آن در       ابتدا ویژگی

  .جدول زیر نشان داده شده است
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  دهندگانتوزیع پاسخ-1جدول
  

  سابقه خدمت  تحصیالت  سن  جنسیت

  زن  مرد

 از 
متز

ک
25 

  سال

35 -
25  

ب
 از 

ش
ی

35 
  سال

یین
پا

 
 از 

تر
انی

ارد
ک

  

سی
شنا

کار
سی  
شنا

کار
 از 

التر
با

  

 از 
متر

ک
5 

  سال

5-10  

 از 
ش

بی
10 

  سال

218  142  84  231  85  73  202  125  84  76  40  

  
 54درصـد زن و    46شـود،از میـان پاسـخ دهنـدگان     همان گونه که در جـدول مشـاهده مـی   

از بـین  . سـال قـرار دارنـد    35تـا   25بازه  درصد مرد بودند و اکثر پاسخ دهندگان از نظر سنی در
درصـد داراي  32درصـد کارشناسـی و    50درصـدکمتر از کـاردانی ،    18نفر نمونه انتخـابی   400

درصـد  42همچنین از نظر سابقه خدمت نیز در بـین کارکنـان،   .مدرك باالتر از کارشناسی بودند
.سال سابقه دارند 10درصد بیش از 20سال و  10تا  5درصد بین 38سال ،  5کمتز از 

بر اساس ضریب همبستگی پیرسون کلیه فرضیه هـا مـورد آزمـون قـرار گرفتنـد کـه ضـریب        
،فرضـیه فرعـی   .)544(،فرضـیه فرعـی دوم  .)356(همبستگی به دست آمـده از فرضـیه فرعـی اول   

ــوم ــارم  .)575(س ــی چه ــیه فرع ــلی .) 344(،فرض ــیه اص ــتگی   .)660(و فرض ــده همبس ــان دهن ،نش
یعنی ارتباط معنی .هبري تحول آفرین و مسئولیت اجتماعی سازمان می باشدبین ر) مثبت(مستقیم

  .داري بین این دو متغیر وجود دارد
  

  نتایج ضریب همبستگی مربوط به فرضیه اصلی-2جدول
  

  مقدار ضریب همبستگی  نتیجه گیري  مقدار خطا  داريسطح معنی
  0660.  وجود ارتباط معنادار  .05  0.000

  
به مقایسه مقدار میـانگین جامعـه در    tها با استفاده از آزمون بودن شاخصسپس بدلیل نرمال 

  .پرداخته شد 2.5مورد مسئولیت اجتماعی با حد وسط یعنی عدد 
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  هاي مسئولیت اجتماعینتایج آزمون وضعیت موجود شاخص-3جدول
  

  شاخصها
مقدار 
  خطا

tآماره 
سطح 

  داريمعنی

درصدي 95فاصله اطمینان 
  گیرينتیجه  یانگینبراي اختالف م

  حد باال  حد پایین
  نسبتا مطلوب  1.1812  0.9291  0.000  16.54  0.05  اقتصادي
  متوسط  0.1800  0.1559  0.887  .142  0.05  حقوقی
  نسبتا مطلوب  1.1438  0.8907  0.000  15.899  0.05  اخالقی

  متوسط  0.0807  0.2911  0.265  1.18  0.05  بشردوستانه
مسئولیت 
  اجتماعی

  نسبتا مطلوب  0.5068  0.2711  0.000  6.52  0.05

  
با توجه به جدول فوق، شاخص کلی مسئولیت اجتماعی به دلیل سطح معنی داري کـوچکتر  

درصـدي بـراي اخـتالف میـانگین کـه در بـازه        95و همچنین فاصله اطمینان  0.05از مقدار خطا 
  .مثبت قرار دارد،در وضعیت نسبتا مطلوب قرار گرفته است

اي وضـع رهبـري تحـول آفـرین و مؤلفـه هـاي آن       یک نمونه tبا استفاده از آزمون همچنین 
مورد سنجش قرار گرفت که مؤلفه نفوذ آرمانی و انگیزش الهام بخش در وضعیت نسبتا مطلوب 

و  0.05و ترغیب فرهیختگی مالحظات فردي به دلیل سطح معنی داري کوچکتر از مقـدار خطـا   
صدي که اختالف میانگین که در بازه منفی قرار دارد در وضعیت در 95همچنین فاصله اطمینان 

داري شاخص کلی رهبري تحول آفرین نیز به دلیل سطح معنـی . نسبتا نامطلوب قرار گرفته است
  .در وضعیت متوسط است 0.05بزرگتر از مقدار خطا 

ون خطی همچنین جهت بررسی تأثیر بین دو متغیر مستقل و وابسته،در این پژوهش از رگرسی
که در آزمون فرضیه اصلی،چون مقدار سطح معنی داري برابـر صـفر و کـوچکتر از    .استفاده شد
پـس متغیـر   .درصد تأیید فرضیه اصلی را نتیجه می گیـریم 95می باشد با اطمینان  0.05مقدار خطا 

می باشد که نشـان دهنـده    0.555رهبري تحول آفرین در مدل باقی می ماند و مقدار ضریب آن 
مقـدار  .است که رهبري تحول آفرین بر روي مسئولیت اجتماعی سـازمان تـأثیر معنـادار دارد   آن 

  .درصد می باشد66تأثیر نیز برابر 
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  نتایج آزمون فرضیه اصلی رگرسیون خطی-4جدول
  

  ضریب غیراستاندارد  ضریب استاندارد  tآماره   داريسطح معنی

0.000  10.500  0.660  0.555  
  

میزان رگرسـیون بـه دسـت آمـده از تـأثیر نفـوذ آرمـانی بـر مسـئولیت           الزم به ذکر است که
ــاعی ــی )6/35(اجتمـ ــب فرهیختگـ ــش )54.4(،ترغیـ ــام بخـ ــزش الهـ ــات ) 5/57(،انگیـ و مالحظـ

  .هاي فرعی می باشدمی باشد که نشان دهنده تأیید فرضیه) 4/34(فردي
از ایـن میـان   . شود،تمامی فرضیه هاي اصلی و فرعـی تأییـد شـدند   همان طور که مشاهده می

باشد و سپس متغیرهاي ترغیب فرهیختگـی، نفـوذ   انگیزش الهام بخش داراي بیشترین ارتباط می
  .آرمانی و مالحظات فردي قرار دارند

  
  گیري و پیشنهادهانتیجه

هاي سرآمد، حساسیت و توجه ویژه اي به مسئولیت اجتماعی در حال و آینده دارنـد  سازمان
کنند، چنان که مسئولیت هاي اجتمـاعی ،در ارزش هـاي ایـن    رویج میو همواره این دیدگاه را ت

پـذیري اجتمـاعی یـک موضـوع حـائز      مسـئولیت . سازمان و در تار و پود آن ها تنیده شده اسـت 
ارزش ویژه در مدیریت جدید است چرا که عدم توجه مـدیران بـه مسـئولیت اجتمـاعی مـانع از      

امـروزه مـدیران بایـد بـراي     .ار سـازمان خواهـد شـد   خدمت موثر آن ها به جامعه و توسعه و اعتبـ 
مـدیران  .رسیدن به اهداف سازمان به اقداماتی دست بزنند که مـورد قبـول جامعـه و مـردم باشـد     

ها حتی در مقابل تفکر خود نسبت به جامعه مسـئول و پاسـخگو هسـتند و بایـد در صـدد      سازمان
ی نسـبت بـه مسـئولیت هـایی کـه بـه       کسب رضایت عامه مردم و تامین نیازهاي آنها و پاسخگوی

عهده آن ها واگذار شده است باشند،چرا کـه قبـول مسـئولیت اجتمـاعی موجـب ایجـاد اعتمـاد        
  .هاي اجتماعی است، می گرددعمومی که از مهمترین سرمایه

هـا و میـزان توجـه آنهـا بـه مقولـه       با توجه به اهمیت نقش مـدیران در سیاسـتگذاري سـازمان   
هاي رهبري تحول آفرین با مسـئولیت اجتمـاعی، پیشـنهاد    تایید رابطه مولفه مسئولیت اجتماعی و

اي که پیروان توسط هایی قوي براي پیروان عمل کنند، به گونهشود که رهبران به عنوان مدلمی
رهبـران بایـد اسـتانداردهاي اخالقـی و معنـوي بـاالیی داشـته و کارهـاي         . رهبران شناخته شـوند 
آنها بایـد بـه پیـروان خـود     . ا عمیقا مورد احترام و اعتماد پیروان قرار گیرنددرستی انجام دهند  ت

  .بینش و حس رسالت بدهند و آنها را ترغیب به پیروي از چشم اندازهایشان کنند
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مدیران و رهبران سازمان، افکار موجود کارکنان خود را به  چالش کشیده و روحیه نوآوري 
مدیران باید نسبت بـه مسـائل   . مسائل سازمانی را تقویت کنندو خالقیت در هنگام روبرو شدن با 

گشودگی نشان داده و سعی در زیر سوال بردن مفروضات موجود نمایند، که این خود زمینه اي 
همچنین باید در سازمان جـو  .براي پیدایش راه هاي جدید و خالقانه براي حل مسائل خواهد بود

بوجود آورند  و از نظـرات جدیـد کمتـر انتقـاد کننـد تـا        مساعد براي ابراز نظر و ایجاد خالقیت
هاي پیشـنهادي  از دیگر راه. کارکنان بدون ترس از تنبیه یا انتقاد به تفکر پیرامون مسائل بپردازند

تواند تشویق حـل مسـئله بـه صـورت     براي ترغیب فرهیختگی جهت ارتقا مسئولیت اجتماعی می
راد مختلـف و مطلـع درگیـر حـل مسـئله شـده و هـر        گروهی و موازي باشد، بدین صورت که اف

اي از نتیجـه ابـراز نظـر خـود     کدام از زاویه دید خود به آن توجه کرده و هیچ کـدام نیـز واهمـه   
  .نداشته باشند

شود تـا مـدیران و رهبـران سـعی کننـد      در جهت تقویت بعد انگیزش الهام بخش پیشنهاد می
ر عین حال واقع بینانه و خالی از ابهـام ترسـیم کننـد    براي پیروان خود چشم اندازهاي متعالی و د

مـدیران  . اي برانگیزانند کـه نقـش خـود را بخشـی از چشـم انـداز تصـور کننـد        و آنها را به گونه
براي این امر باید چنان در پیروان و کارکنان اثر بگذارند کـه آنهـا را بـه فـرار از منـافع شخصـی       

همچنـین رهبـران بایـد سـعی کننـد      . لند سازمانی نمایندخود سوق داده و متوجه منافع و اهداف ب
تا احساس توانمنـدي در کارکنـان ایجـاد نماینـد و روحیـه اعتمـاد بـه نفـس را در آنـان تقویـت           

توانـد موجـب انگیـزش    از طرفی تحریک احساسات پیروان نسبت به اهداف سازمانی می. نمایند
د از طریق مراجعه بـه عواطـف انجـام گیـرد     آنان شود ولی باید توجه نمایند که این تحریک نبای

بلکه باید با استدالل و اقناع انجام شود و این امر از طریق آگـاه سـاختن آنـان از فلسـفه اهـداف      
  .شودممکن می

رهبران باید در سازمان جو تیمی ایجاد کرده،به مسائل تمام افراد سازمان توجه کنند و نوعی 
اي باشـد  ابطه رهبر با تک تک اعضا و پیروان بایـد بـه گونـه   ر. رضایتمندي در آنان ایجاد نمایند

آگـاهی یـافتن از   . کنـد که هر کدام از پیروان احساس کنند، رهبر به طور ویـژه بـه او توجـه مـی    
هاي شغلی و غیر شـغلی کارکنـان و ارتبـاط مسـتقیم و غیررسـمی بـا آنـان        مشکالت و نیازمندي

شود که در نهایـت منجـر بـه تقویـت بعـد مالحظـات       اي صمیمیتواند به وجود آورنده رابطهمی
  .شودفردي شده و از این طریق به افزایش مسئولیت پذیري منجر می

در کل نتایج حاصله نشان دهنـده آن اسـت کـه وضـع موجـود هـر یـک از ابعـاد چهارگانـه          
مسئولیت اجتماعی در سازمان از حد متوسط باالتر اسـت، امـا وضـع موجـود دو بعـد از رهبـري       
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در حد انتظار نیسـت کـه جهـت گسـترش آن     )ترغیب فرهیختگی،مالحظات فردي(تحول آفرین
سازي این سبک از رهبـري  باید رهبران سازمان نسبت به اهمیت آن آگاه شده و چگونگی پیاده

از طرفی در انتخاب مدیران باید توجه شود که افـراد منتخـب از حـوزه نفـوذ بـاال و      .را فراگیرند
. خصی متناسب با سبک تحول آفرینی برخوردار باشندهمچنین روحیات ش
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