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Лідерство та соціальна відповідальність з точки зору статі
У статті визначено зв’язок між трансформаційним лідерством та соціальною відповідальністю жінок у
компаніях-виробниках кави підвищеної якості у Південній Колумбії. Для оцінки вищезгаданих показників за
допомогою шкали Лікерта було проведено два опитування: скорочена версія багатофакторного опитувальника
лідерства 5X для оцінки трансформаційного лідерства та інструмент, розроблений вченими для оцінки
соціальної відповідальності. Значення коефіцієнту альфа Кронбаха для двох показників показали повну
узгодженість (α = 0,95 та 0,90 для трансформаційного лідерства та соціальної відповідальності відповідно).
Для аналізу інформації та перевірки гіпотези за допомогою програми SPSS AMOS було використано модель
структурних рівнянь. Результати дослідження свідчать про значний позитивний зв’язок між
трансформаційним лідерством та розумінням соціальної відповідальності, особливо в аспекті ідеалізованого
впливу (поведінки та характеристик) та інтелектуальної стимуляції трансформаційного лідерства, а також в
аспекті трудових питань та соціальної відповідальності.
Ці висновки доповнюють існуючу літературу, а також раніше недосліджені аспекти (наприклад, зв’язок між
трансформаційним лідерством та соціальною відповідальністю жінок у компаніях) з точки зору статі у
компаніях-виробниках кави підвищеної якості.
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Лидерство и социальная ответственность с точки зрения пола
В статье определена связь между трансформационным лидерством и социальной ответственностью женщин в
компаниях-производителях кофе повышенного качества в Южной Колумбии. Для оценки вышеупомянутых
показателей при помощи шкалы Ликерта были проведены два опроса: сокращенная версия многофакторного
опросника лидерства 5X для оценки трансформационного лидерства и инструмент, разработанный учеными
для оценки социальной ответственности. Значения коэффициента альфа Кронбаха для двух показателей
показали полную согласованность (α = 0,95 и 0,90 для трансформационного лидерства и социальной
ответственности соответственно). Для анализа информации и проверки гипотезы при помощи программы
SPSS AMOS была использована модель структурных уравнений. Результаты исследования свидетельствуют о
значительной позитивной связи между трансформационным лидерством и пониманием социальной
ответственности, особенно в аспекте идеализированного влияния (поведения и характеристик) и
интеллектуальной стимуляции трансформационного лидерства, а также в аспекте трудовых вопросов и
социальной ответственности. Данные выводы дополняют существующую литературу, а также ранее
неисследованные аспекты (например, связь между трансформационным лидерством и социальной
ответственностью женщин в компаниях) с точки зрения пола в компаниях-производителях кофе повышенного
качества.
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