
 

 

 

دور القيادة األخالقية فى تعزيز املناخ النفسى  
 األخضرو السلوكيات اخلضراء للعاملني

 بشركات املنطقة الصناعية مبدينة مجصة 
 

The Role Of  Ethical  Leadership in 

Enhancing Green  Psychological Climate 

and Employees Green  Behaviors  and 

On Companies Of Industrial Zone  In 

Gamasa City 

  

 

 د. نوال محمود النادي صبح 

 أستاذ إدارة األعمال المساعد

 جامعة األزهر  -كلية التجارة )بنات(

 

  

 

 

 

 

 ة جملة الدراسات التجارية املعاصر
                                                        جامعة كفر الشيخ –كلية التجارة 

 الجزء األول -الحادي عشر. العدد  السابعالمجلد 

 م2021يناير 

 https://csj.journals.ekb.eg :لة ـرابط اجمل



 دور القيادة األخالقية فى تعزيز المناخ النفسى األخضرو السلوكيات الخضراء للعاملين                   د. نوال محمود النادي صبح

 

 

- 54 - 

(54) 
 م2021 ريانالجزء األول   ي ( . 11)العدد  -(  7المجلد )                                             مجلة الدراسات التجارية المعاصرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دور القيادة األخالقية فى تعزيز المناخ النفسى األخضرو السلوكيات الخضراء للعاملين                   د. نوال محمود النادي صبح

 

 

- 55 - 

(55) 
 م2021 ريانالجزء األول   ي ( . 11)العدد  -(  7المجلد )                                             مجلة الدراسات التجارية المعاصرة 

 :الملخص

النفسى     المناخ  تعزيز  فى  األخالقية  القيادة  دور  الحالى  البحث   ألخضر،ا  تناول 
ل الخضراء  النفسى  لعاملين، والسلوكيات  للمناخ  الوسيط  الدور  على  العالقة    األخضر  والتعرف  فى 

للعاملين الخضراء  السلوكيات  األخالقية  القيادة  جمصة بشرك  بين  بمدينة  الصناعية  المنطقة   ،ات 
يات الخضراء السلوكعلي  لتأثير القيادة األخالقية    للقيم الخضراء الفردية   وتناول أيضاَ الدور الُمعدل

( مفردة من العاملين  385من خالل التطبيق على عينة قوامها )،  بالشركات موضع التطبيق  للعاملين
نحدار الهرمى اإلنموذج  (. وباستخدام  %55بتلك الشركات، وقد بلغت نسبة إستجابة مفردات العينة )

أهمها  المتعدد   نتائج  البحث عن عدة  أسفر  القيادة األخالقية    :أولا فقد  موجبأن  تأثيراَ  معنوياَ تؤثر  اَ 
ا ،  المناخ النفسى األخضرعلي   السلوكيات الخضراء   علىتأثير موجب معنوي    القيادة  تلك  ل: أن  ثانيا

ا ،  للعاملين معنوي    :ثالثا موجب  تأثير  وجود  عن  النتائج  النفسىكشفت    علي األخضر  للمناخ 
للعاملين الخضراء  البا   السلوكيات  موضع  توسط  كما  ،تطبيقلشركات  عن  النتائج  المناخ   أسفرت 

للعاملينالنفسى   الخضراء  السلوكيات  األخالقية  القيادة  بين  العالقة  موضع  ب  األخضرفى  لشركات 
الفردية   اأخيرا و  .التطبيق الخضراء  للقيم  أن  النتائج  فى   أظهرت  ُمعدل  القيادة   دور  بين  العالقة 

وفي ضوء ،  خضرالسلوكيات الخضراء للعاملين  عبر الدور الوسيط للمناخ النفسى األواألخالقية  
التي تستهدف تعزيز  التوصيات  اقتراح مجموعة من  تم  فقد  نتائج  البحث من  أسفر عنه  المناخ   ما 

 .موضع التطبيق شركاتبال والسلوكيات الخضراء للعاملين النفسى األخضر،

المفتاحية:  األخالقية    الكلمات  األخضر  –القيادة  النفسي  الفردية    -المناخ  الخضراء  -القيم 

   .ء للعاملينت الخضراالسلوكيا
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 مقدمة:  أولا : 

اإل  القضايا  إدماج  األعمالبات  منظمات  وعمليات  استراتيجيات  في  والبيئية   جتماعية 
ملحة، أصبح  ضرورة  البيئي    حيث  تهديدا  التدهور  منظمات   خطيرا    يشكل  وتُعد  العالم،  لسكان 

التهديد هذا  في  الرئيسيين  المساهمين  أحد   & Swim et al.,  2019; Aguinis )األعمال 

Glavas, 2012; Inoue & Alfaro-Barrantes, 2015; Peng &Lee, 2019)  ، َوإنطالقا

مبادرات لتحسين لى اتخاذ  دأبت المنظمات في جميع أنحاء العالم ع  البيئية، المخاطر حجم من تزايد

 &Robertson)البيئي من خالل تحفيز موظفيها على المشاركة في السلوكيات الصديقة للبيئة    أدائها

 Barling, 2015،)  مما م  وأصبح  يدع  للشك  ال  نحو  جاالَ  االتجاه  تلكالتأن  يحُث  المستدامة   نمية 

تطوير بين  التوازن  لتحقيق  السعي  أجل  من  إصالحات  إجراء  على  الطبيعية،المنظمات  والبيئة   ها 

فحسب هذا  الجديد،  النظام سمات أهم إحدى عليها والمحافظة البيئة أصبح حمايةبل    ليس   العالمي 

اإل  ومع العالهذا  المتزايدهتمام  بدأت  مى  البيئة  والتنمية  تفكر الدول بقضايا  البيئة  بين  التوفيق   ، فى 

الصناعية منها وبسبب ممارستها لألنشطة    إلى أن منظمات األعمال وخاصة  تهاموأشارت أصابع اإل

ملموسة، وغير  ملموسة  أضرار  من  البيئة  يلحق  عما  المسؤولة  هى  تلك   الصناعية  أصبحت  لذا 

وباتت الوسيلة الحاسمة   عليها، السلبية آثارها خفض بالبيئة ومحاولة هتماماإل على مجبرة المنظمات

 التنمية المستدامةات على الميزة التنافسية هى الممارسات التنظيمية التى تُعزز  لحصول  تلك المنظم

اإليكولوجية، تحق  والبيئة  و وإمكانية  الموظفين  سلوكيات  على  يتوقف  الممارسات  هذه  هدف  يق 

البيئية  اكاتهم  إدر المشاكل  الحالي ،  (Molina-Azorín et al., 2015) تجاه  األدب   ووثائق 

للبيئة والتى المؤيدة  العاملين  القيادة في اشتقاق سلوكيات  الهام لمختلف أنماط  يُطلق   أوضحت الدور 

القيادة  (، على سبيل المثالEGB)  Employee Green Behaviorعليها السلوكيات الخضراء  

مل من خالل إلهام القيم األخالقية وعن طريق خلق مكان الع  EGBإيجابي على ية تؤثر بشكل  الروح

، والقيادة الداعمة تشجع الموظفين على السلوكيات الصديقة للبيئة (Afsar et al., 2019الروحاني )

(Zhao& Zhou, 2019)،  بيئياَ بشكل إيجابي على  وتؤثر القيادة الخادمة الموجهة EGB (Luu, 

2019)،  ( دراسة  بشك  إلى  (Fatoki, 2019وأشارت  ترتبط  العمل  مكان  وروحانية  القيادة  ل أن 

أما دراستاEGBإيجابي    ،  (;Wang et al., 2018 Barling, 2017 &Robertson )   أثبتتا أن

الخضراء   التحويلية  السلوكياتتؤثالقيادة  تلك  إيجابي على  )  ،ر بشكل  دراسة   ,Tuanكما أظهرت 

 والقيادة األخالقية سلوكيات العاملين المؤيدة للبيئة،إيجابية مع  عالقات  ( أن للقيادة الكاريزمية2019

Ethical Leadership :(EL  ) أنفسهم وضع  خالل  من  الموظفين  سلوك  تشكيل  فى   تساهم 

األخالقيون  ،كقدوة فحسب   القادة  األخالقية  المعايير  لإل  ال يصوغون  أتباعهم  يلهمون  لتلك   متثالبل 

 ،(Moore et al., 2019; Han  et  al., 2019)  هينتجاخالل التواصل ذى اإلالمعايير وذلك من  

السياق   ذات  دوراوفى  تلعب  التنظيمي،  ََ فالقيادة  المناخ  وتشكيل  تعديل  في  القادة   أساسياَ  يحدد  أى 

األخضر النفسى  والمناخ   ما،  لمنظمة  األخالقية   Green  Psychological Climate النبرة 

(GPC  )الم الجانب  التنظيمي،  يُمثل  المناخ  من  للبيئة  تصوراتؤيد  إلى  يشير  وتفسيرات   فهو 

البيئية  لسياسات وإجراءات وممارسات منظماتهم فيما يتعلق باإلالموظفين     Norton  et)ستدامة 

al., 2012; 2015) . 

األد   أكد  وقد  الخضراء  هذا  القيم  أن  على  المعاصر   Individual Green  الفرديةب 

Values (IGV)   ولى من مواقف وتصرفات هي نتاج التنمية المستدامة، أي أنها تُنتج بالدرجة األ

المستدام التطوير  تجاه  اإلإوتنفيذ    ،(Dumont et al., 2017)    الفرد  البيئية ستراتيجية  ستدامة 

 هذا وقد تناولت(   Gond, 2020&Demers للشركات يعتمد على التبريرات األخالقية للمديرين ) 

النفسى األخضالقيادة األخالقية والمتداخلة بين  ت  العالقا  ات أجنبية عديدةدراس وسلوكيات   رالمناخ 

 :  مثلسواء مع بعضها البعض أو مع متغيرات أخرى  العاملين الخضراء وقيم الفرد الخضراء

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.01977/full#ref81
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.01977/full#ref82
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.01977/full#ref3
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.01977/full#ref3
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.01977/full#ref44
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.01977/full#ref68
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.01977/full#ref91
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.01977/full#ref74
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 (Saleem et al.,2020; Saleem  et al., 2021; Qing  et  al., 2019;  Eva  et al., 

2020; Moore et al., 2019; Cheng& Wang, 2015; Shin et al., 2015; Kuenzi et 

al., 2019; Junsheng et al., 2020; Demers& Gond, 2020; Zhou et al., 2018; 

Norton  et al.,2014; 2015;2017). 

ى  تاألخالقية والسلوكيات اللى حد كبير العالقة بين القيادة  إ   وقد تجاهلت الدراسات العربية 
وغير  المباشر التأثير يعةب ط فحص إلى يسعى البحث هذا فإن سبق ما وفى ضوء،  تتوجه للتخضر

والسلوكيات القيادة بين للعالقة المباشر في األخالقية  للعاملين  المناخ  ظل الخضراء  توسيط 
األخضر، الفردية    النفسى  الخضراء  للقيم  الُمعدل  الدور  الصناعية  وأيضاا رصد  المنطقة  بشركات 
 .  بمدينة جمصة

 موذج المقترح: لنوا ، األدبيات وتنمية فروض البحث مراجعة  :ثانيا  

األدبيات  يت  مراجعة  الجزء  هذا  فى  وسلوكيات    التىم  األخالقية،  القيادة  مفهوم  تناولت 
تلك العالقة،    األخضر كمتغير وسيط فى  عتبار وجود المناخ النفسىأخذاَ فى اإل  ،العاملين الخضراء

الخضراء الفرد  ال  وقيم  سلوكيات  فى  األخالقية  القيادة  لتأثير  ُمعدل  ع كمتغير  الخضراء  بر عاملين 
ُ   ،ا  لبحث التى يتم اختبارها إحصائيصياغة فروض ا توسيط المناخ النفسى األخالقى، ومن ثم     وأيضا

 لنحو التالى:  وذلك على ا ،يمكن وضع النموذج المقترح للبحث

 والمناخ النفسى األخضر:  القيادة األخالقية -

 : Ethical Leadership: القيادة األخالقية -1/1

بسبب تركيزها    تلف عن األنماط القيادية األخرى،تخ  -على وجه التحديد    -ة األخالقية  يادالق 

المعايير والقيم )  التعلم اإل  واستناداَ   (،Babalola et al., 2018األساسي على    جتماعيإلى نظرية 

(SLT( )Bandura& Walters‚ 1977 المناسبة من العمل  األفراد يتعلمون طرق  أن  يفترض   )

يمكن   التىحتذى بها للسلوكيات المعيارية، ونماذج ي  والقادة األخالقيون ملية مراقبة اآلخرين،خالل ع

سلوكيات  يُشكلون  القادة  فهؤالء  األخالقية.  والسلوكيات  والمواقف  والقيم  األفكار  على  تنطوي  أن 

كقدوة،  العاملين أنفسهم  من خالل وضع  التوافق  ومن خالل  )األتباع(  ، النفسى  )المطابقة(  عمليات 

الهوية، وتحديد   والتقليد  المراقبة  ذلك  في  قدوة    وبما  هم  األخالقيون  ويمكنهم  فالقادة  مشروعة، 

اإل قضايا  األخيرةو  ،ستدامةمعالجة  اآلونة  الشركات و  في  لكبرى  األخالقية  غير  القضايا  زيادة  مع 

والمدراء والسياسيين على هتمام كبير من جانب  الباحثين  إالعالمية حظى موضوع القيادة األخالقية ب

ادئ والمعتقدات التي تستند إلى المعايير من خالل القيم والمبعلى العاملين  لما لها من تأثير ،اءحد سو

 ,.Brown et al)وقد عرف    ،(Alshammari et al., 2015)المقبولة في السلوكيات التنظيمية.  

بأنها  (2005 األخالقية  مالئم  القيادة  قيادي  سلوك  اإل  إظهار  حيث  المعتمدة   لتزاممن  بالمعايير 

التصرفات في  األشخاص،   والمقبولة  بين  والعالقات  ذلك  الشخصية  األتباع   وترويج  لدى  السلوك 

خالل Saleem et al.,2020 ‚  عرفها  وقد  والمرؤوسين، من  المقصود  األخالقي  التوجه  بأنها   )

وأشار إليها   إلجراءات،تخاذ اإلقرارات والقائد حين يقوم بحل القضايا أو المشكالت المتعلقة بصنع ا

(Babalola et al., 2018)    على أنها مجموعة السلوكيات والقيم والمعايير التي يقوم بها القائد عن

وينظر   ،طريق تصرفات مالئمة تكسب المرؤوسين الفضائل األخالقية ليكون صالحا ونافعا للمجتمع

توقعات أصحاب المصلحة بتحسين طرق األداء  نفيذأنها ت على  Pasricha et al) .‚2018 )  إليها

واإل للمنظمةالبيئي  واألخالقي  لتحقيقجتماعي  والسعي  وتحقيق   ،  واألخالقية  التجارية  األهداف 
 المسؤولية اإلجتماعية. 
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اإل   بالموارد  الموظفين  للقادة األخالقيين تزويد  وإنشاء سلوكيات    جتماعية والعاطفيةيمكن 
للبيئة بنجاح،ال  لخال  من  صديقة  عنهم  الظلم،  دفاع  من  بالموارد   تعبئتهم()  مدادهمإ  أو  وحمايتهم 

والثقة    الوظيفية المشرف  دعم  خالل  القيادة (Mo & Shi, 2017)  الشخصيةومن  أن  كما   ،

العمل عن  فى  الموظف  الرسمي وازدهار  الطابع  بين إضفاء  المباشرة  العالقة غير  تُعدل  األخالقية 

الشخصية العدالة  التعامالت(  طريق  أوضحت   ،( Rahaman  et   al., 2020)   )عدالة  وقد 

 أن متغير القيادة األخالقية يتمثل فى األبعاد التالية: (,.Kalshoven et al  (2011دراسة

: ويشير إلى مدى  التركيز والحرص على احترام  (People Orintationالتوجه باألفراد ) •

    األفراد وإظهار الرعاية الحقيقية لهم.

 ويتمثل فى المساواة فى المعاملة وطرح الخيارات العادلة.   :(Fairnessاإلنصاف ) –العدل •

)مش  • السلطة  أفكارهم  (Power Sharingاركة  واحترام  األفراد  تمكين  على  وينطوى   :

 وإهتماماتهم. 

اإلاإل • بتحقيق  )هتمام  هتمام ومراعاة  إأى مدى    (:Concern For Sustainabilityستدامة 

 قراراته وسلوكياته.   البعد البيئى فى جميع القائد 

• ( األخالقي  توضيح  Ethical Guidanceالتوجيه  أى  وعواقب سالمة  (:  األخالقى  السلوك 

 ، بما يضمن إتباع القواعد األخالقية.الالأخالقيالسلوك 

• ( الدور  واألRole Clarificationوضوح  المسئوليات  توضيح  مدى  إلى  ويشير  هداف (: 

 ء.           وتوقعات األدا

 األقوال مع األفعال. تساقإ: وتشير إلى مدى  المحافظة على الوعود و(Integrityالنزاهة ) •

 :Green Psychological Climate(GPC)  المناخ النفسى األخضر:-2/1

النفس  يُعد    في مجال علم  التنظيمي  المناخ  التي تعكس  اإلداري،  السياقية  العوامل  أهم  من 

ال وسلوكيات  مع فإ  (Kang et al.,2016)  عاملينمواقف  تتطابق  العاملين  تصورات  كانت  ذا 

، سوف تتجه ممارسات العاملين اليومية السياسات الرسمية، وأهداف المنظمة، وبيئة العملتصورات 

وعادة يتم تحديد المناخ يمي،  إلى المناخ التنظ  ستنادا  إ(  Norton  et al., 2014نحو رؤية المنظمة )

خ من  الموظفالتنظيمي  من  مجموعة  وتفسيرات  تصورات  وممارسات الل  وإجراءات  لسياسات  ين 

والجانب (،  James et al., 2008اتهم، وتسمى تلك التصورات والتفسيرات بالمناخ النفسي ) منظم

نفسىاَ أخضراَ ) التنظيمي يُمثل مناخاَ  للبيئة من المناخ   ,.Norton et al)  قد أشارو  (GPCالمؤيد 

النفسي األخضر  بأنه  تصورات وتفس  ممفهو  ( إلى2017 ;2015 العاملين لسياسات المناخ  يرات 
   ستدامة البيئية.اإلبوممارسات منظماتهم فيما يتعلق  إجراءاتو

لعوامل السياقية التى يمكن أن تؤثر على   االبيئة من  نفس ولفترة طويلة أن  علماء ال  وقد أكد 

 مجال السلوك التنظيمي، الثقافة  التنظيميةوفى    (،(Littleford et al., 2014  العاملسلوك األخضر ا

 Schneider etالعاملين   تجاهات وسلوكيات إالتنظيمى تعتبر عوامل سياقية هامة تؤثر على  والمناخ  

al., 2013)،)  ـ  والبحوث المعاصرة ل(Norton  et  al., 2014; 2015 ; 2017 تناولت الم ) ناخ

إتضح   (2014)  متبادلة، ففى دراسة  خضراء بعالقات وأدواروسلوكيات العاملين الالنفسى األخضر  

لل الخضراء أن  السلوكيات  لممارسة  العاملين   نية  بين  العالقة  فى  النفسى األخضر دور ُمعدل  مناخ 

الخضراء، السلوكيات  لتلك  الفعلية  )  والممارسة  دراسة  سلوكيا 2015بينما  أن  عن  أسفرت  ت ( 

تتوسط   الخضراء  بينالعاملين  التنظيمىالخصائص     العالقة  السياق  وبين   الشخصية  وخصائص 

أوضحت أن التفاعل بين   (2017)  أما دراسة  والمنظمة،  ألعمال على مستوى الفرد والجماعة نتائج ا

العاملين ونية  النفسى  الخضراء  المناخ  السلوكيات  اإل  لممارسة  بين  العالقة  ستراتيجية يتوسطان 
 . بيئية للمنظمة والسلوكيات الخضراءال
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 : (GPC ,EL)نفسى األخضر القيادة األخالقية والمناخ ال العالقة بين مفهومي -1/ 3

التنظيمي،ل  المناخ  القادة    لقيادة دور أساسي في تعديل وتشكيل  ألخالقية االنبرة  حيث يُحدد 

األخالقي المناخ  في تطوير  دورا  حيويا   يلعبون  وبالتالي   ، Mayer  et al., 2010) )  لمنظمة ما، 

 ,Ones&  Dilchert )  ستدامة البيئيةاإل  لقضاياقادة يُعطوا أهمية كبيرة  ت السياق قد بدأ الذا  وفى

البيئية  ستدامةهتمام كبير للقضايا البيئية، فاإلإفإن من أخالقيات القادة إظهار  وفي هذا الصدد (2012

قى حماية واجبه األخالاألخالقى من  فالقائد لذلك( Barnett et al., 2005)هي أيضا مسألة أخالقية 

المناخ   (GPCالنفسى األخضر )والمناخ    ،(Wu et al., 2015البيئة ) للبيئة من  المؤيد  هوالجانب 

التنظيمي، ويشير إلى تصورات وتفسيرات الموظفين لسياسات وإجراءات وممارسات منظماتهم فيما 

  Norton et  al. ,2012; 2015).ستدامة البيئية )اإلبيتعلق  

بأخالقيات القادة لتعلم هتماماَ كبيراَ  إيولون  فالعاملين    ،جتماعيى نظرية التعلم اإلداَ إلواستنا 

المطلوبة األساسية Bandura& Walter,1977)  السلوكيات  المحركات  تُمثل  القيادة  أن  ويقال   )

ءات اإلجراالقادة الفلتر التفسيرى للسياسات و  ويُعد  (، (Bass,1960والمحفزة في السلوك التنظيمي

 ة األمر القادة تُؤثر  فى تصورات و في نهاي تنظيمية وكيفية ممارساتها وعرضها ألعضاء المنظمة،ال

للمناخ العامين  القادةفع  ،(Mayer et al., 2010)  وتفسيرات  حماس  العاملون  يراقب   ندما 

يؤدى   ذافه  ،خضرارا  إ، وجهودهم في جعل مناخ المنظمة أكثر  خالقيين ألداء السلوكيات الخضراءاأل

المنظمة داخل  النفسي  المناخ  تحسين  دراسات  Aryati et al., 2018))   إلى  دعمت   وقد  

(Cheng& Wang, 2015; Shin et al., 2015; Kuenzi et al., 2019)   القائلة بأن الفكرة 

 ،للغاية  ئد أخالقي ادما يكون القا، فقد قيل أنه عنالقيادة األخالقية تُؤثر بشكل كبير على المناخ األخالقي

للسياسات  العاملين  قبل  من  الجماعي  التبني  فى  يساهم  مما  التنظيم  في  األخالقي  المناخ  سيزيد 

لذا زادت الدعوات للتحقيق   (،Boiral et al., 2015)  للمنظمة  والممارسات واإلجراءات األخالقية

على   األخالقية  القيادة  تأثير  كيفية  لتصورات  في  األتباع  عملهم  وتفسيرات   ,.Ko et al)مكان 

قد  (،2018 الدراسات مثل  أسفرت  خاصة وأنه   Khan et al., 2019; Saleem etنتائج بعض 

al., 2020; 2021) )  معنوية موجبة بين القيادة األخالقية والمناخ النفسىعن وجود عالقة.   

ما أن  سبق    وفى ضوء  األخالقية  يُتوقع  النفسىتُعالقيادة  المناخ   لذا  األخضر  زز  يمكن ، 
 من فروض البحث على النحو التالى:  األولالفرض ياغة ص

 بالشركات موضع التطبيق"  تؤثر القيادة األخالقية تأثيراا معنوياا موجباا على المناخ النفسى األخضر

 Employee Green Behavior: (GEB)السلوكيات الخضراء العاملين:  -2

الموضوعات الضرورية  في   من   (EGB) الخضراء للعاملينلسلوكيات  أصبح البحث فى ا 

التنظيمي السلوك  للموظف )Robertson,Tian & 2019( مجاالت   ( EGB( والسلوك األخضر 

للبيئة   المؤيد  السلوك  من  إل  proenvironmentalتطور  استراتيجية  سياسة  إلى   ستدامة وتحول  

بالمنظمة الفعلية  دورا  النتائج  يلعب  وبات  بناء  ،  في  البيئية  اإل  هاما   &Galpin)  التنظيميةستدامة 

Whittington‚ 2012; Zhang& Liu‚ 2016)،   التنمية لتعزيز  المفتاح  أنه  على  إليه  يُنظر  و 

للمنظمات، ف  المستدامة  على  مباشر  بشكل  يؤثر  البيئةفهو  حماية  فى  المنظمات  إليه عالية   ويُشار   ،

ال التي ينفذها الموظفون والتي تهدف إلى  التأثير السلبي على  على أنه سلسلة من السلوكيات  حد من 

باالعتماد   الخضراء للعاملين  ويمكن تفسير سوابق السلوكيات  ستدامة البيئية،البيئة والمساهمة في اإل

المصير،  على تقرير  ال  نظرية  ونظرية  العاطفية،  األحداث  والنظرية ونظرية  المخطط،  سلوك 

اإل اإلالمعرفية  التعلم  )  جتماعي،جتماعية، ونظرية  أكد  أنه مع  Andersson et  al., 2013وقد   )

تُعد   ، لشركات في القرن الحادي والعشرينعناصر وجود ا  ستدامة البيئية كعنصر حاسم منبروز اإل
اإل عناصر  من  أساسياَ  عنصراُ  للعاملين  الخضراء  التنظيمية،ستدامالسلوكيات  البيئية  وقدمت    ة 
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 فاعل بين الشخص والبيئة، واألداء إلى التيستند    مفاهيميا    ( نموذجا  (Norton et al., 2015دراسة  

لهيكلة واستعراض مستويات متعددة من    ونظريات  الوظيفي، العاملين الخضراءالتحفيز   ،سلوكيات 
الدراسة    كما تلك  السلوكيات   أبرزت  بين  المنصوص عليها من قبل  التمييز  )المطلوبة(  الخضراء 

 وأيضا  قد أكدت على  لتقدير العاملين،  وفقا  ؤدى  تي  تالمنظمة والسلوكيات الخضراء )الطوعية( ال
 للموظف فى خمس فئات:   أنه يمكن تصنيف السلوكيات الخضراء

 العمل نحو التطورالمستدام.   •
 الحفاظ على الموارد.  •
 التأثير على اآلخرين .  •
 المبادرة.  أخذ •
 تجنب الضرر. •

السلوك  والسلوكيات  وكذلك  الفئاتالمطلوبة  هذه  كل  تتضمن  الطوعية  الفئات    ،يات  وتلك 
 ، الطوعى( كما يلى:لتميز بين كل من السلوك األخضر )المطلوب، ويمكن اليست متعارضة

إلى أن تلك السلوكيات تتمثل   (Schmit et al., 2012أشار)فقد    السلوكيات الخضراء المطلوبة:  -

تسن التى  الخضراء  والواجبات  الوظائف  البيئي  هافى  أدائها  لتحسين  ل  .الشركات    تقرير ووفقا 

(Ones& Dilchert, 2012b)  ا الخضراء  السلوكيات  أن  تُعد وجد  المنظمة  قبل  من  لمطلوبة 

يات المتحدة يده في الوال٪ مما تم تحد29٪ و 13وتُمثل ما بين من الواجبات الوظيفية للعامل  ا  جزء

األوروبية أوضح  ،والعينات  مفهوم   (Bissing-Olson et  al., 2013) وقد   ( (EGBأن 

أساليب العمل المسؤولة عن  و  االلتزام بالسياسات التنظيمية،ة يتعلق بأداء المهام، مما يعنى  بالمطلو

خلق منتجات وعمليات مستدامة. أى أنه يشير إلى السلوك المطلوب من العاملين من قبل صاحب 

 العمل ويساهم إما بشكل مباشر أو غير مباشر في األعمال األساسية.

الط  - الخضراء  يمكالسلوكيات  أنه  يعنى  أبعد من ما  وعية: وهذا  إلى  الذهاب  اختيار  للعاملين  هو ن 

شخصية   مبادرة  على  ينطوي  سلوكاَ  أى  البيئي،  بالسلوك  يتعلق  فيما  المنظمة  قبل  من  مطلوب 

لإل األولوية  إعطاء  ذلك  ويشمل  التنظيمية.  التوقعات  بالتتجاوز  البرامج بيئةهتمام  في  والشروع   ،

البي ووالسياسات  األخضر    يتوافقئية،  السلوك  السياق  هذا  أداء  مفهوم  مع  وثيق  بشكل  الطوعي 

واإل التنظيمية  البيئة  تدعم  التي  السلوكيات  إلى  تشير  والتي  التنظيمية،  المواطنة  جتماعية وسلوك 

 (. Norton  et al., 2015والنفسية التي يتم فيها أداء المهام )

 (: EGB .EL)لسلوكيات الخضراءالقيادة األخالقية وا العالقة بين مفهومى -2/1

على    القيادية  السلوكيات  جميع  للبيئةتتركز  المؤيدة  المبادرات   &Robertson) تشجيع 

Barling, 2013) ،    تلعبه أساليب )أنماط( القيادة وقد وثق عدد  كبير  من الدراسات الدور الهام الذي

َ   في إذا تم   (Robertosn& Barling, 2013)  لدراسة تشكيل سلوكيات العاملين المؤيدة للبيئة وفقا

ذلك يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على سلوكيات د القيادة بشكل ثابت ومؤثر، فإن  تطبيق معامالت أبعا

تؤثر بشكل إيجابي   القيادة الروحيةإلى أن (  Afsar et al., 2016) ،  فقد أشار العاملين المؤيدة للبيئة

للبيئة المؤيدة  العاملين  سلوكيات  ذاتياَ،خال  من  على  الموجهة  األخالقية  القيم  عمل   ل  بيئة  وتشكيل 

أكد )  روحية، المل  (Zhao& Zhou, 2019بينما  القيادة  لتحقيق  همة تساعد على تعبأن  العاملين  ئة 

)  للبيئة،أهداف صديقة   دراستى   (Wang et al., 2018 Barling, 2017 &Robertson ;أما 

ا أن  التأثبتا  الخضراء تشكل  لقيادة  للبيئة والتي حويلية  المؤيدة  بالسلوكيات  للعاملين  المتناغم  الشغف 

على   إيجابي  بشكل  السلوكياتإتؤثر  تلك  في  )  ،نخراطهم  للقيادة Tuan, 2019بينما  أن  أظهر   )

يادة ( أن القLun, 2019)    وأضاف  ،إيجابية مع سلوكيات العاملين المؤيدة للبيئةعالقات    الكاريزمية

 . ادمة لها دور إيجابى فى تلك السلوكياتالخ

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.01977/full#ref100
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.01977/full#ref91
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.01977/full#ref74
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األخالقية  إوقد    بالقيادة  اإلدارى  الفكر  كتاب  على   نظرا    كبيرا    هتماما  إهتم  لتركيزها 

)al.,   Usman et  ;Resick et al., 2013 ;Brown et al., 2005األخالقيات

)Moore et al., 2019 ;2018  

تؤثر بشكل إيجابي على العديد من المواقف والسلوكيات    -القيادة األخالقية  أى  –كما أنها   

لتزام التنظيمي، والمشاركة ونتائج األداء المتعلقة بالعمل لدى الموظفين، مثل السلوك األخالقي، واإل

والرفا والتعلم،  المعرفة،  ومشاركة  العمل،  والواإل  النفسية،  هيةفي  العاطفي،  الوظيفي  لتزام   رضا 

Chughtai et al., 2015) ؛ (Ahn et al., 2018; Bavik et al., 2018   وأوضح

(Chughtai, 2019أن اإل  (  في  والتواصل  واإليثار،  واإلنصاف،  والمساءلة الصدق،  تجاهين، 

واإل اإلاألخالقية،  والمنظمات ستجابة  والعمالء  المرؤوسين  تجاه  بالمسؤولية  والشعور  جتماعية، 

القائد األخالقى،  من  والمجتمعوالبيئة   الطبيعية واجبا    أهم سمات  البيئة  أنه يعتبر حماية  فضالَ على 

على األتباع  وتشجيع  إظهار  على  ويحرص  للبيئة  أخالقيا   المؤيدة  التدوير السلوكيات  إعادة  مثل   ،

النفايات   من  باإل (  Wu et al., 2015)والحد  اإلو  التعلم  نظرية  إلى  القائد   فأتباع  جتماعيستناد 

لتزام تجاه البيئة الطبيعية والبشرية، وأن ينخرطوا في تلك السلوكيات التقديرية األخالقى يقلدونه باإل

الطبيعية البيئة  تحمي  إليها.التي  يُنظر  بيئياَ  الموجهة  السلوكيات  أنها سلوكيات خضراء  وتلك   ، على 

أوضح األخضرأن    (Paille & Boiral, 2013)   وقد  )لامكان    فى  السلوك  ( In -Roleعمل 

( العمل  مكان  خارج  األخضر  مدهش  Extra- Roleوالسلوك  بشكل  جذب  قد  الباحثين، إ(    هتمام 

ذلك على  برامج إف  عالوة  تأثير  قد رصدت   العمل  مكان  في  للسلوك األخضر  السابقة  الدراسات  ن 

التنظيميةاإل   ة يرالقادوتأث   ( (Norton  et al., 2014; Paille & Boiral, 2013  ستدامة 

(Ramus& Steger, 2000; Robertson& Barling, 2013) .على تلك السلوكيات الخضراء 

 Bolino) وغالبا  ما يهتم العاملون بـالصورة الصحيحة لرؤسائهم وزمالئهم ومرؤوسيهم 

et al., 2016)  المثال سبيل  على  في  عندما ،  انخرطوا  الذين  اآلخرين  الزمالء  العاملون  يراقب 

سيقلدون سلوكيات   (Araújo‚ 2014العاملين )فإن    شاء صورة جيدة في عملهمإن السلوك األخضر

دراسة  زمالئهم، نتائج  أسفرت  القيادة (Khan et al., 2019)   وقد  بين  إيجابية  عالقة  وجود 

التنظيمية البيئية  المواطنة  وسلوكيات  دراستاألخالقية  نتائج  أكدت  كما   ,.Saleem et al) ي  ، 

والتي   نوية موجبة بين القيادة األخالقية والمناخ النفسى األخضرالقة  معوجود ع   (2021 ;2020

 .تترجم في نهاية المطاف إلى سلوكيات خضراء للعاملين

يمكن ، لذا  السلوكيات الخضراء للعاملين  تُعززالقيادة األخالقية  يُتوقع أن  وفى ضوء ماسبق   

 من فروض البحث على النحو التالى:   انىالفرض الثصياغة 

بالشركات موضع   للعاملين  "تؤثر القيادة األخالقية تأثيراَ معنوياَ موجباَ على السلوكيات الخضراء

 التطبيق" 

 : (EGB,GPC)والسلوكيات الخضراء للعاملين المناخ النفسى األخضربين  العالقة -2/2

 ;Schrock et al., 2016)في أداء  المنظمات    رئيسيا    المناخ النفسي للموظف يلعب دورا   

Parker et al., 2003)   تأخير يسبب  الذي  الرئيسي  العامل  أن  الدراسات  بعض  أظهرت  وقد 

مستدام   تنظيمي  مناخ  خلق  كيفية  هو  البيئة  وحماية  تحسين  فى   Murillo-Luna (et)المنظمات 

al.,2011; Seroka-Stolka, &Lukomska-Szarek‚ 2016  .                       

فإذا  السياق  ذات  ليسوا   وفى  الموظفون  عن    كان  والمرافق  إمسؤولين  الطاقة  ستخدام 

اإلبالشركة لهم  بالنسبة  الصعب  من  فإنه   ،( الخضراء  السلوكيات  في   ,.Manika et alستثمار 

النحو2015 هذا  وعلى  السل  (.  إلى  النظر  سلوكيات  يمكن  أنها  على  الخضراء  عن وكيات  خارجة 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.01977/full#ref88
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.01977/full#ref88
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.01977/full#ref72
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.01977/full#ref17
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.01977/full#ref61


 دور القيادة األخالقية فى تعزيز المناخ النفسى األخضرو السلوكيات الخضراء للعاملين                   د. نوال محمود النادي صبح

 

 

- 62 - 

(62) 
 م2021 ريانالجزء األول   ي ( . 11)العدد  -(  7المجلد )                                             مجلة الدراسات التجارية المعاصرة 

الرسمى إذا ك  الدور  المنظمة تخلق مناخا  )أى دور إضافى(. لكن  إلى   قويا    نفسيا    انت  يُنقل هذا  ، ثم 

آمنة، الخضراء  السلوكيات  يجعل  مما  المسؤولية   الموظفين  تحمل  على  يحثهم  بل  فحسب  هذا  ليس 

، المناخ عيةالخضراء كتصرفات مطلوبة وطو  للمشاركة في األعمال الخضراء و عرض السلوكيات

أن   يمكن  األخضر  إيجابيا  يالنفسي  دورهم   ؤثر  وداخل  خارج  للموظفين  األخضر  السلوك  على 

إلى أنه (Norton et al., 2017) وأشارت دراسة  (،Dumont et al., 2017الرسمى بالمنظمة )

الموظف يرى  األخضرعندما  النفسى  المناخ  إيجابية  بين  ون  العالقة  ويقوى  يدعم  هذا  فإن  النوايا ، 

اليو في  للموظف  الخضراء  والسلوكيات  االسلوكية  يعزز   ،لتاليم  ال  األخضر  النفسي  والمناخ 

فقط للعاملين  الخضراء   للمجتمعالسلوكيات  مؤيدة  إرشادية  سلوكيات  إلظهار  ا  أيض  يلهمهم  بل   ، 

(Norton et al., 2017).    على الموظفين  يشجع  النفسي  المناخ  أن  إلى  السابقة  األبحاث  وتشير 

Dumont et al., 2017;( .&Schminke, 2009Kuenzi نخراط في سلوكيات مؤيدة للبيئة  )اإل

Zhou et al., 2018;   خضراء و سلوكيات  أنها   على  إليه  يُنظر  للبيئة  المؤيدة  السلوكيات 

(Robertson& ;Barling, ;2013).      

يمكن  ملين، لذا  وقع أن المناخ النفسي األخضر يعززالسلوكيات الخضراء للعاسبق يُت  ومما 
 من فروض البحث على النحو التالى:  الفرض الثالثصياغة 

ين بالشركات ياا موجباا على السلوكيات الخضراء للعامليُؤثر المناخ النفسي األخضر تأثيراا معنو" 
 موضع التطبيق". 

 الدور الوسيط للمناخ النفسى األخضر:  -3

ماسبقعالوة    األخالقيين    ،أعاله  على  القادة  أتباعهمفإن  أعمالهم   يشجعون  إثارة  على 

األخالقية العام  (،Ahn, 2018)  بالمعايير  بين  المناقشات  تدور  أن  المتوقع  المعايير ومن  لين حول 

)تفاعل الموظفين مع   جتماعيةويمكن لهذه التفاعالت اإل  ،(chminke, 2009S &Kuenzi)  البيئية

أ والمناقشات  التفاعالت(  هذه  يضم  الذي  والسياق  وزمالئهم  المشترك قادتهم  التصور  تشكل  ن 

االس تعزز  للمنظمة  البيئية  واإلجراءات  السياسات  بأن  ذلك، للموظفين  إلى  وباالضافة  البيئية.  تدامة 

للموظفين ومناقشاتهم تزودهم بمبادئ توجيهيفالتفاعالت اإل المعايير جتماعية  ة ضمنية بشأن طبيعة 

 ,Rangarjan& Rahm)بالبيئة الطبيعية    ستخدامها عندما يواجهون مشكلة أخالقية تتعلق إالبيئية و

هتمام كبير بدراسة العالقة بين مختلف إفي مجال إدارة الموارد البشرية، فإن العلماء لديهم    (2011

  ى سبيل المثال، المناخ التنظيمي يطور العالقة ( علOrabi, 2016أساليب القيادة واألداء التنظيمي )

 ,.Yasir et alعال )لذين يشجعون الموظفين على تحقيق أداء  التي أنشئت من قبل القادة التحويلية ا

القيادة واألداء  (،2013 بين  داعما  وسيطاَ  المناخ  يكون  أن  يمكن  في ( وZhang et al.,2018)  و 

إيجابية بين  عن وجود عالقة( Tian et  al., 2019) نتائج دراسةمجال التنمية المستدامة، أسفرت  

للبيئة  اإل المؤيدة  للموظفوتجاهات  األخضر  والطوعى(  السلوك  الد  )المطلوب   ومناخ وأن  وافع 

العالقة هذه  يتوسطان  المدرك  األخضر  دراستى  ، العمل   ;Saleem et al., 2020)  وأوضحت 

للقياد2021 للعاملين من خالل ة األخالقية على السلو( وجود تأثير معنوى إيجابى  كيات  الخضراء 

النالدور الوسيط لكل من   البيئةنواإل  ،ي األخضرسفالمناخ   العاطفى  األخضر للعاملين مع  ،  سجام  

البيئاإل القيادة  لتزام  فإن  ذلك،  على  وعالوة  غيري.  التأثير  تعزز  بيئياَ  للقيادة   الموجهة  المباشر 

 فالقيادة هي مؤشر مهم لسلوكيات العاملين الخضراء،   الخضراء للعاملين،  اتاألخالقية على السلوكي

القادة يكشف  خال  كما  من  قيمهم  تصرفاتهم  عن  وفي   (Paillé &Mejía-Morelo, 2014)ل 

األخالقية  القيادة  بين  اإليجابية  العالقة  واسع  نطاق  على  نوقشت  قد  أعاله،  السابق  العرض 

ذلك، كشفت هذه المقاطع السابقة عن أن المناخ النفسي   للعالمين وعالوة على والسلوكيات الخضراء  

  وفى ضوء ماسبق و استنادا    ولذلك،  (EGB, ELالعالقة بين )  في شرح  كبيراَ   دورا  األخضر يلعب  

على والثالث( يقترح هذا البحث أن القيادة األخالقية لها تأثير إيجابي    ،والثانى  ،األولإلى الفروض )

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.01977/full#ref52
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.01977/full#ref73
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.01977/full#ref52
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للعاملين  السلو الخضراء  األخضر،كيات  النفسي  يمكن    عبرالمناخ  الرابعصياغة  لذا  من   الفرض 
 لنحو التالى: فروض البحث على ا

األخالقية  " القيادة  بين  اإليجابية  العالقة  يتوسط  األخضر  النفسي  الخضراء المناخ  والسلوكيات 
  ".للعاملين بالشركات موضع التطبيق

 الخضراء الفردية: الدور الُمعدل للقيم  -4

   Individual Green Values: :القيم الخضراء للفرد -4/1

 ,Lowد وسلوكياته )القيم الفردية في شرح مواقف الفرقد أكد األدب المعاصر على أهمية   

هي نتاج التنمية المستدامة، أي أنها تُنتج بالدرجة األولى من مواقف   الفردية (، القيم الخضراء  2013

المستدام التطوير  الفرد تجاه  إلى  (Dumont et al.,2017وتصرفات  لم تصل بعد  العلماء  (  لكن 

ال مفهوم  حول  اآلراء  في  دراسةتوافق  لكن  الفردية.  الخضراء  ( Dunlap& Liere,1978)  قيم 

)إ الجديد  البيئي  النموذج  التصور والمعNEPستطاعت وضع  اإلنسانية ( لوضع  القدرة  تقدات حول 

البشرية، وحق اإلنسانية في أن ، ووجاإلخالل بتوازن الطبيعة  على عدم ود حدود للنمو للمجتمعات 

و  تحكم الطبيعة.  بقية  تسيطرعلى  "االأو  بين  التفرقة  لذلك،  و"المعايير معتقداأضافت  البيئية"  ت 

( Chou ,2014) ، وأوضحتالبيئية نحوالمخاوف وقيم األفراد وتقيس معتقدات والتى تصف البيئية"

،  ا يتعلق بالنظرة العالمية للبيئةأن المعتقدات البيئية هي عوامل شرح لعملية تنشيط السلوك البيئي  فيم

قبل   المثالNEPكما تحدد من  "إذا  على سبيل  الحالي،  األمور على مسارها  فإننا سوف استمرت   ،

نوايا وكيفية تصرف األفراد في ، هى التي تحدد  أما المعايير البيئية  كارثة بيئية كبرى"،   تواجه قريبا  

العاملين هذين  دمج  أن  الدراسة  هذه  وأضافت  الفريق.  يُواجهها  التي  البيئية  المشاكل  هذه   مواجهة 

 Dumont)  ضل القيم الخضراء الفردية، وأوضحالمعايير( يمكن أن تعكس بشكل أفو  ،قداتمعت)ال

et al.,2017)  األفراد على سلوكياتهم    قيمفيها    ي تؤثرأن توافق القيم مع اإلمدادات تدعم الطرق الت

  .على المعايير البيئية التى  تستخدم لقياس القيم الخضراء الفرديةعتماد اإلمن خالل 

العالقة بين القيادة األخالقية والسلوكيات الخضراء   الدور الُمعدل للقيم الخضراء الفردية فى  -4/2

 للعاملين عبرالمناخ النفسى األخضر: 

 ,Edwards‚1996; Edwards&  Shipp)  وفقاَ لمدخل توافق الفرد مع البيئة ودراسة 

وقد أوضح   ت المرؤسين والقادة،ستكشاف المناخ النفسي من خالل قيم وسلوكيا إ  أنه يمكن  ( 2007

(Krishnan, 2002   )ال المدير   ،تشابه بين شخصية المشرف والمرؤوسأن  والتطابق بين أهداف 

نظرية ووفقاَ ل العالقة بين المشرفين والمرؤوسين،    يدعمان  (Hui et al., 2003الموظف )وأهداف  

عندما   أنه  يُفترض  قيمالتوافق  مع  المشرفين  وخصائص  قيم  ا  تتشابه  فإنه ،  لمرؤوسينوخصائص 

وسلوكيات النفسى  المناخ  بين  إيجابية  عالقة  إلى  والتابعين  يؤدي   (. Milliman, 2017)  القادة 

ذلك المنظمة )وعالوة على  يُؤثر على أهداف  القيم  بين  التوافق  فإن هذا   ،Chen et al., 2016) ،

ة ويساعد العاملين يق األهداف التنظيميوالتابعين يلعب دورأ مهماَ في تحقفإن التناغم بين القادة    لذلك

مما   المنظمة،  سياسات  إدراك  أكثرعلى  سيكونوا  العاملين  أن  النفسى عيُتوقع  المناخ  لتعزيز  رضة 

يُؤاألخضر قد  الذي  األمر  الخضراء،  السلوكيات  ممارسة  إلى  ا  ،دى  يكون  لديهم فعندما  لعاملون 

على هذا النحو، (  Stern, 1999)  وقعات القائد، يشعرون بأنهم ملزمون لتحقيق تمعايير بيئية أعلى

، فسوف الخضراء  لتي تتناسب مع قيم  الفردأخالقيات التنمية و ا انت القيادة األخالقية تدعو إلى  إذا ك
   .يستمر العاملون في السعي للحفاظ على هذا المناخ النفسي

  للفرد المحيط النفسى  بشكل كبير على  الفردية تؤثر    أن القيم  اإلداريأبرز علم النفس    وقد 

(Friedlander& Margulies‚1969)،   َالتوافق بين  المشرف والمرؤوس، فإنه   لنظرية  واستنادا
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البعض، سيُخلق  مناخ اعالت بين العاملين وبعضهم  ، و التفوالعاملين  التفاعالت بين القادةخالل    من

ووفقاَ  لنظرية التأثير   ،( (Milliman et al., 2017; Kristofbrown et al., 2005نفسى قوي

اإلجتماعياإل فإن  وقي،  القادة  قيم  بين  بعضتساق  على  بعضها  وتأثير  التابعين  مناخ    م  نفسى يخلق 

( بالمنظمة  لذلكFriedkin,1998متناغم  العاملين  (  معظم  لدى  يكون  قيم   عندما  المنظمة  في 

ة، تشكل عالمات ة التنظيميفإن مشاركة ومواقف وآراء األفراد في عملية فهم وتفسير البيئخضراء،  

كما أن   مما يؤدي لتشكيل مناخ نفسى أخضر عالي الكثافة،  وطاعة األقلية لألغلبية،للتفكير الجماعي  

الخضراء واإل  القيم  التفاعل  خالل  من  ترسيخها  يتم  المختلفةالفردية  المستويات  بين   ،)عليا  تصال 

مما النفس  ودنيا(  المناخ  خلق  فى  ميساهم  على  األخضر  والمستوى ي  العمل  فريق   ستوى 

من  وقد  ،(Kozlowski& Klein, 2000التنظيمى)  كل    ;Schneider,1987) أوضح 

Robbins,2015)  قيم خصائص  المنظمة،  يؤدى   أن التماثل بين قيم وخصائص  فريق العمل  و

و مع  ،افنزستاإل -ختياراإل -الدخول والبقاء في هذا الفريق أو المنظمة بسبب مبدأ الجذب ختيارإإلى 

الفكر، والمصالح، أفراد متماثلة  يتألفان من  المنظمة سوف  أو  الفريق  الوقت هذا  اإلدراك، و  مرور 

عضاء في نفس أي أن األ  ،ماثل إدراك األفراد  لبيئة العملقد يُتوقع ت مع زيادة درجة التوافقوالقيم، و

ة المطاف مناخ ما يُشكل في نهايمتماثلة للبيئة مكون لها تصورات وإدراكات  المنظمة أو الفريق سي

قوى دراسة  نفسى  أثبتت  تُعدلDumon et al.,2017)  و  الفردية  الخضراء  القيم  أن  التأثير   (  

كماَ كشفت    فى(،)الطوعى أو اإلضااألخضرعلى السلوك األخضر للموظف    اإليجابي للمناخ النفسى

دية لديها  خضراء والقيم الخضراء الفرعن أن القيادة التحولية ال (Zhou et al., 2018) نتائج دراسة

األخضرتأثير   النفسي  المناخ  على  األخضر إيجابى  وتطويرالمنتج  ألداء  الترويج  إلى  يؤدي  مما   ،

 . المنظمةب

أعاله  ستنادا  إو  الوارد  التحليل  الخضراء  يُتوقع    إلى  القيم  بين  أن  العالقة  تُعدل  الفردية 
 عبرالمناخ النفسي األخضر. عاملين ية والسلوكيات الخضراء للالقيادة األخالق

 من فروض البحث على النحو التالى:   الفرض الخامسويمكن صياغة 

تُعدل"  الفردية  الخضراء  للعاملين    القيم  الخضراء  والسلوكيات  األخالقية  القيادة  بين  العالقة 
 ".عبرالمناخ النفسي األخضر بالشركات موضع التطبيق 

، يمكن وضع نموذج مقترح أعالهبحث المذكورة  نطقى لفروض الوفى ضوء العرض الم 
 : التالى (1للعالقات بين متغيرات البحث بالشكل  )
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H4 

 

  

 

                                            H1                          H3                                               

                                                                                         

                                  

                                                             H2 

                                                     H5          

                                                                      

 

 ( العالقة بين متغيرات البحث 1شكل رقم )

 :البحث مشكلة  :ثالث ا

اتضح وجود   ،جنبية التى تناولت متغيرات البحثللدراسات األالباحثة  وفى ضوء مراجعة   
اإلهتمام بمفهوم الخضراء  ،القيادة األخالقية  قدر كبير من  السلوكيات  النفسى   و  للعاملين، والمناخ 

 الدراسات في ندرة هناك حين في  لالفراد،  بالقيم الخضراءهتمامهم  إلوقدر ليس بالقليل    األخضر
 السلوكيات الخضراء القيادة األخالقية والتى تناولت العالقة بين    -الباحثة   علم حدود في   –العربية
العالقة بين    ،للعاملين النفسى األخضر، أو و  القيادة األخالقيةأو تناولت  العالقة بين   المناخ  تناولت 
األخالقياد الخضراءالقية  ة  األخضر،للعاملين    والسلوكيات  النفسى  المناخ  توسيط  ظل  َ   فى    وأيضا

وفي العالقات،  تلك  فى  الخضراء  للقيم  الُمعدل  فى    البحث صياغة مشكلة يمكن ذلك  ضوء الدور 
 التساؤالت التالية:

على   -1 معنوياَ  تأثيراَ  األخالقية  القيادة  تؤثر  األخضر  هل  النفسى  موضبالشركالمناخ  ع  ات 
 التطبيق؟ 

بالشركات موضع    للعاملين  السلوكيات الخضراء  األخالقية تأثيراَ معنوياَ على  هل تؤثر  القيادة -2
 التطبيق؟ 

بالشركات موضع   للعاملين  السلوكيات الخضراءفى    المناخ النفسى األخضر  إلى أى مدى يُؤثر -3
 التطبيق 

القيادة األخال  خضرالمناخ النفسى األما طبيعة الدور الوسيط الذي يُؤديه    -4   قية فى العالقة بين 
 فى للشركات موضع التطبيق؟ للعاملين السلوكيات الخضراءو

تُؤديه   -5 الذي  الُمعدل  الدور  طبيعة  األخالقية  ما  القيادة  بين  العالقة  فى  لألفراد  الخضراء  القيم 
 بالشركات موضع التطبيق؟  عبرالمناخ النفسى األخضر   للعاملين والسلوكيات الخضراء

 النفسي األخضرالمناخ 

 

 القيادة األخالقية            

 

السلوكيات الخضراء 

 للعاملين

 القيم الخضراء الفردية
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 أهداف البحث:  :رابعا  
 البحث إلى تحقيق األهداف التالية: يسعى هذا 

بالشركات المناخ النفسى األخضر  تأثير معنوى للقيادة األخالقية على  التعرف على مدى وجود    -1
 موضع التطبيق. 

وجود  -2 مدى  على  األخالقية  تأثير  التعرف  للقيادة  الخضراء   معنوى  السلوكيات    للعاملين   على 
 طبيق.موضع الت بالشركات

الخضراء -3 السلوكيات  على  األخضر  النفسى  المناخ  تأثير  مستوى  بالشركات    للعاملين  تحديد 
 موضع التطبيق. 

الدورالوسيط   -4 طبيعة  فى  فهم  األخضر  النفسى  وللمناخ  األخالقية  القيادة  بين  للسلوكيات العالقة 
 بالشركات موضع التطبيق. للعاملين  الخضراء

ال -5 طبيعة  للالُمع  دور فهم  السلوكيات دل  األخالقية  القيادة  بين  العالقة  فى  لألفراد  الخضراء  قيم 
 عبرالمناخ النفسى األخضر بالشركات موضع التطبيق.  للعاملين  الخضراء

تعزيز -6 فى   يساهم  بشكل  األخالقية  القيادة  ممارسات  تدعم  التى  التوصيات  من   تقديم مجموعة 
والمناخ  سلوكيات   الخضراء  الخضراء  ضر،خاأل  النفسىالعاملين  القيم  للعاملين    وغرس 

 .بالشركات موضع التطبيق

 :البحث أهمية  :خامسا  

 يستمد هذا البحث أهميته من اإلعتبارات العلمية والعملية التالية:
األخال -1 القيادة  ممارسات  على  الضوء  للعاملينإلقاء  الخضراء  السلوكيات  النفسى قية،  والمناخ   ،

وة بين الدراسات العربية واألجنبية لمساهمة فى تقليل الفجوغرس القيم الخضراء وا  األخضر،
 التى تناولت هذه المتغيرات. 

المتوقعة منه، والتى يمكن أن تساهم فى تقديم دليل علمى عن   -2 النتائج  البحث أهميته من  يستمد 
السل و  األخالقية  القيادة  ممارسات  بين  للعاملين  العالقة  الخضراء  توسيط وكيات  خالل  من 

 ، مما يساهم فى محاولة إثراء نتائج الجهود البحثية فى البيئة المصرية.  النفسى األخضرالمناخ 
ستثمارية  أهمية قطاع التطبيق حيث أن  المنطقة الصناعية بمدينة جمصة  واحدة من المناطق اإل -3

 ( تضم  حيث  مصر  فى  مقامة  (463الهامة  )  مصنعاَ  الطريق    ،فدان  (727على  على  وتقع 
مما يجعلها   المصرية على البحر المتوسط،،  وتتوسط الطريق إلى أهم الموانئ  الساحلى الدولى

التصدير منافذ  أهم  األوربى،  من  اإلتحاد  شأن  لدول  زيادة  فى  يساهم  فى    وضع مصر   وهذا 
المصدرة،  مقدمة فرص    الدول  من  واآلالف  للمستثمرين  الفرص  توفير  فى  المساهمة  وأيضاَ 
 .(.www.Dakahliya.gov.eg) العمل

التوصيات   -4 التطبيق من خالل وضع مجموعة من  الشركات موضع  تُمكنها  مساعدة  التى 
الخضر السلوكيات  تعزيز  النفسى من  المناخ  وخلق  للعاملين،  القيم   األخضر،  اء  ونشر 

 البيئية.. ستدامةوالذى ينعكس بدوره على اإل ،الخضراء بتلك الشركات
الشركات  في عالم  -5 بين  التعاون  الومنظم  اليوم أصبح  أهمية  متزايدةات  ذا  البيئية   سالمة 

ئل وذلك لتحقيق وسا  ،ويجري النظر فيها من قبل األكاديميين والممارسين والمجتمع ككل
النشاط البشري لمنع العواقب المدمرة مكثفة في  تغييرات    أكثر استدامة للحياة، من خالل

األوفى    للبيئية، القرن  الجزء  من  بشأن20خير  نقاشاَ  هناك  كان  اإل  ،  ستدامة قضايا 
بما يحقق التنمية   أو  قتصادية في العالمواإل  جتماعيةعنصر األساسى للتنمية اإلباعتبارها ال

  حتياجات حتياجات الحاضر دون المساس بالقدرة على تلبية اإلإالمستدامة التنمية التي تلبي 
   .الخاصة لألجيال القادمة
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 :البحث منهج  :سادسا    

ال  المناعتمد  على  البحث  الوصفى  وكيفية   تحليلى،هج  البحث  متغيرات  تضمن  والذي 
متغيرات  تحليل  وأساليب  توفيرها،  ومصادر  البيانات  وأنواع  البحث،  وعينة  ومجتمع  قياسها، 

 : البحث، وإختبار فروض البحث، وذلك على النحو التالى

 :قياسها وكيفية البحث متغيرات -أ

الوسيط  الدور  البحث  النفسملل  تناول هذا  القيادة األخالقية    بين  العالقة  فى  ى األخضرناخ 
للعاملين الُمعدل  ، والسلوكيات الخضراء  الدور  القيادة   وتناول أيضاَ  العالقة بين  للقيم الخضراء فى 

من وكل  الخضراء  األخالقية  األخضر  للعاملين  السلوكيات  النفسى  موضع    والمناخ  بالشركات 
 :لذا تتمثل متغيرات البحث فيما يلى ،التطبيق

 ,.Brown et al)  عتماد على مقياسو تم قياسها  باإل  )المتغير المستقل(:  القيادة األخالقية -1
  ق التأثير مناسبتها لسيامان  لضوقد تم تعديل عباراته    ،( وذلك من خالل عشر عبارات2005

العاملون يقوله  لما  قائدى  يستمع  مثل:  الخضراء  السلوكيات  لممارسة  العاملين  عن    على 
 بيئية.المشاكل ال

النفسى األخضر -2 الوسيط(  المناخ  قياسه    :)المتغير   Norto et)    عتماد على مقياسباإلوتم 
al., 2014:صديقة  نظر إليها علي أنها  تود شركتي أن يُ   ( وذلك من خالل خمس عبارات مثل

 للبيئة.
الُمعدل(القيم الخضراء لألفراد ) -3 القيم وفق مقياس  :المتغير   Dunlanp et) وتم قياس تلك 

al.,2000)  ( والذى نقحته وقدمتهChou,2014  من خالل )لفردية  بُعدى المعتقدات البيئية ا
  األرض مثل سفينة الفضاء مع غرفة بها موارد محدودة جدا،   مثل: والتى تقاس بثمانى عبارت  
 أضيع )أُهدر(  عندما  أشعر بالذنب  مثل:والتى تقاس بتسع عبارت  والمعايير البيئية الشخصية  

 الطاقة.  
 Safari)  عتماد على مقياسو تم قياسها  باإل   :المتغير التابع()  السلوكيات الخضراء للعاملين -4

et al., 2018)    برامج صديقة خالل خمس عبارات مثلوذلك من في  أشارك  العمل  في   :
 .للبيئة

الرقابية: -5 الرقابية  المتغيرات  بالمتغيرات  المتغيرات   Control Variables  ويقصد  تلك 
السيالمستخدمة   التأثيرات  فى  بدورهاللتحكم  يتعلق  فيما  التابعة،  اقية  المتغيرات  وتضم   مع 

من: كل  الرقابية  الوظيفى(،)  المنصب  طبيعة  عمر،ال  ،النوع  المتغيرات  العمل    مدة  المستوى 
 .بالشركة

 

 :البحث وعينة مجتمع -ب 

 مجتمع البحث: -1

، وبما أنه ال توجد ناعية بجمصةيتكون المجتمع من جميع العاملين بشركات المنطقة الص 
  .1معلومات حصرية عن المجتمع، فقد تعاملت الباحثة علي أنه مجتمع غير معلوم

 
حيث أن معظم المصانع تأبى أن تعطى معلومات دقيقة عن عدد العاملين خوفاَ من تكاليف  1

 التأمينات االجتماعية،عالوة على ذلك أن معظم العمالة  مؤقتة وتتغير بنسبة كبيرة. 
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 البحث:  عينة -2

ب  وحيث  الباحثة  قامت  معلوم  غير  المجتمع  عينة   ستخدامإأن  وهي  عشوائية  غير  عينة 
نة من كل طبقة  وقامت بسحب عي  ،الحصص حيث قامت بتقسيم المجتمع إلي طبقات وفقا  للنشاط

)من خالل قسمة عدد المصانع بكل طبقة)نشاط(على اجمالى  مع مراعاة الوزن النسبي لكل طبقة
والنسبة المئوية   توزيع طبقات المجتمع  (1ويوضح الجدول )  عدد المصانع بالمنطقةالصناعية( 

   لكل طبقة.

   (1جدول رقم )

 وزيع طبقات المجتمعت

 النسبة عدد المصانع  طبيعة الصناعة
 المئوية

لعينةعلي ا توزيع
 بحثمجتمع ال

 106 27.60 128 صناعات غذائية 

 87 22.50 104 صناعات كيميائية 

 36 9.30 43 صناعات معدنية 

 34 8.90 41 صناعات خفيفة

 22 5.80 27 صناعة نسيج 

 22 5.60 26 صناعات دوائية

 20 5.20 24 صناعة أعالف 

 17 4.50 21 صناعات خشبية

 14 3.70 17 ناء د بموا صناعات

 14 3.50 16 صناعات ورقية 

 13 3.40 16 صناعات كهربية 

 385  463 اإلجمالى

 الثانوية.: إعداد الباحثة في ضوء البيانات المصدر                  

 حجم العينة: 

 ( يبلغ  العينة  للمجتمعات385حجم  المثالي  الحجم  وهو  مفردة  الحجم    (  معلومة  غير 
وقامت   ،%5+)فاصل ثقة(     وحدود خطأ  ،0.5انحرف معياري    ،%95عنوية  فتراض مستوي مإب

اإل قوائم  بتوزيع  العينة،الباحثة  علي  استرداد  ستقصاء  تم  صالحة  210)  وقد  قائمة  للتحليل  ( 
 (. %55وقد بلغت نسبة االستجابة ) اإلحصائي،

 وصف عينة البحث:

 ( 2جدول رقم )  
 خصائص مفردات عينة الدراسة      

 

 النسبة المئوية  العدد  راتالمتغي

 :لنوعا

 66.0 139 ذكر

 34.0 71 أنثي
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 النسبة المئوية  العدد  راتالمتغي

 : طبيعة المنصب

 51.4 108 موظف 

 41.6 87 إدارة وسطي 

 7.0 15 إدارة عليا

 العمر:

 21.0 44 سنة  25أقل من  

 43.6 92 سنة  35سنة ألقل من  25

 23.1 48 سنة  45سنة ألقل من  35

 12.2 26 سنة فأكثر 45

 بالشركة: مدة العمل

 13.2 28 أقل من سنة 

 14.0 29 سنة ألقل من سنتين

 18.7 39 سنوات 5ألقل من   2

 25.7 55 سنوات  7سنوات ألقل من  5

 14.3 30 سنوات 10ألقل من سنوات  7

 14.0 29 أكثر من عشر سنوات

 لميدانية.: إعداد الباحثة اعتمادا  علي بيانات الدراسة ا لمصدرا                          

 :توفيرها ومصادر البيانات أنواع  -ـج

   :الثانوية البيانات -1

العربية   بالمراجع  المنشورة  البيانات  جميع  مكتبيا  وتشمل  تتوفر  والتي  فى   واألجنبية  وتتمثل 
والمتعلقة   البحث  بموضوع  المرتبطة  والدوريات  األبالكتب  والقيادة  الخضراء خالقية  السلوكيات 

 .زدهار التنظيمىاإلونفسى األخضر  للعاملين للمناخ ال

 :األولية البيانات -2

التى  البيانات  تلك  لتحقيق   وتشمل  الميدانية  الدراسة  خالل  من  البحث  عينة  من  جمعها  تم 
 .  أغراض هذا البحث إعتمادا  على أداة جمع البيانات التى أعدتها الباحثة لهذا الغرض

 :البحث فروض واختبار البيانات تحليل أساليب - د

  SPSS Ver26ختبار فروض البحث تم إستخدام حزم التحليل اإلحصائى  إلتحليل البيانات و
واإل  لحساب المعيارية،انحرالمتوسطات  اإل  فات  الدراسة،ومعامالت  لمتغيرات  تم   وقد  رتباط 

على اإل كرونباخ  عتماد  ألفا  والصدإل  معامل  الثبات  اإلق،  ختبار  المتعدد،  وتحليل  الهرمى  نحدار 
 نحدار المتدرج.إلوتحليل ا

 : لمقاييس متغيرات البحث اختبار الثباتهـ 
عتمدت الباحثة على قائمة استقصاء لتجميع بيانات الدراسة من مصادرها األولية، وللتأكد من  إ

اإل قائمة  باإلثبات وصدق  الباحثة  قامت  إلستقصاء  كرونباخ  ألفا  معامل  على  الثبات،عتماد   ختبار 
اإل هذا  يستخدم  اإل  ختبارحيث  إمكانية  مدى  اإللمعرفة  قائمة  على  تتسم عتماد  بيانات  في  ستقصاء 
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ختبار الصدق عن طريق إيجاد الجذر التربيعي لمعامل الثبات، وكانت قيم معامالت إ، ثم تم  بالثبات
 التالي:  (3رقم ) الثبات والصدق كما يوضحها الجدول 

 ( 3الجدول رقم )
 معامالت الثبات والصدق لمتغيرات البحث

 

 حصائي. تحليل اإلنتائج الإعداد الباحثة اعتمادا  على المصدر:                                 

(،  0.904إلى)  (0.799)( أن معامالت الثبات تراوحت ما بين  3ويتضح من الجدول )
عتماد عليها فى قياس ما أُعدت من  وهو ما يعنى  أنها ذات داللة جيدة ألغراض الدراسة، ويمكن اإل

 أجله.  

 :البحث فروض  نتائج اختبار سابعاا:

إلي  التوصل  تم  التى  النتائج  توضيح  ويمكن  اإلحصائى  التحليل  ضوء  فى  ختبارات  إها 
 على النحو التالى:  البحث فروض

 : بحثال لمتغيرات  الوصفى نتائج التحليل -أ
للتعرف  البحث  لمتغيرات  وصفي  تحليل  بإجراء  الباحثة  المتوسطات    قامت  قيم  على 

واإلنحرافات النتائج كم  الحسابية  المتغيرات، وكانت  بين  اإلرتباط  ا يوضحها المعيارية ومعامالت 
   (.4)جدول رقم ال

 ( 4جدول رقم )ال
 مصفوفة المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ومعامالت اإلرتباط لمتغيرات البحث 

 

 Mean S.D 1 2 3 4 5 6 7 8 المتغيرات 

        1 942. 3.675 النوع -1

       1 12.4** 982. 3.674 العمر  -2

طبيعة    -3

 المنصب 
3.785 .767 **72.3 **75.7 1      

مدة العمل    -4

 بالشركة  
3.787 

. 

754 
**34.3 **.820 **79.6 1     

القيادة    -5

 األخالقية 
4.164 .824 **47.4 **.429 **.538 **93.5 1    

القيم    -6

الخضراء  

 الفردية 

3.766 .642 **03.4 **.620 **.617 **.587 **58.5 1   

  المناخ    -7

     النفسى

 ألخضر ا

3.998 .738 **76.4 **.347 **.451 **.391 **44.8 **34.6 1  

السلوكيات  -8

الخضراء  

 للعاملين 

4.124 
. 

882 
**439 

*.238 

 
**.401 **362 

.655 
** 

**435. **726. 1 

( ،* مستوى 0.01ية )  ** مستوى معنو  ضوء نتائج التحليل اإلحصائى إعداد الباحثة  فىالمصدر:  
 . (0.05معنوية )

 الصدقمعامل  ألفا كرونباخ  معامل راتتغيالم

دة األخالقيةياالق  0. 842 0.918 

 0.894 0.799 القيم الخضراء الفردية 

 0.945 0.893 المناخ النفسى األخضر

 0.951 0.904 السلوكيات الخضراء للعاملين



 دور القيادة األخالقية فى تعزيز المناخ النفسى األخضرو السلوكيات الخضراء للعاملين                   د. نوال محمود النادي صبح

 

 

- 71 - 

(71) 
 م2021 ريانالجزء األول   ي ( . 11)العدد  -(  7المجلد )                                             مجلة الدراسات التجارية المعاصرة 

الجد  من  )يتضح  القيادة 4ول  نصيب  من  كان  للمتغيرات  حسابى  متوسط  أعلى  أن   )
)  األخالقية بلغ  )4.164والذي  معيارى  بإنحراف  من  824.(  حسابى  متوسط  أقل  كان  بينما   ،)
الفردية  نصيب الخضراء  )  القيم  بلغ  )3.766وقد  معيارى  بإنحراف  الجدول 642.(  ويوضح   ،)
 َ بين  وجود  أيضا موجب  معنوى  متغي  إرتباط  )كل  البحث  األخالقيةرات  النفسى   ،القيادة  والمناخ 

للعاملين،  األخضر الخضراء  الفردية(،  والسلوكيات  الخضراء  معنوية والقيم  مستوى  عند  وذلك   ،
(0.01 .) 
 
 :  المناخ النفسى األخضرالقيادة األخالقية على  تأثير قياس -ب

احثة بإستخدام اإلنحدار قامت الب  المناخ النفسى األخضر  القيادة األخالقية على   لقياس تأثير
إل المتعدد  البحث، خالهرمى  فروض  من  األول  الفرض  على    تبار  ينص  القيادة  والذى  "تؤثر 

الم على  موجباا  معنوياا  تأثيراا  األخضر األخالقية  النفسى  التطبيق"  ناخ  موضع  كانت   ، بالشركات 
   (:5ختبار ذلك الفرض كما يوضحها الجدول رقم )إنتائج 

 ( 5جدول رقم )ال
 القيادة األخالقية على المناخ النفسى األخضر نحدار الهرمى المتعدد لتأثيرائج اإلنت

 

 النموذج الثانى  النموذج األول  المتغيرات

 الرقابية:

 037. 098. النوع  -

 051. 284. العمر -

 101. 072. طبيعة المنصب -

 071. 206. مدة العمل بالشركة -

 المستقلة:

 **388.  ية القيادة األخالق  

 2R .059 0.493قيمة

 2R    ∆ .059 0.435قيمة

 **2R    ∆ 1.521 19.219ل Fاختبار 

(،* مستوى 0.01** مستوى معنوية )   ضوء نتائج التحليل اإلحصائى  فىإعداد الباحثة  المصدر:  
 (.     0.05معنوية )
 ( الجدول  من  األخالق5ويتضح  للقيادة  موجب   معنوى  تاثير  وجود  على  (  سلوكيات  ية 

(، %1( معنوياَ عند مستوى )0.435حيث أن مقدار التغير فى معامل التفسير )  ،العاملين الخضراء
تفسر  ومن نسبة  تلك  ثم  فى  %43.5)  القيادة  يحدث  الذى  التغير  من  األخضر (  النفسى    المناخ 

 بالشركات موضع التطبيق، بينما النسبة المتبقية تفسرها متغيرات أخرى.  
 
المباشرةثيرتأالقياس    -ـج وغير  المباشرة  األخالقية  ل  ات  األخضرولقيادة  النفسى  على   المناخ 

 :  ملين االسلوكيات الخضراء للع
  السلوكيات الخضراء   على  للقيادة األخالقية التأثيرات المباشرة وغير المباشرة    لتعرف علىل

بالشركات التطبيق،  للعاملين  للتعرف  موضع  الدور  وأيضاَ  لل  على  النفسىالوسيط  األخضر    مناخ 

 . نحدار الهرمى المتعددإستخدام اال متعلى السلوكيات الخضراء للعاملين بتلك الشركات، 
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ومدة   ،وطبيعة المنصب  ،والعمر  ،النوع)إدخال متغيرات  نحدار الهرمى  ضمن اإلوقد ت
 : التالية النماذج توضحهاكما كمتغيرات رقابية  (العمل بالشركة

األول  - ات  :النموذج  الرقابيةتأثير  علىلتعرف  ضمن  السلوكيات  المتغيرات  الخضراء    على 
 .للعاملين بالشركات موضع التطبيق

الثانى - إدخال    :النموذج  تأثيره  تم  الختبار  األخالقية(  )القيادة  المستقل  سلوكيات  فى  المتغير 
 . ظل وجود المتغيرات الرقابية فى بالشركات موضع التطبيق الخضراء لعاملينا
ال - النفسى األخضر  تم إدخال   :ثالثالنموذج  الرقاب  مع وجود   المناخ  تأثيره المتغيرات  لمعرفة  ية 

 . الخضراء للعاملينعلى السلوكيات 
الرابع - إدخال  :النموذج  األخضر  تم  النفسى  وجود  المناخ  الرقابية،  مع  المتغيرات  من    كل 

 .)القيادة األخالقية(والمتغير المستقل 
الدور  على  التعرف  يمكن  ثم  ل  ومن  األخضرالوسيط  النفسى  القيادة   لمناخ  بين  العالقة  فى 

كانت النتائج كما يوضحها  و  ،والسلوكيات الخضراء للعاملين بالشركات موضع التطبيق  األخالقية
 (:  6الجدول )

 
 ( 6جدول رقم )ال

للقيادة األخالقية التأثيرات المباشرة وغير المباشرة  ختبارإل نحدار الهرمى المتعددنتائج اإل
 المناخ النفسى األخضر على السلوكيات الخضراء للعاملين و

النموذج   المتغيرات 

 األول 

النموذج  

 الثانى  

النموذج   النموذج الثالث 

 الرابع 

 :  الرقابية

 النوع  - 
 

.237 .198 .051 .058 

 162. 163. 151. 086. العمر  - 

 132. 123. 253. 365. طبيعة المنصب  -

 144. 147. 272. 154. مدة العمل بالشركة  -

 **427.  **518.  القيادة األخالقية  المستقلة:

 المناخ النفسى األخضر  الوسيط:
  .511* .553** 

 2R .102 .346 .749 .767قيمة

 *2R    ∆ .102 .244** .403 .018قيمة

 *2R    ∆ 2.847* 36.105** 155.030** 13.038ل Fاختبار 

(،* مستوى 0.01المصدر: إعداد الباحثة  فى ضوء نتائج التحليل اإلحصائى  ** مستوى معنوية )
 (.     0.05معنوية )

 ( النتائج التالية: 6ويوضح الجدول  السابق )

األخالقية  وجود  - للقيادة  موجب  معنوى  المستقل(  تأثير  الخضراء    السلوكياتعلى    )المتغير 
كما هو   (%1)  معنويةعند مستوى  اللةدنحدار المعيارى ذات  معامل اإلحيث كانت قيمة    ،للعاملين

الثانى، النموذج  فى  األخالقية    موضح  القيادة  فى (  % 24.4)وتفسر  يحدث  الذى  التغير  نسبة 
 . السلوكيات الخضراء للعاملين بالشركات موضع التطبيق
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 من فروض البحثصحة الفرض الثانى  ومن ثم يثبت                       

ا  وجود  - للمناخ  موجب  معنوى  الوسيط(تأثير  )المتغير  األخضر  السلوكيات   لنفسى  على 
 عند مستوى   داللة معنويةنحدار المعيارى ذات  معامل اإل  حيث كانت قيمة  ، الخضراء للعاملين

( نسبة التغير %40.3األخضر ) ويفسر المناخ النفسى موضح فى النموذج الثالث، كما هو (5%)
 .ات موضع التطبيقالذى يحدث فى السلوكيات الخضراء للعاملين بالشرك

 من فروض البحثصحة الفرض الثالث  ومن ثم يثبت                       

اإل  - معامالت  قيم  خالل  المناخمن  أن  يتضح  والرابع  الثانى  النموذجين  فى  المعيارى   نحدار 
للعاملين، الخضراء  والسلوكيات  األخالقية  القيادة  بين  العالقة  يتوسط  األخضر  حيث    النفسى 

قيإ اإلنخفضت  معامالت  )م  من  األخالقية  للقيادة  المعيارى  )(  518.نحدار  بينما   (،427.إلى 
 . (%1) ظلت المعامالت ذات داللة معنوية عند مستوى

   من فروض البحثصحة الفرض الرابع  ومن ثم يثبت           

الفردية  -د الخضراء  للقيم  الُمعدل  والسلوكي  الدور  األخالقية  القيادة  بين  العالقة  الخضراء فى   ات 
 للعاملين: 

على   الُمعدلللتعرف  فى الذى    الدور  الفردية  الخضراء  للقيم  القيادة   تُؤديه  بين  العالقة 
ختبار قامت الباحثة بإستخدام اإلنحدار الهرمى المتعدد إل  للعامليناألخالقية والسلوكيات الخضراء  

دية تُعدل  العالقة بين "القيم الخضراء الفرالفرض الخامس من فروض البحث، والذى ينص على  
األخالق  للعاملينالقيادة  الخضراء  والسلوكيات  النف  ية  موضع عبرالمناخ  بالشركات  األخضر  سي 

   (:7ار ذلك الفرض كما يوضحها الجدول رقم )كانت نتائج اختب ،"التطبيق 
 ( 7دول رقم )الج

لقيادة األخالقية  ابين  الخضراء الفردية فى العالقةللدور الُمعدل للقيم نحدار الهرمى نتائج اإل
 والسلوكيات الخضراء للعاملين 

النموذج   المتغيرات 

 األول 
 النموذج الثانى 

النموذج  

 الثالث 

النموذج  

 الرابع 

 الرقابية: 

 153. 152. 237. 267. النوع  -      

 771. 765. *771. **1.121 العمر  -     

 طبيعة المنصب  -     
. 117 .073 .033 .029 

 ة العمل بالشركة مد  -     
.432* .187 .268 .287 

 القيادة األخالقية  المستقلة:
 .453* .320** .291** 

الخضراء    القيم  الُمعدل: 

 الفردية 
  .512**  

مع   األخالقية  القيادة  تفاعل 

 القيم الخضراء الفردية 
   .314* 
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النموذج   المتغيرات 

 األول 
 النموذج الثانى 

النموذج  

 الثالث 

النموذج  

 الرابع 

 2R .095 .242 .293 .310قيمة

 ∆    2Rقيمة
.095 .147 .051 .017 

 ∆    2Rل Fاختبار 
2.585* 19.144**  7.010** 3.975* 

اإلحصائىالمصدر:   التحليل  نتائج  فى ضوء  الباحثة   )   إعداد  معنوية  (،*  0.01** مستوى 
 (.     0.05مستوى معنوية )

 سابق يتضح مايلى:من الجدول ال

للع - الخضراء  السلوكيات  على  موجباَ  معنوياَ  تأثيراَ  تُؤثر  الفردية  الخضراء  القيم  املين أن 
التطبيق، موضع  اإل  بالشركات  معامل  قيمة  بلغت  المعيارىفقد  معامل   (، 512.)  نحدار  وزاد 

 (.%1وهومعنوى عند مستوى) (،14.7بمقدار) التفسير
تأثير القيادة األخالقية فى السلوكيات   القيادة األخالقيةو  يُعدل التفاعل بين القيم الخضراء الفردية -

للتفاعل    نحدار المعيارىفقد بلغت قيمة معامل اإل  ضع التطبيق،بالشركات مو  الخضراء للعاملين
الفردية الخضراء  القيم  )و  بين  األخالقية  يعنى   مما   (،%5)معنوية    عند مستوى  (314.القيادة 

والسلوكيات الخضراء  لقيادة األخالقية  اللقيم الخضراء الفردية فى العالقة بين  وجود دور ُمعدل  
 تطبيق.بالشركات موضع ال للعاملين

   :من فروض البحث صحة الفرض الخامس ومن ثم يثبت                   

ا   : البحث نتائج مناقشة:  ثامنا

هتمامها إالشركات  أولت    ،التنمية المستدامةتجاه نحو  و مع تزايد اإل  في السنوات األخيرة 
إالاإل  ستراتيجياتإب البيئية،  اإل  ستدامة  تلك  تنفيذ  ا  سترتيجياتأن  على  األخالقية يعتمد  لتبريرات 

الخضراء  العاملينممارسة  وعلى    للمديرين، البيئة     للسلوكيات  على  السلبي  التأثير  من  تحد  التى 
اإل التنظيمية،وتحقيق  الحالى  ستدامة  البحث  استهدف  األخالقية    لذا  القيادة  تأثير  خلق   فىدراسة 

الذى  األخضر  النفسى  ممارسة    المناخ  فى  دوراَ  الخضراء  للسل  لعاملينايلعب  بشركات وكيات 
لألفراد   ستهدف أيضاَ فهم طبيعة الدورالُمعدل للقيم الخضراءإكما  ،بمدينة جمصة المنطقة الصناعية

القيادة بين  العالقة  الخضراء  فى  السلوكيات  النفسى  عبر  للعاملين  األخالقية  األخضر   المناخ 
   وقد تم التوصل للنتائج التالية: ،بالشركات موضع التطبيق

على المناخ لقيادة األخالقية  ل موجب معنوى    وجود تأثير  نتائج اختبار الفرض األولحت  أوض -1
فى تصورات وتفسيرات  أن القائد يؤثر  (Mayer et al., 2010)   فقد أكد  ،النفسى األخضر
للمناخ، تصورات     العامين  على  األخالقية  القيادة  تأثير  كيفية  في  للتحقيق  الدعوات  زادت  لذا 
األت )وتفسيرات  لمكان عملهم  قد  (،Ko et al., 2018باع  وأنه  نتائج بعض   خاصة  أسفرت 
مثل وجود    ( (Khan et al., 2019; Saleem et al., 2020; 2021الدراسات  عن 

فعندما يراقب العاملون حماس القادة    ،لقيادة األخالقية والمناخ النفسىمعنوية موجبة بين اعالقة  
فهذا    ،خضرارا  إ، وجهودهم في جعل مناخ المنظمة أكثر  ءخالقيين ألداء السلوكيات الخضرااأل

  تفسير ذلك ويمكن    ، (Aryati et al., 2018)يؤدى إلى تحسين المناخ النفسي داخل المنظمة
يُعرض مثاال  على كيفية الحفاظ على الموارد بالطريقة الصحيحة من حيث  األخالقى  القائد      بأن
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  التي   طريقةيُعرف بال  فقط من خالل النتائج ولكنعرف  يُ   الالنجاح  يوضح أن  كما أنه    ،األخالق
ال الموارد إليه  صول  ويتم  الحفاظ على  يُؤكد على مدى    ،مع  وإمما  لدعم  هتمام  لقضايا  الشركة 
 . فى أن ُينظر إليها علي أنها صديقة للبيئة ورغبتها البيئية
 

السلوكيات    على   خالقيةلقيادة األل موجب  معنوى  تأثيروجود    الثانىختبار الفرض  إنتائج  رصدت   -2

 ;Khan et al., 2019; Saleem et al., 2020)  يتفق مع دراساتوهذا    ،للعاملين  الخضراء

يعتبر حماية    القائد األخالقى،  أن  (  منWu et al., 2015)  راسةديدعم  ما قدمته  و  (  2021

الطبيعية واجبا  أخالقيا   ا  ،البيئة  الخضراء  لسويحرص على إظهار وتشجيع األتباع على  لوكيات 

  كل من   أوضحه  هذا أيضاَ مع ما  تطابقوي  ،، مثل إعادة التدوير والحد من النفاياتالمؤيدة للبيئة

(Chughtai, 2019; Bolino  et al., 2016; Araújo‚ 2014  )    الصدق،   أنفى

والتواصل واإليثار،  واإل  ذى  واإلنصاف،  األخالقية،  والمساءلة  اإلاالتجاهين،  ، جتماعيةستجابة 

والمجتمع والبيئة  والمنظمات  والعمالء  المرؤوسين  تجاه  بالمسؤولية  سمات   من  والشعور  أهم 

لتزام تجاه البيئة الطبيعية والبشرية، أتباع القائد األخالقى يقلدونه باإلمما يجعل    القائد األخالقى،

السلوكيات   تلك  في  ينخرطوا  القائد األخالقى  ذلك  ويمكن تفسير  ، خضراءالوأن  لما ي  بأن  ستمع 

يسألهم    لقرارلتخاذه  إعند  ناقش معهم فى المعايير البيئية ويقوله العاملون عن المشاكل البيئية، ويت

القيام به  عن األشياء الصحيحة التى البيئية،  ايجب  األمر الذى يحثهم على   للحفاظ على الموارد 

وتقديم   للبيئة،  برامج صديقة  في  جديدة حوإالمشاركة  وأفكار  الخضراء ل  قتراحات  الممارسات 

 للحفاظ على الموارد البيئية.

  لى ضرعاألخ  للمناخ النفسى   موجبمعنوى    وجود تأثير  عن  نتائج اختبار الفرض الثالثأسفرت   -3

 ;Dumont et al.,2017)   كل من  اتوهذا يدعم نتائج دراس  ،للعاملين  السلوكيات الخضراء

Norton et al., 2017; Robertson& Barling, 2013; 2017; Zhou et al., 2018)  

قويا   نفسيا  المنظمة تخلق مناخا  إذا كانت  أن  السلوكيات فى  بها يجعل  العاملين  إلى  يُنقل هذا  ثم 

ليس هذا فحسب بل يحثهم على تحمل المسؤولية للمشاركة في األعمال الخضراء   الخضراء آمنة،

وطوعية،   مطلوبة  كتصرفات  الخضراء  السلوكيات  يُؤثر  وعرض  األخضر  النفسي  فالمناخ 

لرسمى أنه عندما يرى الموظفون  على السلوك األخضر للموظفين خارج وداخل دورهم ا  إيجابيا  

السلوكية والسلوكيات   النوايا  بين  العالقة  يدعم ويقوى  فإن هذا  النفسى األخضر،  المناخ  إيجابية 

يعزز فقط السلوكيات الخضراء    والمناخ النفسي األخضر ال  ،الخضراء للموظف في اليوم التالي

مؤيد إرشادية  سلوكيات  إلظهار  ا  أيض  يلهمهم  بل  للمجتمعللعاملين،  ذلك  ،ة  تفسير  بأنه    ويمكن 

البيئة، المهم حماية  أنه من  الشركة  تعتقد  تصبح  عندما  بأن  ذلك  وتهتم  فإن  للبيئة  يجعل   صديقة 

بها المطلوبة  العاملين  غير  البيئية  المهام  بعض  شرك)الط  يؤدون  من  عن   تهم،وعية(  وينأوون 

كة معرفتهم عن البيئة مع زمالء  الممارسات التي من المحتمل أن تضر بالبيئة، ويسعون لمشار

  العمل.

الرابع  -4 الفرض  اختبار  نتائج  العالقة    أسفرت  يتوسط  النفسي األخضر  المناخ  أن  اإليجابية عن 

األخالقية   القيادة  الخضراءبين  يدعم    ،والسلوكيات  دراسةوهذا   ,.Tian et  al) نتائج 

ات  تجاهيجابية بين اإلاإل عالقةال  يتوسط أن مناخ العمل األخضر المدرك  عنالتى أسفرت  (2019

للبيئة و للموظفالمؤيدة  عما  و  ،)المطلوب والطوعى(  السلوك األخضر  أيضاَ  أسفرت يتفق هذا 

نتائج لفى  (  Saleem  et al., 2020; 2021)  دراستى  عنه  إيجابى  تأثير معنوى  لقيادة وجود 

للعاملين من خالل   الخضراء  السلوكيات  الوسيطاألخالقية على  النفسي   الدور  المناخ   لكل من  

يضع    اأنه عندم  ذلك  ويمكن تفسير  ،األخضر للعاملين  مع البيئةنسجام  العاطفى  واإل  ،ضراألخ

فى   مإالقائد  التعامل  عند  العاملين  مصالح  قراراتعتباره  ويتخذ  البيئية،  المشاكل  عادلة    ع 

البيئية بالجوانب  يتعلق  فيما  وتفسي  ،ومتوازنة  تصورات  يدعم  هذا  لسياسات  فإن  العاملين  رات 

باإل  وممارساتات  وإجراء يتعلق  فيما  البيئية منظماتهم  يدفع  ،ستدامة  الذى  العاملين    األمر 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.01977/full#ref73
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.01977/full#ref74
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للبيئة صديقة  برامج  في  البيئة    للمشاركة  على  السلبي  التأثير  من  الحد  إلى  تهدف  والتي 
 ستدامة البيئية.والمساهمة في اإل

الخا  أظهرت -3 الفرض  اختبار  تُعد  القيمأن  مس  نتائج  الفردية  القيادة  ل  الخضراء  بين  العالقة 
والسلوكيات  األخالق للعاملينية  النفسي  عبر  الخضراء  دراسة   قدو،  األخضر  المناخ    أثبتت 

(Dumon et al., 2017 النفسى للمناخ  اإليجابي  التأثير  تُعدل  الفردية  الخضراء  القيم  أن   )

اإلضافى  أو  )الطوعى  للموظف   األخضر  السلوك  ذلك،  (األخضرعلى  تفسير  إذا   ويمكن  بأنه 

أخال إلى   تدعو  األخالقية  القيادة  الخضراء  كانت  القيم  و  التنمية،  التنمية قيات  نتاج  الفرديةهي 

)أى   الفرد تجاه التطوير المستدام  المستدامة، أي أنها تُنتج بالدرجة األولى من مواقف وتصرفات

م وخصائص المشرفين  تتشابه قي  نه عندماووفقاَ لنظرية التوافق يُفترض أ  ،(السوكيات الخضراء

األ المرؤوسين)القادة  وخصائص  قيم  مع  فخالقين(  المناخ ،  بين  إيجابية  عالقة  إلى  يؤدي  إنه 

  .( Milliman, 2017) القادة والتابعين النفسى وسلوكيات 

 

 :البحث توصيات : تاسع ا

 التالية:ات يمكن للباحثة الخروج بالتوصي ختبارات فروض البحث إ فى ضوء نتائج 

واإلاإل -1 البيئية  المشاكل  حول  والعاملين  القادة  بين  والتحدث  المناقشة  بتشجيع  لما هتمام  ستماع 
جد وطرَق  أساليب  من  العاملون  عدم  يقترحه  من  ُتمكن  الطاقاتإ يدة   القيم   هدار  ونشر   ،

    .التوافق بين المعتقدات والمعايير البيئيةالتي ُتشجع على   الخضراء
مع بع  اإلهتمام -2 التعامل  أخالقيات  حول  التطبيق  موضع  بالشركات  للقادة  تثقيفية  دورات  قد 

على   الموارد البيئية من أجل تعزيز سلوكيات العاملين الخضراء وبما يضمن ردود فعل إيجابية  
 .المناخ النفسى بتلك الشركات

أمام    بئيةهتمامه باليإلذا يجب أن يكون    ،القائد األخالقى نموذجَا ُيحتذى به  َيعد -3 سلوكاَ طبيعياَ 

الحرص على تقديم  ،أتباعه يجب  المقدمين   وأيضاَ  القادة  الدعم والتشجيع  العاملين بما   من  إلى 

َ   مما يضمن  ،في تحقيق أهدافهم الخاصة، وكذلك األهداف البيئية للمنظمة  يساعدهم َ   مناخا   نفسيا

 .  أخضراَ 

العمل  الحرص على  -4 في  أخالقية  ثقافة  للمديرين من خالل    خلق وإرساء  تدريبية  دورات  عقد 
  نحو   أى التوجه    ،الحفاظ على البيئة والموارد  ضرورة  على   بالشركات موضع التطبيق تركز 

 . ستدامة التنظيميةلتحقيق اإلخضر باعتباره مطلباُ أخالقياَ تال
الموارد -5 إدارة  على  مجموعة  يجب  توافر  ضرورة  مراعاة  األساسية   من  البشرية  المقومات 

 :ما يلى ويتأتى ذلك من خالل،  وكيات الخضراءلممارسة السل
   .وجذب المواهب المدركة للبيئة األخضر ختيارستقطاب  واإلاإل •
 دارة البيئية. تجاهات نحو اإللتغير اإل التدريب والتنمية الخضراء •
 وتقييم  األداء البيئى للعاملين. إدارة األداء األخضر •
 الحفاظ على البيئة.  ن على سلوكياتلتحفيز المديرين والعاملي المكافات الخضراء  •
للترقية    مستندا  ذلك    عتبارإ بالسلوكيات الخضراء و  نجاز للعاملين المتميزيينإوضع ملفات   •

 . يفى مسارهم الوظيف
      للعاملين. ندماج األخضرتوفير فرص المشاركة واإل •

 ويمكن للمنظمات تحسين سلوكيات العاملين الخضراء من خالل نهجين مختلفين:   -6
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العمل  ي • مناخ  لتجربة  العاملين  تمكين  ونظم  البيئة  لحماية  سياسات  وضع  للمنظمات  مكن 
والتحكمة،  بالمنظم  األخضر السيطرة  نحو  دوافع  وبالتاليوخلق  من    ،  المزيد  تنفيذ 

 السلوكيات الخضراء للعاملين )المطلوبة(.
اليومي، مما يس • للبيئة في عملها  للمنظمات أيضا  خلق مناخات صديقة  للعاملين يمكن  مح 

االستقاللية نحو  دوافع  اإل،  بخلق  الخضراء  وبالتالي  السلوكيات  فى  أكبر  بشكل  نخراط 
ظللعا في  خاصة  )الطوعية(  الحاليملين  للعمل  التنافسية  البيئة  من  ل  المزيد  وإعطاء   ،
 من تشكيل بيئة عمل أفضل. ستقاللية للعاملين بما يمكن اإل

)الطوعية(  الخضراء  لـلسلوكيات  التنظيمى،   ويمكن  النظام  في  القصور  أوجه  تعالج      أن 
البيئة لدى المنظمة غير كافية وال يمكن  بشكل خاص عندما يكون نظام وسياسات حماية  فهى مهمة  

والتي   ستباقية العفوية وغير الرسمية،اإل، كتصرفات الموظفين  أو تغيرت في وقت قصير  زيادتها
القصور فى السياسة العامة للتعويض عن أوجه  متطلبات  النظم الرسمية و  بدورها تُكمل وتتفاعل مع
 النظام التنظيمي الرسمي. 

تحسين  يمكن   -7 الشركات  الخضراءإلدارة  األخالقية   السلوكيات  القيادة  على  الحفاظ  طريق  عن 

 القيم الخضراء فى المناخ التنظيمى. غرس و
يريدون   -8 كانوا  إذا  األخضر  المناخ  رعاية  القادة  على  لسلوكيات ل  لعاملينا  ممارسةينبغي 

  ،ااتهوتذهب في نفس اتجاه  ن تتبع التوجيهات التي تعطيها اإلدارةليمعاألن معظم ال  ،الخضراء

يتطلب الرؤيةعاملينلل    واضحةتفسيرات  إعطاء    مما  هذه  تكون  أن  وينبغي  التي    ،  القادة  عبر 

اإل أهمية  البيئيةتوضح  على    ستدامة  يجب  تحديدا ،  أكثر  تالشركات  وبشكل  على  أن  ركز 

 المستدامة.لتحقيق أهداف التنمية ن مديرو الاألخالقيات التي يُدَرسها 

غرس -9 للمديرين  الخضراء  يمكن  طريق  القيم  و  عن  النفسى  خالل  المناخ  القادة    تخاذإمن 

كياألخالق بها  قدوة ين  يُحتذى  قراراته   ،ونماذج  جميع  فى  البيئى  البعد  القائد  مراعاة  يجب  لذا 

 . وسلوكياته

المديرين أن ينظروا في  ينبغي ع  -10 للى  البيئي  السلوكيات  كعامل حاسم في تعزيز  ينلمعالالوعي 

للالخضراء ينبغي  الصدد،  هذا  وفي  دورات    شركات.  ترتيب  هناك  تكون  أن  على  تعمل  أن 

 تدريبية  لموظفيها لتعزيز معرفتهم الصديقة للبيئة.

 ، تنظيميةستدامة التراتيجيات اإلاسيجب أن تدمج إدارة الموارد البشرية عمليات التوظيف مع     -11

طلب المتعلقة بالبيئة، ويمكن أن يُ   األسئلة    تطرح  على سبيل المثال، في وقت المقابلة، يمكن أن  

 . للحفاظ على الموارد البيئي هملتقييم قيمهم األخالقية ووعي جابة عليهااإل من المتقدمين

للم  -12 للعاملين    تعزيز  نظماتيمكن  الخضراء  في    من  السلوكيات  المشاركة  فرص  توفير  خالل 

 ستدامة الخاصة بالمنظمة.سياسة اإل

يكولوجية في هذه الشركات بحيث يصبح يجب على القادة والتابعين التركيز على السلوكيات اإل  -13

أدنى    ، غنى عنهاال إلى  الطبيعية  الموارد  البيئي واستنفاد  التدهور  التقليل من  إلى  يؤدى  األمر 

 حد.

ا    :مستقبليةألبحاث  :ُمقترحات عاشر 

 تطبيق هذه الدراسة على المستشفيات الخاصة  والمنظمات الخدمية.  -1

 أثر التمكين النفسى للعاملين على سلوكياتهم  الخضراء.  -2
 . عبر القيم الخضراء دور السلوكيات الخضر اء للعاملين على الصحة التنظيمية -3
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 السيد الفاضل/ 

 ة / السيدة الفاضل 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 : تقوم الباحثة بإعداد بحث ميداني بعنوان
السلوكيات الخضراء للعاملين بشركات   دور القيادة األخالقية فى تعزيز المناخ النفسى األخضرو"

 المنطقة الصناعية بمدينة جمصة"
 

وإنجازه  البحث،  هذا  إتمام  من  أساسيا   جزءا   االستمارة  هذه  لذا    وتمثل  سليمة،  بصورة 
الخروج  في  أهمية  من  لذلك  لما  وموضوعية،  بدقة  رأيكم  عن  بالتعبير  التكرم  سيادتكم  من  نرجو 

ا  بأن  علما   واقعية،  ألغراض بنتائج  إال  تستخدم  لن  سيادتكم  من  عليها  الحصول  يتم  التي  لبيانات 
           البحث العلمي فقط، وسيتم التعامل معها بمنتهى السرية.               

 وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير، ، ، 
 الباحثة                                                                     

 دكتورة/ نوال محمود النادي                                                                    
 المساعد أستاذ إدارة األعمال                                                                     
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 العبارات التالية: ( لتعبر عن مدي موافقتك عن كل عبارة من ✓ة  )برجاء وضع عالم أولا:

 العبارة
موافق  
 تماماَ 

 محايد موافق 
 غير
 موافق 

 غير
موافق  
 علي

 االطالق 

      القيادة األخالقية:  -أ

المشاكل   -1 عن  العاملون  يقوله  لما  قائدى  يستمع 
 البيئية.

     

قائدى  يُبوخ -2 ينتهكون   )ينتقد(  الذين  العاملين 
 . يات الحفاظ على الموارد والبيئةأخالق

     

  بطريقة   قائدى حياته الشخصية  يُجرى )يمارس(  -3
 للحفاظ على الموارد البيئية. أخالقية 

     

العاملين -4 مصالح  اعتباره  فى  قائدى  عند   يضع 
 التعامل مع المشاكل البيئية. 

     

يتعلق    ومتوازنةقرارات عادلة  قائدى  يتخذ   -5 فيما 
 البيئية   بالجوانب

     

ب  -6 الوثوق  الموارد  يمكن  على  للحفاظ  قائدى 
 . لألجبال القادمة

     

      .المعايير البيئية مع العاملينقائدى يناقش  -7

قائدى -8 على    يُعرض  الحفاظ  كيفية  على  مثاال  
 الموارد بالطريقة الصحيحة من حيث األخالق. 

     

النتائج  -9 النجاح ليس فقط من خالل  يعرف قائدى 
ا أيضا  عليهاولكن  الحصول  يتم  مع   لطريقة 

 الحفاظ على الموارد. 

     

قائدى -10 يسأل  القرارات،  اتخاذ  هو    عند  "ما 
للحفاظ   به  القيام  يجب  الذي  الصحيح  الشيء 

 على الموارد البيئية؟"

     

      المناخ النفسي األخضر:  -ب

      تشعر شركتي بالقلق إزاء تأثيرها علي البيئة.  -11

      ضايا البيئية. شركتي مهتمة بدعم الق  -12

      تعتقد شركتي أنه من المهم حماية البيئة. -13

      تصبح صديقة للبيئة. تعني شركتي بأن  -14

صديقة   -15 أنها  علي  إليها  أن ُينظر  شركتي  تود 
 للبيئة.

     

      القيم الخضراء الفردية:  -جـ

      المعتقدات البيئية الفردية:  •

رض أن  نحن نقترب من الحد  الذى يمكن لأل -16
 تدعم عدد محدود من البشر. 

     

بها   -17 غرفة  مع  الفضاء  سفينة  مثل  األرض 
 مواردمحدودة جدا.  

     

عندما يتداخل البشر مع الطبيعة، فإنه غالبا ما   -18
 تنتج عواقب كارثية. 

     

      توازن الطبيعة هو دقيق جدا ويسهل÷زعاجه.  -19

لتناسب   -20 الطبيعية  البيئة  تعديل  للبشر  يحق 
 جاتهماحتيا
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موافق  
 تماماَ 

 محايد موافق 
 غير
 موافق 

 غير
موافق  
 علي

 االطالق 

      بشدةالتعامل مع البيئة. البشر يسيئون  -21

إن ما يسمى "األزمة اإليكولوجية" التي تواجه   -22
 البشرية مبالغ فيها إلى حد كبير

     

إذا استمرت األمور في مسارها الحالي ، فإننا   -23
 سوف نعاني قريبا كارثة بيئية كبرى. 

     

      المعاييرالبيئيه الشخصية:  •

قدر ممكن من يا ملزم لتوفير أكبر أشعر شخص -24
 الطاقة. 

     

أشعر أنني ملزم أخالقيا لتوفير الطاقة، بغض   -25
 النظر عما يفعله اآلخرون.  

     

      )أُهدر( الطاقة.  أشعر بالذنب عندما أضيع -26

األخضر   -27 الستخدام  أخالقيا  ملزم  أنني  أشعر 
 بدال من الكهرباء العادية. 

     

تف -28 أن  يجب  مثلي  في  الناس  ما  كل  وسعها  عل 
 للحد من استخدام الطاقة. 

     

إذا كنت بصدد  شراء غسالة جديدة،أشعر بأنى  -29
فى   كفاءة  ذو  واحدة  لشراء  أخالقياَ  ملزم 

 استخدام الطاقة 

     

أشتري   -30 عندما  اإلطالق  على  بالذنب  أشعر  ال 
 الخضروات والفاكهة من البلدان البعيدة

     

في اعتبارى    أشعر بأنني مضطر إلى أن أضع -31
 البيئة والطبيعة في سلوكي اليومي. 

     

      سأكون شخصا  أفضل لو أنقذت الطاقة.  -32

      السلوكيات الخضراء للعاملين:  -د

أقدم اقتراحات وأفكارا  جديدة حول الممارسات   -33
 الصديقة للبيئة في شركتي

     

      صديقة للبيئة.في العمل أشارك في برامج  -34

      ي عن البيئة مع زمالء العمل. أشارك معرفت  -35

من   -36 التي  الممارسات  عن  أتساءل  العمل  في 
 . المحتمل أن تضر بالبيئة

     

غير   -37 البيئية  المهام  بعض  أؤدي  العمل  في 
 . المطلوبة من شركتي
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 ثانيا : بيانات شخصية: 
 النوع:    

 )   ( أنثى                   ذكر                                        )  (            
    العمر:    

 سنة  35سنة ألقل من   25)   (                   سنة                    25أقل من   ( )                

 سنة فأكثر 45  )   (                             سنة 45سنة ألقل من  35)   (              

 : )المستوى الوظيفى( طبيعة المنصب

 ( إدارة عليا )                      ي( إدارة وسط   )                )  ( موظف           

  مدة العمل بالشركة:
 سنة ألقل من سنتين)   (                                      سنة ( أقل من    )         

 سنوات 7نوات ألقل من س 5)   (                   سنوات 5ألقل من   2من  )   (         

 سنة  20(  أكثر من    )                 سنوات 10سنوات ألقل من   7 (   )        
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