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 ثار البيئية  القيادة األخالقية في الحد من اآلدور  
 الناتجة عن المخلف ات الصناعية الصلبة

 

 (2)إكرام محمود جمعة -(2)ممدوح عبد العزيز الرفاعي -(1)وجدي أبو زيد اسماعيل
 (3)ناهد يوسف عبده

عة جام( كلية التجارة، 2( طالب بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، جامعة عين شمس 1
 ( جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وزارة البيئة3عين شمس 

 

 المستخلص
تحديد دور القيادة األخالقية في الحد من التلوث البيئي للمخلفات هدفت الدراسة إلى 

الصلبة الناتجة عن الصناعات الكيماوية، وينقسم الهدف الرئيس إلى عدة أهداف فرعية منها 
ار البيئة الناتجة عن المخلفات الصناعية الصلبة، باإلضافة وضع إطار مقترح للحد من اآلث

المشاركة في  –وضوح الدور  –إلى بيان دور القيادة األخالقية بخصائصها الثالث )العدالة 
السلطة( في الحد من التلوث البيئي للمخلفات الصلبة، وتقديم توصيات ومقترحات ألصحاب 

ادة األخالقية في الحد من التلوث البيئي للمخلفات القرار، تهدف إلى توضيح أهمية دور القي
الصلبة مع التعرف على المعوقات التي تحول دون االستفادة من المخلفات الصلبة وما يترتب 

واستخدم الباحثون  على ذلك من خسائر اقتصادية، وكيفية االستفادة من هذه المخلفات.
، سات المتوفرة لبناء الجانب النظري أسلوب المسح المكتبي لالستفادة من المصادر والدرا

المنهج التحليلي ، واعتمدوا على المنهج الوصفي في عرض البياناتواعتمدوا أيًضا على 
والمستخدم في تحليل النتائج المتعلقة بموضوع الدراسة ومتغيراته بغرض التعرف على دور 

كما  ،وجهه نظر العاملينالقيادة األخالقية في الحد من التلوث البيئي للمخلفات الصلبة من 
 أداة  باالعتماد على الباحثون  قام سيتم االستعانة باألسلوب الكمي واألساليب اإلحصائية.

وسوف تتكون االستمارة من جزئيين، الجزء األول  ،رئيسية لجمع البيانات كأداة االستبيان 
ة االجتماعية، الدرجة ويتضمن البيانات األولية للعينة )النوع، السن، الحالة التعليمية، الحال

تصميم استمارة ، تصميم استمارة استبيان لقياس المتغير المستقل القيادة األخالقية، الوظيفية،(
تصميم استمارة استبيان لقياس ، "سيط "الحد من التأثيرات البيئيةاستبيان لقياس المتغير الو 
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راء في مجال الصناعات إجراء مقابالت متعمقة مع خب، المتغير التابع "المخلفات الصلبة"
( من العاملين والفنيين في 35تم توزيع استمارة االستبيان على عينة مكونة من ) الكيماوية.

شركة بكين، وقد تم تطبيق استمارات االستبيان )القيادة األخالقية، وأنواع المخلفات، واألثار 
حسابية واالنحرافات البيئية المترتبة على تراكم المخلفات الصلبة( وكانت المتوسطات ال

المعيارية لالستجابات الخاصة بعينة الدراسة تجاه العبارات تتمثل في اآلتي: أن نسبة الموافقين 
( من إجمالي %47,50على البعد الخاص بالقيادة األخالقية لدي العاملين قد وصلت إلى )

 للقائد الشخصية الصفات على موافقين العينة أفراد معظم أن على يؤشر وهذامفردات العينة 
األخالقي، وفيما يخص الصفات اإلدارية فقد وصلت النسبة الخاصة بالموافقين قد وصلت إلى 

 للقائد  اإلدارية بالصفات مقتنعون  العينة أفراد معظم أن ذلك من ( ويتضح46,67%)
 بمقارنة ( ولكن%32,5األخالقي، وجاءت نسبة الموافقة على بعد الصفات اإلنسانية لحوالي )

 اإلنسانية. بالعالقات القيادات بعض اهتمام عدم إلي ذلك يعود ربما و اعلى السابقة باألبعاد
مثل وفي ضوء ما قد تم التوصل إليه نقوم بتقديم جملة من التوصيات والمقترحات التي تت

 برامج تصميم وتنفيذ، والعمل على تصميم وتنفيذ برامج تدريبية لزيادة الوعي البيئيفيما يلي: 
ع عامل متصميم وتنفيذ برامج تدريبية إلتقان سبل الت، رفع كفاءة الفنين والعاملين في المجالل

حيث  تصميم وتنفيذ برامج تدريبية إلعداد صف ثاني من القادة األخالقيين، المخلفات البيئية
 تشمل تنظيم دورات لتوضيح ماهية القيادة األخالقية، وأهميتها، ومبادئها.

 .القيادة األخالقية / اآلثار البيئية / المخلفات الصناعية :يةالكلمات المفتاح
 

 المقدمة
في ظل التغيرات التي عصفت وال زالت تعصف بالعالم؛ وما يتعرض إليه من أزمات 
اقتصادية وسلوكية أدت إلي ابتالء اإلنسانية بالعديد من السلوكيات السيئة في الوقت الحاضر، 

يادة األخالقية في جميع قطاعات المجتمع اإلنساني الدولي وتسبب في افتقار شديد إلي الق
والمحلي ويظهر ذلك الفقدان للقيادة األخالقية بوضوح من خالل الكشف المستمر عن 
التصرفات غير األخالقية على جميع مستويات المجتمع في العالم فلم يبق أي مجال من 
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لى الدرجات القيادية، لم يتأثر من ذلك مجاالت السعي اإلنساني بداية من العائلة وانتهاء بأع
 ولذلك ثمة طريق طويل لكيفية مواجهة التحديات المتعلقة باألخالق والقيادة في العمل.

أن وتشير الدراسات أن القيادة األخالقية هي نمط يمارس بتشبع القائد بقوى األخالق و 
م في الفكر اإلداري يمارسها بدافع قيمي أخالفي وتعرض أدبيات الدراسات أن بعض األعال

خالق ن األطرح تساؤاًل مهًما وهو ما القيادة الجيدة؟ وانتهت التساؤالت إلى استنتاج مهم، وهو أ
ًصا هي قلب القيادة اإلدارية، وأن أساس القيادة األخالقية وجوهرها هو أن يكون القائد شخ

 غاية األهمية يجسد ( وذلك في حد ذاته جواب في15م، ص2018أخالقًيا ذاتًيا. )الزبيدي، 
تكز ها تر مضمون القيادة وبقراءة شاملة لمفهوم القيادة األخالقية في العديد من المراجع نجد أن

على األفكار الرئيسة التالية وهي أن يمتلك مهارات شخصية، تمكنه من تعزيز السلوكيات 
ة طبقه داخل جهاإليجابية داخل جهة العمل حيث أن القائد كلما التزم بالسلوك األخالقي و 

 العمل كان تأثيره في المرؤوسين بشكل أكبر.
وتعتبر الصناعات الكيماوية في مصر ركيزة هامة من ركائز االقتصاد القومي ويعتقد 

ي البعض أن الصناعات الكيماوية هي الصناعات التي تنتج المواد الكيماوية فقط، ولكنها ف
يماوية تتطلب عادة تحويل بعض المركبات حقيقة األمر تعني أكثر من ذلك، فالصناعات الك

( 17م، ص2011)إسالم،  الكيميائية إلى مركبات أخرى متنوعة وإلى سلع ومنتجات متباينة
وتتضح أهمية قطاع الصناعات الكيماوية في مصر من إجمالي صادرات تلك الصناعات 

م( مسجلة 2018مليار دوالر )الجهاز المركزي للتعبئة،  5.5م نحو 2018والتي بلغت عام 
)الجهاز  مليار دوالر 4.46م الذي بلغ ما قيمته حوالي 2017عن عام  %21زيادة نسبتها 

الذي المركزي للتعبئة، مرجع سابق(، ويرجع ذلك إلى توافر الخبرات المصرية في هذا المجال و 
 بدأ منذ أربعينيات القرن الماضي.



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 
 وآخرون وجدي أبو زيد اسماعيل 

 

 2022 يونيو السادس، الجزء الثالث، العددون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

 

292 

نية مل فقط على بعض المهارات الذهكما أن عقلية القائد اإلداري الناجح ال يجب أن تشت
 والفنية التي تسهم في تحقيق أهداف المنظمة بل يجب أن تعتمد تصرفات القائد وسلوكياته
ا على مذاهب أخالقية في البيئة االجتماعية التي تعمل من خاللها منظمته والتي من خالله

 .الصناعات الكيماوية يعمل على الحد من التأثيرات السلبية للمخلفات الصلبة الناتجة عن
وعلى الرغم من تنوع المشكالت البيئية المعاصرة من حيث األسباب والنتائج إال أن 
مشكلة المخلفات الصلبة أصبحت قضية عالمية تفرض نفسها على المجتمعات والدول لما لها 

ن ملحد اي من تأثيرات كبيرة على البيئة والمجتمع فهل يمكن للقيادة األخالقية أن تلعب دوًرا ف
 األثار البيئية لتلك المخلفات ومن هنا تثار مشكلة الدراسة.

 

 بحثمشكلة ال
م" أن مشكلة النفايات الصلبة في الوقت 2019أثبتت دراسة "إسالم عبد السالم حسن، 

 الحاضر مشكلة عالمية مشتركة بين جميع دول العالم سواء كانت هذه الدول متقدمة صناعيا
 مشكلة تشغل عقول البيئيين واالقتصاديين والساسة وأخذت تحتل مركزأو نامية وقد أصبحت 

 الصدارة ضمن قوائم األولويات للدول من حيث إيجاد الحلول العلمية والجذرية لها.
 بها، والمخلفات هي أي مواد تتبقى أو تتولد من نتاج العمليات في النظام البيئي المحيط

ئي البي ارها مكونات أساسية تتفاعل مع اإلنسان والنظامويتفاعل هذا النظام مع المخلفات باعتب
من خالل ممارسته لألنشطة اليومية المختلفة، وتتمثل هذه المخلفات في مخلفات عضوية 

 ومخلفات غذائية، ومخلفات ناتجة عن األنشطة الصناعية واإلنشائية.
، يستند في م" أن المدير بمثابة قائد أخالقي2018أثبتت دراسة "طارق أحمد محمد، 

سلوكياته وممارساته إلي الضوابط والمبادئ األخالقية ومن خالل الحضور الميداني والعالقة 
العملية للباحث مع المديرين والعاملين، لوحظ أن ثمة تنوًعا بين المديرين في سلوكياتهم تجاه 
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سئولية البيئية، ونظرا البيئة، وتبايًنا بين العاملين في تقدير قيادة المديرين ومقدار مراعاتهم للم
ألهمية الدور الذي يقوم به المدير وتأثيره الكبير في سلوك العاملين معه سواء في اتجاهاتهم 
أو قيمهم، فإن عدم االلتزام بالقيادة األخالقية يؤدي إلي زيادة المخلفات الصلبة التي تؤثر 

عدل دوران العاملين، كما سلبًيا على البيئة، باإلضافة إلي انخفاض جودة المنتج، وزيادة م
 تزداد منازعات العمل، إضافة إلي اإلحباط الذي يتولد لدى العاملين.

 

 أسئلة البحث
لفات أي مدى تكون للقيادة األخالقية دور في الحد من األثار البيئية الناتجة عن المخإلى "

 "الصلبة للصناعات الكيماوية؟
 ويتفرع منه ما يلي:

 يادة األخالقية لدى المديرين في الشركة القابضة للصناعاتما درجة توافر أبعاد الق .1
 الكيماوية؟

ر ما أنواع المخلفات الصلبة في الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ومصادرها واآلثا .2
 البيئية المترتبة على تراكمها؟

ما المعوقات التي تحول دون االستفادة من المخلفات الصلبة، وكيف يمكن االستفادة  .3
 صادية من هذه المخلفات؟االقت

 ما مدى سعي القيادة إلى تنمية الوعي البيئي لدى العاملين؟ .4
 

 البحثأهمية  
تأتي أهمية هذه الدراسة في أنها تناقش دور القيادة األخالقية في الحد من األثار البيئية 

اعات الناتجة عن المخلفات الصناعية الصلبة مع التطبيق الميداني على الشركة القابضة للصن
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الكيماوية، كما تأتي أهميتها من أهمية النتائج التي ستخرج بها الدراسة وأهمية ما ستوفره من 
معلومات مهمة لمتخذي القرار في مكاتب المسئولين عن القيادة المؤسسية، وعن ميثاق 
ممارسة المسئولين ألبعاد القيادة األخالقية وما ينتج عنها من الحد من مظاهر تلوث البيئة 

ما تعد هذه الدراسة إسهامًا متواضًعا يضاف إلي جهود الباحثين اآلخرين في مجال القيادة ك
األخالقية في المؤسسات وسيضاف ذلك العمل المتواضع إلي المكتبة العربية ومكتبة جمهورية 

 مصر العربية.
ية طبيقتتضح أهمية وقيمة الدراسة من خالل الوقوف على إسهامه في النواحي األكاديمية والت

 كما يلي:
 األهمية األكاديمية: 

تتمثل أهمية هذا البحث غي تحقيق الكثير من الفوائد من خالل توضيح مفهوم وأبعاد  -أ
 ممارسات القيادة األخالقية كأحد أنماط القيادة الحديثة.

ة تناول الدراسة لجانب جديد ومهم في مجال القيادة األخالقية وهو توضيح دور القياد -ب
 .ماويةي الحد من اآلثار البيئية الناتجة عن المخلفات الصلبة للصناعات الكياألخالقية ف

 تسليط الضوء على األبحاث العربية منها في موضوع الدراسة ورغبة الباحثين في تغطية -ج
 جزء من هذه الندرة في هذه األبحاث.

 األهمية التطبيقية:
ين لباحثت التي ستقدمها والتي تفيد اتكمن أهمية الدراسة في النتائج واالقتراحات والتوصيا -أ

غي  والمهتمين بهذا المجال في االطالع على النتائج التي تتعلق دور القيادة األخالقية
 الحد من اآلثار البيئية الناتجة عن الصناعات الكيمائية.

إمكانية االستفادة من نتائج هذه الدراسة في اإلسهام في رفع كفاءة ممارسات القيادة  -ب
ية داخل الشركة القابضة للكيماويات، إذ حال ثبوت التأثير اإليجابي لهذه األخالق
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 الممارسات سيؤثر ذلك على الموارد البشرية العاملة بالشركة.
إلى  اإلسهام في توجيه أنظار الباحثين إلى ضرورة إجراء المزيد من الدراسات والتي تتطرق -ج

فات اآلثار البيئية الناتجة عن المخل المساعدة في نشر نمط القيادة األخالقية للحد من
الصلبة للصناعات الكيماوية وذلك من خالل تميز الهيكل التنظيمي، وتميز المرؤوسين 

 العاملين بها.
 

 بحثهداف الأ
تعد األهداف هي اإلجابات حول المشاكل التي تدور حولها الدراسة، حيث إنها تقوم 

ى عدة أهداف يقوم من خالله الباحثين باإلجابة عنها بشكل مفصل. ويشتمل كل بحث عل
ى باإلجابة عن السؤال الرئيسي للمشكلة، وينبثق عن الهدف الرئيسي عدة أهداف فرعية، وعل

هذا فقد يعبر عن كل هدف من أهداف الرسالة بسؤال أو بالعديد من األسئلة أو من خالل 
 طرح فرضيات.

 القيادة األخالقية في الحد منيرتكز الهدف الرئيسي للبحث على القيام بتحديد دور 
نقسم انتشار التلوث البيئي الناتج عن المخلفات الصلبة الناتجة عن الصناعات الكيماوية، وي

 :الهدف الرئيسي إلى عدة أهداف فرعية أال هي
 التعرف على اآلثار البيئة الناتجة عن المخلفات الصناعية الصلبة. -أ

 المشاركة في –وضوح الدور  –صها الثالث )العدالة بيان دور القيادة األخالقية بخصائ -ب
 .السلطة( في الحد من التلوث البيئي للمخلفات الصلبة

التعرف على المعوقات التي تحول دون االستفادة من المخلفات الصلبة وما يترتب على  -د
 ذلك من خسائر اقتصادية، وكيفية االستفادة من هذه المخلفات.
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خلفات الصلبة الناتجة عن الصناعات الكيمائية والتعرف على الكشف عن مصادر الم -هـ
 اآلثار البيئية الناتجة عنها.

 ة.تسليط الضوء على مستوى الوعي البيئي للعاملين بالشركة القابضة للصناعات الكيماوي -و
معرفة مدى إمكانية المساهمة في تخفيض العبء على موازنة الدولة الناتج من اإلنفاق -ز

 ة آثار التلوث البيئي.على معالج
 

 بحثمف اهيم ال
جمع ييتركب مصطلح القيادة األخالقية من القيادة واألخالق؛ حيث  القيادة األخالقية:

بينهما في مصطلح مركب واحد يشير معجم المعاني اإللكتروني أن القيادة هي القدرة على 
لوك البشرّي  و اس نحلتوجيه جماعة من النّ معاملة الطبيعة البشرّية أو على التَّأثير في السُّ

م، 2017)دراركة،  هدف مشترك بطريقة تضمن بها طاعتهم وثقتهم واحترامهم وتعاونهم
 (.27ص

نيع وهي تلك الفضالت الناتجة عن مواد الخام المتبقية بعد التص المخلفات الصناعية:
لمبروك، )ا إضافة إلى المنتجات الصناعية غير السليمة وكذلك مغلفات لهذه المنتجات.

(، وغالبية المخلفات أو النفايات الصناعية هي نفايات كتلية )ذات حجم 30م، ص2016
ألقل كبير( وكذلك هي غالًبا مركبة من مواد غير عضوية لهنا فهي غير قابلة للتحلل أو على ا

 بطيئة في التحلل ومن هنا فهي تتراكم في مواقع التخلص.
هي إحدى الشركات القابضة بقطاع األعمال  :ةالشركة القابضة للصناعات الكيماوي

المصري وتتبع وزارة قطاع األعمال، وهي أكبر الشركات العاملة في مجال صناعة الكيماويات 
شركة من الحجم الكبير والمتوسط في مجاالت متنوعة  18في مصر تمتلك حصة أغلبية في 
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ري وتتمثل الشركات التابعة مليار جنيه مص 2.5رأس المال المدفوع للشركات التابعة يتجاوز 
في العديد من المجاالت منها قطاع األسمدة األزوتية وقطاع الورق وقطاع الكيماويات 
األساسية والمتنوعة، قطاع االسمنت والتعدين والمنتجات اإلسمنتية ،قطاع السجاير، قطاع 

طاع صناعة صناعة اإلطارات ومنتجات الكاوتشوك والجلود، قطاع مستلزمات وسائل النقل، ق
لمبات اإلضاءة، قطاع إنتاج الملح الصناعي وملح الطعام كما تساهم الشركة القابضة 

لسنة  159وشركاتها التابعة في مجموعة من الشركات المشتركة الخاضعة ألحكام القانون رقم 
 .97لسنة  8أو قانون االستثمار رقم  1981

فيدة ير الميع أشكال المواد الكيماوية غيقصد بالمخلفات الكيماوية جم المخلفات الكيماوية:
اد وغير الضرورية والمنتهية الصالحية، ويمكن لهذه المخلفات الكيماوية أن تكون صلبة )مو 
( كيماوية، ورق بالستيك، زجاج مكسور، وغير ذلك( أو سائلة )زيوت، مذيبات، محاليل مائية

يئة خلفات كيميائية تطرح إلي البأو رسوبيات )مائية وغير مائية( أي أنها كل ما ينتج من م
سواء مخلفات صلبة أو سائلة أو غازية والتي تسبب االنزعاج والمضايقة للسكان في 

ت ركيزاتالمجمعات السكنية القريبة منها أو الضرر أو الخطر للبيئة المحيطة حولها بفعل زيادة 
 العناصر والمركبات الكيميائية في الوسط البيئي المحيط.

 

 ابقةسدراسات  
 الدراسات المتعلقة بالقيادات األخالقية:

غوث في بعنوان "القيادة األخالقية لدى مديري المدارس بوكالة ال (:م2015)دراسة أبو علبة 
عرف هدفت الدراسة إلى الت .محافظة غزة وعالقتها بالوالء التنظيمي من وجهة نظر المعلمين"

ة ن وجهمى مديريهم وعالقتها بالوالء التنظيمي على درجة تقدير المعلمين للقيادة األخالقية لد
 نظر المعلمين.
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بيان واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي كما اعتمدت الطالبة على آداه االست
د ( مفردة، وق366لجمع البيانات وقامت بتطبيقها على عينة من المعلمين والمعلمات بلغت )

 استخدمت الباحثة االستبانة.
 أهم نتائج الدراسة أن درجة تقدير المعلمين للقيادة األخالقية لدى مديري وكان من 

لى المدارس بوكالة الغوث بمحافظة غزة كانت كبيرة، حيث سمات العمل الفني واإلداري في أع
 مراتب القيادة األخالقية، وحصل مجال العالقات الشخصية على المرتبة الثالثة في مراتب

نة العي ن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط تقديرات أفرادالقيادة األخالقية، وتبي
ة لممارسة القيادة األخالقية لدى مديري المدارس تعزي لمتغيرات الجنس، والعمر، والمنطق
اد التعليمية، وسنوات الخدمة، وكان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط تقديرات أفر 

لح خالقية تعزى لمتغير المؤهل العلمي، وكانت هذه الفروق لصاالعينة لممارسة القيادة األ
 حملة الدبلوم.

وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات تتعلق بقطاع غزة في فلسطين، وكان من أهمها 
ت أن تعمل الجهات المختصة في وكالة الغوث على إعداد برامج متعددة لالستفادة من مستويا

، مدارسواعتماد القيادة األخالقية كأحد بنود تقييم مديري ال الوالء التنظيمي لدى المعلمين،
الء وتعميم الدراسة على جميع مناطق الوكالة التعليمية لالطالع على مستويات القيادة والو 

ن ماجحة التنظيمي واالستفادة من نتائج الدراسة عند تعيين مديري المدارس، وإبراز النماذج الن
 م.مالئهمجال القيادة األخالقية وبافي المجاالت ليكونوا قدوة لز  مديري المدارس المتميزين في

"العالقة بين القيادة األصيلة  (:م2016)دراسة عبد العزيز، محمود عبد العزيز أحمد 
 .وأخالقيات العمل بالتطبيق على العاملين باإلدارة العامة للموارد المائية والري بشرق الدقهلية"

يد العالقة بين القيادة األصيلة وأخالقيات العمل، بالتطبيق على تهدف هذه الدراسة إلى تحد
مفردة( من العاملين باإلدارة العامة للموارد المائية والري بشرق الدقهلية؛  271عينة ممثله من )
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، T-Testوتم استخدام )اإلحصاء الوصفي، معامل ارتباط بيرسون؛ تحليل االنحدار المتعدد؛ )

One Way Anova)  ليل البيانات.في تح 
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة نتائج منها: وجود ارتباط معنوي سلبي ضعيف بين 

قي المعالجة المتوازنة ووقت الفراغ، وجود ارتباط معنوي إيجابي ضعيف بين المنظور األخال
الداخلي وكٍل من محورية العمل واالعتماد على النفس وعدم إضاعة الوقت، وجود تأثير 

ي ضعيف للوعي الذاتي على محورية العمل، وجود تأثير معنوي إيجابي ضعيف معنوي إيجاب
للمعالجة المتوازنة على االعتماد على النفس، وجود تأثير معنوي سلبي ضعيف المعالجة 

ل كالمتوازنة ووقت الفراغ وجود تأثير معنوي إيجابي ضعيف للمنظور األخالقي الداخلي على 
ء لى النفس وعدم إضاعة الوقت وجود اختالفات معنوية في آرامن محورية العمل واالعتماد ع

ن لم مفردات العينة حول متغيرات الدراسة وفًقا لكل من النوع والعمر ومستوى التعليم في حي
 يثبت ذلك للدخل الشهري لألسرة.

خالقية "العالفة بين سلوكيات القيادة األ (:م2016)دراسة على، أسامة عبد الباسط محمود 
. اط صمت الموظف بالتطبيق على العاملين بمدربات الخدمات العامة بمحافظة الدقهلية"وأنم

هدفت الدراسة إلى قياس العالقة بين سلوكيات القيادة األخالقية وأنماط صمت الموظف 
من  بالتطبيق على العاملين بمديريات الخدمات العامة بمحافظة الدقهلية؛ وتم جمع البيانات

لعاملين بمديريات الخدمات العامة محل التطبيق؛ وتم إستخدام )معامل ( مفردة من ا360)
 إرتباط بيرسون، تحليل اإلنحدار المتعدد( في تحليل البيانات.

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج وهي: وجود ارتباط معنوي جزئي بين 
كانت  0.260بلغت سلوكيات القيادة األخالقية وأنماط صمت الموظف أن أقوى عالقة ارتباط 

كانت  0.180بين بعدي توضيح الدور والصمت االجتماعي اإليجابي وأضعف عالقة ارتباط 
بين بعد النزاهة وبعد الصمت اإلجتماعي اإليجابي، وجود عالقة عكسية بين سلوكيات القيادة 
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القي األخالقية والصمت الطوعي وسلوكيات مشاركة القوة؛ اإلهتمام باالستدامة، التوجه األخ
وبعد الصمت الوقائي، ال يوجد تأثير معنوي لسلوكيات القيادة األخالقية على الصمت 
الطوعي، ال يوجد تأثير معنوي لسلوكيات القيادة األخالقية على الصمت الدفاعي، ال يوجد 
تأثير معنوي لسلوكيات القيادة األخالقية على الصمت اإلجتماعي اإليجابي، ال يوجد تأثير 

وكيات القيادة األخالقية على الصمت الوقائي، ال يوجد اختالف معنوي في إدراك معنوي لسل
العاملين لسلوكيات القيادة األخالقية لمدراءهم وفًقا للنوع، ال يوجد اختالف معنوي في إدراك 
العاملين لسلوكيات القيادة األخالقية لمدراءهم وفقا للمرحلة العمرية، ال يوجد اختالف معنوي 

 ك العاملين لسلوكيات القيادة األخالقية لمدراءهم وفقا للمستوى التعليمي. في إدرا
بتكاري "القيادة األخالقية وعالقتها بالسلوك اال (:م2016) حسينالسيد، وليد حمدان سالمة 

يتمثل الهدف  .للمرؤوسين بالتطبيق على المراكز الطبية ومستشفيات جامعة المنصورة"
استكشاف العالقة بين القيادة األخالقية والسلوك االبتكاري الرئيسي لهذه الدراسة في 

 للمرؤوسين بالتطبيق عنى المراكز الطبية ومستشفيات جامعة المنصورة، وسعت الدراسة إلي
تحقيق مجموعة من األهداف األخرى تمثلت في التعرف عنى مستوى االختالف بين فئات 

بتلك المستشفيات حول ممارسة سلوكيات  المرؤوسين )األطباء، هيئة التمريض، اإلداريين(
 القيادة األخالقية وتحديد مستوى االختالف بين فنات المرؤوسين )األطباء هيئة التمريض
ة اإلداريين(من حيث مستوى ممارسة سلوكيات العمل االبتكارية: واستكشاف نوع وقوة العالق

بين  التعرف على مدى االختالفبين سلوكيات القيادة األخالقية وسلوكيات العمل االبتكارية و 
المرؤوسين نحو ممارسة السلوك االبتكاري من حيث خصائصهم الديموغرافية )العمر؛ النوع 

 مدة الخبرة؛ المؤهل العلمي(.
وأظهرت نتائج الدراسة عدة نقاط أهمها: وجود عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين 

ين. وأظهرت وجود اختالفات ذات داللة إحصائية القيادة األخالقية والسلوك االبتكاري للمرؤوس
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اإلداريين( بالمستشفيات محل الدراسة من  0بين فنات المرؤوسين )األطباء هينة التمريض
حيث مستوى إدراكهم لممارسة القيادات اإلدارية لسلوكيات القيادة األخالقية. كما تبين وجود 

هم من حي مستوي ممارسة السلوك اختالفات ذات داللة إحصائية بين فنات المستقصي من
االبتكاري للمرؤوسين عدم وجود اختالفات ذات داللة إحصائية بين فنات المستقصي منهم من 
حيث مستوى ممارسة السلوك االبتكاري لمرؤوسين وفًقا لخصائصهم الديموغرافية )النوع. العمر 

  المؤهل العلمي: مدة الخبرة(.

عالقة "تأثير القيادة األخالقية على ال (:م2018) عالالدراسة البسيوني، هبة صالح عبد 
 ."التبادلية بين القائد والمرؤوس بالتطبيق على المؤسسات الصحفية بجمهورية مصر العربية
ئد هدفت هذه الدراسة إلى قياس تأثير القيادة األخالقية على العالقة التبادلية بين القا

المؤسسات الصحفية بجمهورية مصر العربية والمرؤوس، وذلك بالتطبيق على الصحفيين في 
وفي ضوء مراجعة الدراسات السابقة التي تناولت متغيرات الدراسة بالبحث والتحليل؛ 
 استخلصت الباحثة اإلطار النظري للدراسة من حيث مفهوم القيادة األخالقية وكذلك مفهوم

 العالقة التبادلية بين القائد والمرؤوس.
ت ترح للدراسة لكي يستخدم كدليل الختبار العالقة بين متغيراوقد تم تصميم نموذج مق

 الدراسة، وتم توجيه قائمة االستقصاء إلى المستقصي منهم )الصحفيون( ولتحليل البيانات
لغ حجم بإلدخال البيانات األولية، وقد  Spssاألولية للدراسة تم استخدام البرنامج اإلحصائي 

 مفردة . 359العينة المختارة 
ضحت نتائج التحليل اإلحصائي وجود ارتباط معنوي إيجابي بين أبعاد القيادة وأو 

ابي ي إيجاألخالقية وأبعاد العالقة التبادلية بين القائد والمرؤوس كما أوضحت وجود تأثير معنو 
 لكل من النزاهة ووضوح التوصيات والبحوث المستقبلية. 
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 :الدراسات المتعلقة بالمخلفات الصلبة
ر بعنوان "اقتصاديات المخلفات الصلبة في مص (:م2013)محمد محمد السباعي دراسة مها 

هدفت الدراسة إلى التعرف على المعوقات التي تحول دون  .("2010-1974خالل الفترة )
، االستفادة من كميات المخلفات الصلبة وما يترتب على ذلك من خسائر اقتصادية واجتماعية

 .تدويرادية من هذه المخلفات بالتغلب على المعوقات وإعادة الومدى إمكانية االستفادة االقتص
وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك عائد اقتصادي عالي من تدوير المخلفات الموجودة 
في مصر وأن التخلص من المخلفات هو جزء ال يتجزأ من العملية اإلنتاجية ذاتها يمكن 

ي الرئيسية في االستفادة من المخلفات فاالستفادة منه بشكل اقتصادي ولكن تتمثل العقبة 
ب انخفاض إنفاق الدول النامية على عملية إعادة التدوير رغم اقتصاداتها، وعلى ذلك تتطل

 المواجهة اختيار الوسيلة المناسبة لعملية إعادة التدوير. 
Hasan،Hamdy Mohammed Naguib (2015): "Environmental Friendly 

”Green” Polymer Composites (GPC): Synthesis of Wooden/Polymer 

Composites for Building Constructions and Industrial Applications"  

 / توليف المركبات الخشبية  (GPC)مركبات البوليمر "الخضراء" الصديقة للبيئة
 قاياة من بالبوليميرية إلنشاءات المباني والتطبيقات الصناعية، وهدفت إلى محاولة االستفاد

 قش األرز للمستعدة في تحضير مركبات البوليمر الخشبية بإضافةألياف قصب السكر وألياف 
تفل قصب السكر وقش األرز، واعتمد الباحث على استخدام المنهج التجريبي في دراسته 

بة والميكانيكية الخاصة بالدراسة للوصول إلى النتائج المطلو  بإجراء التجارب الكيميائية
 تلك األلياف أقل امتصاصا للماء وتتميز بدرجة لجعلطاع تحديد الوسائل االقتصادية واست

مقاومة حرارية مقبولة، وقام بخلطها مع بوليمرات الخشب لعمل األخشاب المضغوطة 
 ة.واالستفادة منها وتقليل أثر تلك المخلفات على البيئ
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ش ثألياف قصب السكر وألياف وانتهت الدراسة إلى إمكانية االستفادة من مركبات بقايا 
األرز والبوليستر وبوليمرات الخشب في عمل العديد من التطبيقات الصناعية مع تعزيز 

 الخصائص الميكانيكية والحرارية. 
Abdeel Razek، Donia Gamal Sayed (2017): "Evaluation of Some 

Industrial Solid Wastes in the Production of Blended Cement - Solid 

waste management for Industrial Zones"  

قة إعادة تدوير المخلفات الصلبة الناتجة من المناطق الصناعية مع التطبيق على المنط
الصناعية بقوسينا، هدفت الدراسة إلي تناول إعادة تدوير المخلفات الصلبة الناتجة عن 

بلة من المواد السيليكية القا %66بة صناعات االسمنت والسيراميك، نظًرا الحتوائها على نس
ى إلعادة التدوير.واعتمد الباحث على المنهج التجريبي وقام بإجراء التجارب المعملية عل
يان خلطات وعجنات من العينات ويمكن اإلشارة إلى أهداف الدراسة على النحو التالي: لعمل ب

مخلفات الصلبة في منطقة بالمخلفات الصلبة المتولدة، وتحليل لمكونات وخصائص هذه ال
يدة قويسنا الصناعية. تقييم منظومة إدارة المخلفات الصلبة الحالية وتحديد الممارسات الج
مة والغير جيدة لمعالجة المخلفات في منطقة قويسنا الصناعية. إجراء دراسة فنية حول منظو 

ن تاحة للتقليل مإدارة المخلفات الصلبة في منطقة قويسنا الصناعية. دراسة الخيارات الم
يسنا كميات المخلفات الصلبة المتولدة يوميا وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها في منطقة قو 

ديد الصناعية. عمل بيان بمواد إعادة التدوير مثل الورق، الزجاج، البالستيك والمعادن وتح
يات راسة إمكانإمكانية إدراجها في عمليات إعادة التدوير وإعادة االستخدام ومن جهة أخرى د

قبل  تسويق هذه المواد بشكل رسمي. تحديد وتحليل الجوانب المحددة ألنشطة إعادة التدوير من
 القطاعات الرسمية وغير الرسمية.
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ت ثم وانتهي إلى إمكانية االستفادة من تلك المخلفات عن طريق عمل تركيبة لهذه المخلفا
ات درجة مئوية وأن بعض أنواع التركيب 300عجنها ومعالجتها حرارًيا عند درجة حرارة تبلغ 

ينتج عنها مواد صلبة متماسكة بقوة وقليلة المسامية وتصلح تطبيقات في بعض الصناعات 
ة واالستخدامات المهنية. وانتهت الدراسة إلى عدة نقاط هامة منها: عدم وجود منظومة خاص

واقع غير مخصصة ٪ من الصناعات تحتفظ بالمخلفات في م8لجمع المخلفات الصلبة. 
 ٪ فقط من المخلفات الصلبة الصناعية. 19لذلك. يتم إعادة تدوير 

 :الدراسات المتعلقة بالصناعات الكيماوية
ر "الوضع التنافسي للصناعات الكيماوية في مص (:م2000) طارق نوير، احمد محمد السيد

ة األوضاع التنافسيفي ضوء التطورات المحلية والعالمية الجديدة"، هدف البحث إلى تعيين 
 للصناعات الكيماوية المصرية، في ضوء التطورات المحلية والعالمية الجديدة.

 وتوصلت الدراسة إلى أن مصر تتمتع بمزايا تنافسية في بعض المنتجات الكيماوية، إال
، امخمواد )أن هذه المزايا تعد من النوعية المتوافقة التي تستند إلى الموارد المحلية الموروثة 

 بترول غاز طبيعي( ولكنها تفتقد إلى المحتوى التكنولوجي واإلنتاجي المرتفعان. 
ت بعض القضايا ذات الصلة بالبيئة: حالة الصناعا" (:م2006) محمدفادية عبد السالم، 

وتهدف الدراسة إلى التعرف على وضع قطاع الصناعات الكيماوية بهدف  .الكيماوية"
التي تتمتع فيها مصر بمزايا تنافسية وكذلك التعرف على  استكشاف المجموعات الكيماوية

المنافسين المحتملين لمصر في إطار هذه الصناعات فضال عن فرص تنويع المنتجات 
 التصديرية فيها لتحسين النفاذ إلى األسواق العالمية.
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 اإلطار النظري
 :حها كالتاليالباحثين ويمكن توضي ىلدها تعددت تعريفات :تعريف القيادة األخالقية

 عرفها  (Trevifio, 2000)أنها تنطوي على مجموعة من الخصائص التي تتوافر في ب
مات القادة منها الصدق، والجدارة بالثقة. وأنها تذهب إلى ما وراء ذلك من أجل فهم الس

 البسيطة لخاصية اإليثار. 
 داري د اإلوم بها القائتعرف القيادة األخالقية بأنها مجموعة من السلوكيات واألفعال التي يق

كساب تجاه المرؤوسين مستخدًما في ذلك الوسائل والسبل المالئمة والتي يمكن من خاللها إ
ا نافعً  المرؤوسين والموظفين الفضائل األخالقية التي تجعل من كل فرد منهم إنساًنا صالًحا

 لنفسه ومجتمعه.
 رة خالقية التي تمارسها اإلداتعرف أيضا بأنها مجموع القيم والمعايير والسلوكيات األ

رة المؤسسية عند تعاملها مع العاملين بها، وتقاس من خالل رضا العاملين عن تلك اإلدا
في جوانب الصفات الشخصية؛ والصفات اإلدارية والعالقات اإلنسانية. )دراركة، مرجع 

 سابق(.
ية في حياته عايير األخالقالقائد األخالقي هو القائد الذي يلتزم بالم :تعريف القائد األخالقي

زم ويلت الشخصية المهنية ومن ثم فإنه يجب أن يتمتع بالصدق والثقة والنزاهة؛ واألمانة والشرف
بأداء المهام المنوطة به بكل إتقان، كما أنه مثال يحتذى به ويسعى لتحسين مؤسسته 

 )العاملين( ليينوتطويرها والقيام باألمور المناسبة لكل من المؤسسة والمستفيدين الداخ
 . والمستفيدين الخارجيين )أصحاب المصلحة(

والقائد األخالقي االقتصادي يبدي دوًما اهتماًما بمصلحة مؤسسته من خالل اتخاذ 
 قرارات عادلة ومناسبة وتفضيل األخالق على أية مكاسب أخرى.
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 Sources of Morals in Moral Leadership مصادر األخالق في القيادة األخالقية:

قية، تتعدد مصادر األخالق للقائد المؤسسي التي يعتمد عليها في تكوين مبادئه وقيمه األخال
 ومن هذه المصادر: 

المصدر الديني: من أهم المصادر األخالقية التي تنظم معامالت الناس وأعمالهم، حيث -أ
 تستمد أخالقيات مهنة التعليم من المصادر الدينية والتشريعات السماوية.

مع المصدر االجتماعي: فأخالقيات القيادة المؤسسية تتأثر بعادات وتقاليد وأخالق المجت-ب
 يده.ومعارفه؛ لذا فهناك عالقة قوية بين أخالقيات القيادة وبين المجتمع وعاداته وتقال

المصدر االقتصادي: ويركز هذا المصدر اهتمامه على الظروف االقتصادية للقائد -ج
المؤسسي الذي يعيش في وضع اقتصادي مقبول تتوقع منه أخالقيات األخالقي فالقائد 

تأثر ترفيعة، والتزام أكيد بقواعد وأسس المهنة؛ أما إذا كان وضعه االقتصادي متدني فقد 
أخالقيات بعض القيادات بهذا الوضع وتصبغ سلوكياته بطابع المادية على حساب 

 الجوانب األخالقية.
 لسفيةي: حيث أن القائد المؤسسي قد يتأثر بمنظومته الفكرية والفالمصدر الفلسفي أو الفكر -د

أكثر من مصادر األخالق؛ وتكون هي الموجه لسلوكه األخالقي؛ وعلى ذلك فقد تتأثر 
 القيادة المؤسسية بمصدر فكري متطرف مما يؤدي إلى انحرافات شديدة في مجال العمل.

نين واللوائح واإلجراءات اإلدارية التي يعمل المصدر اإلداري والتنظيمي: وتشير إلى القوا-ه
في ضوئها القيادة المؤسسية األخالقية؛ والتي يتعين التزامها بها وتطبيقها في مجال العمل 

يتضح مما سبق أن القيادة األخالقية ال تهتم فقط بالتركيز على عند تنفيذ المهام المختلفة. 
ت المؤسسية؛ بل تهتم أيًضا بعملية تشجيع مثل تفعيل السمات والسلوكيات األخالقية للقيادا

هذه السلوكيات بين المرؤوسين؛ لتحسين األداء الكلي للمؤسسة االقتصادية من خالل 
تدعيم العالقات اإلنسانية بين القيادات والمرؤوسين، وتفعيل العمل الجماعي من خالل 
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كما أنها لكي يتم إدراكها  تطبيق منهجية عمل الفريق وتشجيع القضايا األخالقية ومناقشتها
من قبل اآلخرين يجب أن تتضمن السمات األخالقية للقيادة االقتصادية ومدى قيام القائد 

 المؤسسي بتشجيع السلوكيات األخالقية ودعمها لدى مرؤوسيه في كافة مواقف العمل.
قية تهدف القيادة األخال م (2016)معايير هيئة التدريس،  أهداف القيادة األخالقية:

 المؤسسية إلى: 
وب تحفيز القيادات المؤسسية على تحمل متطلبات أدوارهم ومسؤولياتهم بعقول مفتوحة وبقل-أ

 راضية.
 تفعيل آليات المحاسبة والنزاهة ومكافحة الفساد والممارسات غير السليمة.-ب
ثر األ أكبر إيجاد الفرص للقادة الطموحين لمراجعة المعتقدات والقيم والخبرات التي كان لها-ج

 في تشكيل حياتهم كأفراد.
 زيادة وعي القيادات المؤسسية بالقيم التي يتعين أن يوظفونها في أعمالهم.-د
 زيادة تأثير قيادات المؤسسات في تشكيل سلوكيات العاملين معهم وتهذيب أخالقهم.-ه
 ممارسة العمل الجماعي من خالل فرق العمل وحلقات الجودة قواًل وفعاًل.-و
 تشكيل صف ثان من القيادات الشابة التي تتشرب القيم واألخالقيات المهنية وتعمل على-ز

 تفعيل العمل بها.
تتطلب القيادة األخالقية معايير وأنظمة مختلفة؛ لكي تتمكن من  معايير القيادة األخالقية:

نتعامل مع مورد  ممارسة دورها بفعالية والقيام بواجباتها على أكمل وجه والبد لنا أال نغفل أننا
بشري في هذا السياق، وأن المورد البشري دائما ما يكون خاضًعا لمؤثرات قد تكون إيجابية وقد 
تكون سلبية، وهذا يرجع إلي طبيعة الثقافة المعمول بها داخل المنظمة التي ينتمي إليها الفرد 

رات اإلدارية والمعايير حيث أن الثقافة التنظيمية تتدخل بشكل ال يمكن تجاهله في اتخاذ القرا
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التي قد تحكم هذه القرارات وسنتناول فيما يلي أهم ما جاء وتم ذكره من معايير خاصة بالقيادة 
 (85-34م، ص2020األخالقية. )آل كردم، 

 إلى وجود عدة قواعد أخالقية تتحكم بسلوك غالبية العاملين بالمهن وهي:
هدف القيام بتقديم الخدمة له دون أن يكون الالتحلي باألمانة والصدق مع متلقى الخدمة و  -

 من تقديمها الحصول على المنفعة.
ة لعدالأن يكون الشعار المرفوع في التعامل مع كافة الشرائح بالمجتمع عند مزاولة المهنة ا -

 والمساواة.
 (20م، ص2012األخذ باالعتبار المصلحة العامة قبل المصلحة الشخصية. )األشعري،  -
غالل لى تقديم الخدمة لطالبها دون استغالله بأي شكل كان مادًيا أو معنوًيا كاستالحرص ع -

ف أسراره، أو االتجار بها، أو عدم تقديم معلومات قد يحتاجها بشكل مقصود ومتعمد بهد
 إلحاق الضرر.

 (120م، ص2017عدم االنقطاع عن العمل ما دام المجتمع في حاجة لعمله. )الشتوي،  -
ة من تظهر القيادة األخالقية في المؤسسات االقتصادية بمجموع ة األخالقية:خصائص القياد

 الخصائص أبرزها:
 التأكيد على قيمة العمل الجماعي: حيث يعتبر العمل الجماعي من أهم الخصائص المميزة-أ

 احدة،للقيادة األخالقية؛ فالقيادات يفضلون العمل بروح الفريق مثلهم في ذلك األسرة الو 
إتمام عمل معين بصفة جماعية نوًعا من االستمتاع الذاتي لدى القيادات وأصبح 

 األخالقية.
ر حياد القيادة فيما يختص بكافة القضايا داخل وخارج مؤسسته؛ والعمل على تطبيق معايي-ب

 العدالة بكل نزاهة ووضوح.
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 محيطةالبيئة الالمرونة: حيث تتسم القيادة األخالقية بالقدرة على التغيير واالنفتاح على -ج
 دون االلتزام بشكل محدد من األشكال.

التأكيد على سياسة الباب المفتوح: فال حواجز أو موانع من عقد لقاءات مستمرة بين -د
 القيادات والعاملين وال فظاظة في تعامل القيادة للعاملين تحت أي ظرف.

رف وإذا أخطأ يعت 0ضميرهالرقابة الذاتية: فالقائد في مؤسسته رقيب على ذاته بدافع من -ه
 بالخطأ ويبادر إلى إصالحه ويعمل على عدم تكراره.

عملون يلذين التأكيد على العالقات اإلنسانية: فمثال يقوم القائد بإعطاء اهتمام أكثر لألفراد ا-و
تحت مسئوليته وينظر إلى المؤسسة االقتصادية في المقام األول واألخير على أنها 

 جمعهم عالقات إنسانية واحدة.مجموعة من األفراد ت
وضع االهتمام باختيار وتدريب وتحفيز العاملين: حيث تهتم القيادة المؤسسية األخالقية ب-ز

معايير علمية عملية في اختيارها وتدريبها وتحفيزها للعاملين معها في المؤسسة 
ا: االقتصادية؛ حيث ينصب التركيز على توافر صفات أخالقية في الموظف من أبرزه

 الحياء والجدية والقدرة على بذل أقصى درجة من الجهد في العمل.
ية التمسك باألخالقيات المجتمعية األصيلة بما تتضمنه من سلوكيات وقيم واتجاهات إيجاب-ح

 تحكم العالقة بين القيادات والعاملين والمستفيدين الخارجيين.
باتهم: فالقيادات األخالقية إعطاء عناية خاصة ومتميزة الحتياجات المستفيدين ورغ-ي

المؤسسية تتميز بقدرة ملموسة في العمل على نيل رضى المستفيدين عن الخدمات التي 
تقدمها المؤسسة وفي ذلك تعمل على دراسة وتحليل احتياجات المستفيدين والعمل على 

 الوفاء بتلك االحتياجات 
مالته؛ ويتميز بالنزاهة واألمانة الصفات الشخصية: فالقائد األخالقي يتحرى الصدق في تعا-ك

في سلوكه وتصرفاته؛ ويتحمل المسؤولية تجاه أخطائه ويعترف بها ويتقبل النقد وال يستثار 
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 م، ص2014بسهولة، وهو القائد الذي يمثل قدوة لألخرين في سلوكه وتعامالته. )محمود، 
1-60.) 

رؤية المؤسسة وأهدافها،  الصفات اإلدارية: والتي تتمثل في حرصه الواضح على تحقيق-ل
وزع وتشجيعه للعاملين على اإلبداع والتجديد؛ فيشركهم في التخطيط وصناعة القرارات، وي

د المهام عليهم حسب قدراتهم ورغباتهم؛ كما يحرص على تنمية الموظفين مهنيا، وهو قائ
 نة يعتمد معايير واضحة لتقييم أداء العاملين، ويتخذ القرارات العادلة والمتواز 

العالقات اإلنسانية: يحرص القائد األخالقي على بناء عالقات إنسانية مع العاملين، -م
 والمسئولين، وكذلك المتعاملين مع المؤسسة فنجده يتعامل مع موظفيه بتواضع واحترام
 وينصت لهم باهتمام، ويراعي حاجاتهم ومشاعرهم، ويقدر ظروفهم، ويكتسب حبهم وثقتهم.

ريق: حيث يحرص القائد األخالقي على أن يعزز ثقة العاملين بأنفسهم العمل بروح الف-ن
 ام فيوبقدراتهم، ويعزز لديهم روح التعاون واالنسجام؛ وروح المسؤولية الجماعية وااللتز 

ت البيئة المناسبة للتواصل وتنسيق العمل الجماعي، ويعزز لديهم مهارة صناعة القرارا
مصلحة العمل ويستمع آلرائهم وأفكارهم؛ وينسب  الجماعية ويستثمر طاقاتهم من أجل

 النجاحات التي تتحقق إليهم وإلى تعاونهم واجتهادهم.
المخلفات والنفايات الصلبة هي عبارة عن نواتج  :المخلفات والنفايات الصناعية الصلبة

ومخلفات المنتجات الصناعية المختلفة أو المستعملة بواسطة اإلنسان ونتيجة الزدياد عدد 
تفاقم مشكلة  ىاعي والزراعي وغيرها؛ أدى ذلك إلالسكان وارتفاع مستوى المعيشة والتقدم الصن

المخلفات والنفايات الصلبة، باإلضافة إلي إنتاج نوعيات خطرة على البيئة، فأصبحت عملية 
جمعها ونقلها والتخلص منها في جميع دول العالم من األمور المهمة للمحافظة على الصحة 

ة ولذا تعتبر مشكلة المخلفات الصلبة أحدي المشاكل البيئية المتفاقمة في مصر، وهناك والبيئ
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العديد من األسباب وراء تفاقم ازمه المخلفات الصلبة منها زيادة عدد السكان، كذلك هناك 
سلوكية؛ فقضية المخلفات الصلبة والنظافة ترتبط بمستوي التعليم والثقافة  - عوامل اجتماعية

 (24م، ص2014. )حسن، العام ومدي اإلحساس بالنظافة كقيمة حضارية وجماليةوالوعي 
 

 اإلطار التطبيقي
 إجراءات الدراسة:

 المنهج الوصفي في عرض البيانات. 
  غرض بالمنهج التحليلي والمستخدم في تحليل النتائج المتعلقة بموضوع الدراسة ومتغيراته

جهه و من التلوث البيئي للمخلفات الصلبة من التعرف على دور القيادة األخالقية في الحد 
 .نظر العاملين

 .كما سيتم االستعانة باألسلوب الكمي واألساليب اإلحصائية 
قد تحدد بالنظر إلى السمات التي تميز مجتمع البحث ف :ارهايعينة الدراسة وكيفية اخت

 يتجه هو النوع الذينوع عينة الدراسة الراهنة في النمط غير العشوائي )القصدي أو العمدي( و 
ى دراسته وقد اعتمد الباحث عل عينة فيه الباحث نحو اختيار مفردات بعينها لكي تكون ضمن

 .النمط العمدي في تحديدها لنوع عينتها
الحالة  وقد تم اختيار المفردات، استنادا إلى رؤية الباحث وتقديرها لمدي مالءمة

لف ( عامل والذين على دراية بمخت35ثلة في )لدراستها، وقد راع الباحث أن تكون العينة مم
ذا هالعمليات التي تقوم بها الشركة في التعامل مع المخلفات الصلبة وقد تم االقتصار على 

العدد لرصد البيانات األولية حول هذا الموضوع بهدف تحديد األساليب والسلوكيات التي 
ة لبيئياؤدي إلى الحد من تفاقم اآلثار تنتهجها الشركة في التعامل مع اآلثار البيئية والتي ت

 للتلوث.
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 وصف العينة(: 1جدول )

 النسبــــــــة العــــــدد 
 النــــوع -1

 % 66.6 256 ذكــر
 % 33.3 128 أنثـــى

 %100 384 اإلجمالي
 العمر -2

 % 28.4 107 سنة 29إلى  20من 
 % 44.3 167 سنة 39إلى  30من 
 % 19.6 74 سنة 49إلى  40من 

 % 7.7 29 سنة فأكثر 50
 %100 377 اإلجمالي

 طبيعة العمل داخل الشركة -3
 % 8.2 31 إدارة عليا

 % 35.9 138 إدارة وسطى
 % 55.9 215 إدارة مباشرة
 %100 384 اإلجمالي

 المؤهل -4
 % 15.3 59 دراسات عليا
 % 59.11 227 مؤهل عالي
 % 25.5 98 مؤهل متوسط

 %100 384 اإلجمالي
 سنوات الخبرة -5

 % 14.5 56 سنوات 5أقل من 
 % 23.9 92 سنوات 10ألقل من  -5من 
 % 33.07 127 سنة15ألقل من  -10من 

 % 28.3 109 سنة فأكثر 15
 %100 384 اإلجمالي
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مدت ، اعتلتحقيق أهداف الدراس وتحليل البيانات التي تم تجمعها :األساليب اإلحصائية
 :ن األسلوبالدراسة على كل م

تمدة في تحليل البيانات مع  Spss : وقد استخدم الباحث المنظومة اإلحصائيةاألسلوب الكمي
  :اليةعلى أساليب التحليل الوصفي )األوزان النسبية لكافة المتغيرات( وذلك وفق األدوات الت

  الجداول البسيطة التي تعتمد على المتغيرات والنسب المئوية لمعالجة متغير واحد. .1
اسة الجداول المزدوجة لدراسة العالقة بين متغيرين وتمت االستفادة من هذه الجداول لدر  .2

 العالقات وفق تساؤالت الدراسة لمتغيرات البحث.
 ءوذلك من خالل تحليل البيانات اإلحصائية الميدانية وتفسيرها في ضو : األسلوب الكيفي

 المتغيرات.
سية اه رئيقام الباحث بتصميم استمارة االستبيان كاد :أدوات الدراسة ومحاور االستبيان

ة لجمع البيانات وسوف تتكون االستمارة من جزئيين، الجزء األول ويتضمن البيانات األولي
 للعينة )النوع، السن، الحالة التعليمية، الحالة االجتماعية، الدرجة الوظيفية،(.

 :ادة األخالقيةمتغير المستقل القيتصميم استمارة استبيان لقياس ال
ستخدام االتساق الداخلي لمعامالت االرتباط بين كل بعد وإجمالي الدرجة الكلية با: (2جدول )

 معامل ارتباط )بيرسون("
 األبعاد (rمعامل االرتباط )

 الصفات الشخصية **0.733
 الصفات اإلدارية **0.611
 العالقات االنسانية **0.859
 العمل بروح الفريق **0.812

 (0.01** دالة عند مستوى معنوية أقل من )
 Spss: مخرجات برنامج المصدر*
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 :يتضح من الجدول السابق ما يلي
 لتي يمكن تتبع معامالت االرتباط بين إجمالي الدرجة الكلية لكل بعد وإجمالي األبعاد ا

ل اط كبتنتمي إليه، حيث يعكس العمود األول األبعاد الفرعية، والعمود الثاني معامالت ارت
 بعد بإجمالي األبعاد المتعلق بها.

 ة عند ه دالإن عالقة معامالت االرتباط لكل بعد بالدرجة الكلية إلجمالي األبعاد المنتمية الي
مما يدل  .(,859.، ,611( فأقل. وتراوحت معامالت االرتباط بين )0.01مستوى معنوية )

األمر الذي يبين صدق أداة على أن جميع األبعاد صادقة ومرتبطة مع أداة الدراسة، 
 الدراسة وصالحيتها للتطبيق الميداني.

سيط ير الو تصميم استمارة استبيان لقياس المتغ  المتغيرات الوسيطة: أبعاد اآلثار البيئية:
 ".حد من التأثيرات البيئية"ال

 ادبعاالتساق الداخلي لمعامالت االرتباط بين كل بعد وإجمالي الدرجة الكلية أل (:3جدول )
 معامل ارتباط )بيرسون( باستخدامالمتغيرات الوسيطة 

 األبعاد (rمعامل االرتباط )
 بيئة العمل **0.748
 الصحة المهنية **0.867

 ( 0.01** دالة عند مستوى معنوية أقل من )
 Spss: مخرجات برنامج *المصدر

 :يتضح من الجدول السابق ما يلي
 لتي لي الدرجة الكلية لكل بعد وإجمالي األبعاد ايمكن تتبع معامالت االرتباط بين إجما

ل باط كتنتمي إليه، حيث يعكس العمود األول األبعاد الفرعية، والعمود الثاني معامالت ارت
 بعد بإجمالي األبعاد المتعلق بها.
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 ة عند ه دالإن عالقة معامالت االرتباط لكل بعد بالدرجة الكلية إلجمالي األبعاد المنتمية الي
( مما يدل .,867.، ,690( فأقل. وتراوحت معامالت االرتباط بين )0.01معنوية ) مستوى 

على أن جميع األبعاد صادقة ومرتبطة مع أداة الدراسة، األمر الذي يبين صدق أداة 
 الدراسة وصالحيتها للتطبيق الميداني.

لمخلفات اع " التاب تصميم استمارة استبيان لقياس المتغير :المتغيرات التابعة: المخلفات الصلبة
 الصلبة".
 بعاداالتساق الداخلي لمعامالت االرتباط بين كل بعد وإجمالي الدرجة الكلية أل (:4جدول )

 باستخدام معامل ارتباط )بيرسون(" المتغيرات التابعة
 األبعاد (rمعامل االرتباط )

 النفايات الصلبة الخطرة **0.795
 النفايات الصلبة غير الخطرة **0.622

 (0.01** دالة عند مستوى معنوية أقل من )
 Spss: مخرجات برنامج المصدر*

 :يتضح من الجدول السابق ما يلي
 لتي يمكن تتبع معامالت االرتباط بين إجمالي الدرجة الكلية لكل بعد وإجمالي األبعاد ا

ل اط كتبتنتمي إليه، حيث يعكس العمود األول األبعاد الفرعية، والعمود الثاني معامالت ار 
 بعد بإجمالي األبعاد المتعلق بها.

 ة عند ه دالإن عالقة معامالت االرتباط لكل بعد بالدرجة الكلية إلجمالي األبعاد المنتمية إلي
( مما يدل .,840.، ,622( فأقل. وتراوحت معامالت االرتباط بين )0.01مستوى معنوية )

، األمر الذي يبين صدق أداة على أن جميع األبعاد صادقة ومرتبطة مع أداة الدراسة
 الدراسة وصالحيتها للتطبيق الميداني.
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 إجراء مقابالت متعمقة مع خبراء في مجال الصناعات الكيماوية.
 :Alpha cronbachمعامل الفا كرونباخ"  : الصدق والثبات ألداة الدراسة

دى اعتمدت الدراسة الحالية على أدوات القياس سابقة الذكر بهدف التعرف على م
 وضوحها وفهمها ومدى مصداقيتها فى قياس المتغيرات إال أنه بغرض التأكد من صدق األداة 

ة لقياد.( لدور أبعاد ا841المستخدمة فتم استخدام معامل الثبات ألفا كرونباخ الذى بلغ )
جم حإلجمالي األخالقية في الحد من األثار البيئية الناتجة عن المخلفات الصناعية الصلبة "

 ، حيثاألمر الذى انعكس أثره على الصدق الذاتى )الذى يمثل الجذر التربيعي للثبات( "نةالعي
 .(. 917بلغ )

تراوحت و )كمتغير مستقل(، باالرتفاع القيادة األخالقية أكدت قيم معامالت "الثبات" ألبعاد  .1
 ىمما يعني القدرة على االعتماد عل( .,7).( وهي قيمة أكبر من ,832. ، ,742بين )

 تلك المقاييس.
ع رتفا" ألبعاد الحد من التأثيرات البيئية )كمتغير وسيط(، باالأكدت قيم معامالت "الثبات .2

 ى( مما يعني القدرة عل.,7).( وهي قيمة أكبر من ,809. ، ,717وتراوحت بين )
 تلك المقاييس.على  االعتماد

راوحت بع(، باالرتفاع وت)كمتغير تا المخلفات الصلبةلعبارات  أكدت قيم معامالت "الثبات" .3
االعتماد على  ىة عل( مما يعني القدر .,7).( وهي قيمة أكبر من ,851. ، ,752بين ) 

 .كما تشير نتائج الجدول التالي ،تلك المقاييس



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 
 وآخرون وجدي أبو زيد اسماعيل 

 

 2022 يونيو السادس، الجزء الثالث، العددون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

 

317 

 Alph cronbachباستخدام معامل ألفا كرومباخ معامل الثبات والصدق الذاتي  :(5جدول )
 مل الصدقمعا معامل الثبات أبعاد الدراسة م

 )المتغيرات المستقلة(القيادة األخالقية أبعاد  -1
 0.903 0.817 الصفات الشخصية 1
 0.861 0.742 الصفات اإلدارية 2
 0.871 0.759 العالقات االنسانية 3
 0.955 0.832 العمل بروح الفريق 4

 0.872 0.761 القيادة االخالقيةإجمالي أبعاد: 
 (الوسيطةالمتغيرات )اآلثار البيئية أبعاد -2

 0.899 0.809 بيئة العمل 1
 0.846 0.717 الصحة المهنية 2

 0.873 0.763 اآلثار البيئيةإجمالي أبعاد: 
 (المتغير التابع) المخلفات الصلبة -3

 0.867 0.752 النفايات الصلبة الخطرة 1
 0.922 0.851 النفايات الصلبة غير الخطرة 2

 0.913 0.834 الصلبة المخلفاتإجمالي أبعاد: 
جة ناتإجمالي أبعاد : القيادة األخالقية في الحد من األثار البيئية ال

 0.917 0.841 عن المخلفات الصناعية الصلبة

 Spssمخرجات برنامج  :المصدر*
بعاد قد تم حساب صدق االتساق الداخلي أل: Internal consistencyاالتساق الداخلي 

ذلك و  حد من األثار البيئية الناتجة عن المخلفات الصناعية الصلبةلقيادة األخالقية في الا
العالقة بين كل بعد  لقياس  Pearson correlationباستخدام معامل ارتباط )بيرسون(

 والدرجة الكلية إلجمالي األبعاد المتعلقة بالدراسة.
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 :األخالقية القيادة: المتغيرات المستقلة
ستخدام عامالت االرتباط بين كل بعد وإجمالي الدرجة الكلية بااالتساق الداخلي لم :(6جدول )

 معامل إرتباط )بيرسون("
 األبعاد (rمعامل اإلرتباط )

 الصفات الشخصية **0.733
 الصفات اإلدارية **0.611
 العالقات االنسانية **0.859
 العمل بروح الفريق **0.812

 (0.01** دالة عند مستوى معنوية أقل من )
 Spss: مخرجات برنامج صدرالم*

 :يتضح من الجدول السابق ما يلي
 لتى يمكن تتبع معامالت االرتباط بين إجمالي الدرجة الكلية لكل بعد وإجمالي األبعاد ا

ل باط كتنتمي إليه، حيث يعكس العمود األول األبعاد الفرعية، والعمود الثاني معامالت ارت
 بعد بإجمالي األبعاد المتعلق بها.

 ة عند داله إلجمالي األبعاد المنتمية الي القة معامالت االرتباط لكل بعد بالدرجة الكليةإن ع
مما  .(,859. ، ,611( فأقل . وتراوحت معامالت االرتباط بين )0.01مستوى معنوية )

اة يدل على أن جميع األبعاد صادقة ومرتبطة مع أداة الدراسة، األمر الذي يبين صدق أد
 ا للتطبيق الميداني.الدراسة وصالحيته
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 :أبعاد اآلثار البيئية: المتغيرات الوسيطة
 بعاداالتساق الداخلي لمعامالت االرتباط بين كل بعد وإجمالي الدرجة الكلية أل :(7جدول )

 باستخدام معامل إرتباط )بيرسون( المتغيرات الوسيطة 
 األبعاد (rمعامل االرتباط )

 بيئة العمل **0.748
 ة المهنيةالصح **0.867

 ( 0.01** دالة عند مستوى معنوية أقل من )
 Spss: مخرجات برنامج المصدر*

 :يتضح من الجدول السابق ما يلي
 لتى يمكن تتبع معامالت االرتباط بين إجمالي الدرجة الكلية لكل بعد وإجمالي األبعاد ا

 اط كلمعامالت ارتبد الثاني تنتمي إليه، حيث يعكس العمود األول األبعاد الفرعية، والعمو 
 بإجمالي األبعاد المتعلق بها.بعد 

 ة عند لداه إلجمالي األبعاد المنتمية الي إن عالقة معامالت االرتباط لكل بعد بالدرجة الكلية
( مما .,867. ، ,690. وتراوحت معامالت االرتباط بين )( فأقل0.01مستوى معنوية )

اة داة الدراسة، األمر الذي يبين صدق أديدل على أن جميع األبعاد صادقة ومرتبطة مع أ
 الدراسة وصالحيتها للتطبيق الميداني.
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 :المخلفات الصلبة: المتغيرات التابعة
 بعاداالتساق الداخلي لمعامالت االرتباط بين كل بعد وإجمالي الدرجة الكلية أل :(8جدول )

 معامل ارتباط )بيرسون( باستخدام المتغيرات التابعة
 األبعاد (rاط )معامل االرتب
 النفايات الصلبة الخطرة **0.795
 النفايات الصلبة غير الخطرة **0.622

 (0.01** دالة عند مستوى معنوية أقل من )
 Spssمخرجات برنامج  :المصدر *

 :يتضح من الجدول السابق ما يلي
 تى د اليمكن تتبع معامالت االرتباط بين إجمالي الدرجة الكلية لكل بعد وإجمالي األبعا

ل باط كد الثاني معامالت ارتتنتمي إليه، حيث يعكس العمود األول األبعاد الفرعية، والعمو 
 بإجمالي األبعاد المتعلق بها.بعد 

 ة عند داله إلجمالي األبعاد المنتمية إلي إن عالقة معامالت االرتباط لكل بعد بالدرجة الكلية
( مما .,840. ، ,622رتباط بين ). وتراوحت معامالت اال( فأقل0.01مستوى معنوية )

اة يدل على أن جميع األبعاد صادقة ومرتبطة مع أداة الدراسة، األمر الذى يبين صدق أد
 الدراسة وصالحيتها للتطبيق الميداني.

 

 فروض الدراسة ومناقشتها
دة توجد عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين أبعاد القيا" الفرض الرئيسي األول:

ق( ة )الصفات الشخصية، الصفات اإلدارية، العالقات االنسانية، العمل بروح الفرياألخالقي
 تفرع منه الفروض الفرعية التالية:ي. و "وأبعاد المخلفات الصلبة بالشركة محل الدراسة
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 .ةتوجد عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين الصفات الشخصية وأبعاد المخلفات الصلب .1
 ت داللة إحصائية بين الصفات اإلدارية والمخلفات الصلبة.توجد عالقة إيجابية ذا .2
 .توجد عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين العالقات االنسانية والمخلفات الصلبة .3
ذلك و توجد عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين العمل بروح الفريق والمخلفات الصلبة.  .4

 م(2012يتفق مع دراسة )بنان، 
يادة توجد عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين أبعاد الق" الثاني:الفرض الرئيسي 

ق( األخالقية )الصفات الشخصية، الصفات اإلدارية، العالقات االنسانية، العمل بروح الفري
 ."والحد من التأثيرات البيئية بالشركة محل الدراسة

طي تحليل االنحدار الخمن خالل معامل ارتباط بيرسون واستخدام أسلوب  ،تم اختبار الفرض
 البسيط والمتعدد كما يلي:
باط عامل ارتمتخدام اس: القيادة االخالقية والحد من التأثيرات البيئيةمعامل االرتباط بين أبعاد 

 .بيرسون 
ن القيادة األخالقية والحد ممعامل ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين أبعاد : (9جدول )

 التأثيرات البيئية
 النتيجة )الداللة( مستوى المعنوية (rمل اإلرتباط)معا العالقة

القيادة األخالقية والحد من إجمالي: أبعاد 
 دالة **0.1 **0.711 التأثيرات البيئية

 (.0.01دالة عند مستوى معنوية أقل من )**
 Spss: مخرجات برنامج المصدر*

دة القياأبعاد ائية بين توجد عالقة إيجابية ذات داللة إحص من الجدول السابق يتضح االتي:
ية اقل .( بمستوى معنو 711، حيث بلغ معامل االرتباط )"األخالقية والحد من التأثيرات البيئية

 (. 0.01من )
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 داللة نقبل الفرض اإلحصائي البديل القائل بوجود عالقة إيجابية قوية ذات :اختبار الفرضية
 ثيرات البيئيةالقيادة األخالقية والحد من التأأبعاد إحصائية بين 

ادة القيلقياس تأثير أبعاد  Simple Linear regressionتحليل االنحدار الخطى البسيط 
 .األخالقية والحد من التأثيرات البيئية

لحد االقيادة األخالقية على بعد لتحديد معنوية نموذج االنحدار الخطي البسيط  :(10)جدول 
 من التأثيرات البيئية

 المتغير المستقل
 لماتالمع

 المقدرة
i 

 F. test قيمة "ف" t. test قيمة "ت"
معامل 

2 التحديد
R مستوى  القيمة

مستوى  القيمة المعنوية
 المعنوية

 %50.6 **0.01 383.80 **0.01 11.454 1.177 الجزء الثابت
    **0.01 19.591 0.711 القيادة االخالقيةإجمالي بعد 

 (.   0.05دالة عند مستوى معنوية أقل من )*(.    0.01توى معنوية أقل من )دالة عند مس**
 Spss: مخرجات برنامج المصدر*

يفسر ( القيادة األخالقيةإجمالي بعد نجد أن المتغير المستقل ): )2R( معامل التحديد
رجع بة ينس(. وباقي الالحد من التأثيرات البيئية( من التغير الكلي في المتغير التابع )50.6%)

فروض إلى الخطأ العشوائي في المعادلة أو ربما لعدم إدراج متغيرات مستقلة أخرى كان من الم
 إدراجها ضمن النموذج. 

بعد )قل نجد أن المتغير المست (t.test)باستخدام اختبار : اختبار معنوية المتغير المستقل
 ، حيث(الحد من التأثيرات البيئيةالمتغير التابع )ذو تأثير معنوي على  ،(القيادة األخالقية
 (.0.01( وذلك عند مستوى معنوية أقل من )19.591بلغت قيمة "ت" )

الختبار معنوية جودة توفيق النموذج ككل، تم  :اختبار معنوية جودة توفيق نموذج االنحدار
( وهي ذات 383.80هي ) (F-test)، وحيث إن قيمة اختبار (F-test)استخدام إختبار 
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أبعاد (، مما يدل على جودة تأثير نموذج االنحدار على 0.01عند مستوى أقل من )معنوية 
 . الحد من التأثيرات البيئية

 معادلة النموذج:
 القيادة األخالقيةبعد  0.711 +  1.177=  الحد من التأثيرات البيئيةبعد 

 من ية،ات البيئالحد من التأثير ببعد ومن نموذج العالقة االنحدارية السابق، يمكن التنبؤ 
 كل زيادة في ذلك النموذج ، وهو يدل على أن: ، وتطبيقالقيادة األخالقيةبعد خالل قياس 

 البيئية الحد من التأثيراتبعد ( تؤدى إلى زيادة 0.711(، قدرها )القيادة األخالقية بعددرجة )
 م(.2013وذلك يتفق مع دراسة )الهندي،  بمقدار واحد صحيح.

د من توجد عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين أبعاد الح"ثالث: الفرض الرئيسي ال
 ."اسةالدر  التأثيرات البيئية )بيئة العمل، الصحة المهنية( وأبعاد المخلفات الصلبة بالشركة محل

ل خدام معاماست: الحد من التأثيرات البيئية وأبعاد المخلفات الصلبةمعامل االرتباط بين أبعاد 
 .إرتباط بيرسون 

د ة وأبعامعامل إرتباط بيرسون لقياس العالقة بين أبعاد الحد من التأثيرات البيئي :(11جدول )
 المخلفات الصلبة

 النتيجة )الداللة( مستوى المعنوية (rمعامل اإلرتباط) العالقة
إجمالي: أبعاد الحد من التأثيرات البيئية 

 دالة **0.1 **0.757 وأبعاد المخلفات الصلبة

 Spss: مخرجات برنامج المصدر* (0.01ند مستوى معنوية أقل من )دالة ع**
د أبعاأبعاد توجد عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين " تي:من الجدول السابق يتضح اآل

مستوى ب.( 757، حيث بلغ معامل االرتباط )الحد من التأثيرات البيئية وأبعاد المخلفات الصلبة
 . "(0.01معنوية اقل من )



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 
 وآخرون وجدي أبو زيد اسماعيل 

 

 2022 يونيو السادس، الجزء الثالث، العددون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

 

324 

 داللة نقبل الفرض اإلحصائي البديل القائل بوجود عالقة إيجابية قوية ذات :ار الفرضيةاختب
 .الحد من التأثيرات البيئية وأبعاد المخلفات الصلبةأبعاد إحصائية بين 

من  الحدأبعاد لقياس تأثير  Simple Linear regressionتحليل االنحدار الخطى البسيط 
 .خلفات الصلبةالتأثيرات البيئية وأبعاد الم

ئية نموذج االنحدار الخطي البسيط لتحديد معنوية بعد الحد من التأثيرات البي :(12)جدول 
 وأبعاد المخلفات الصلبة

 المتغير المستقل
 المعلمات
 المقدرة

i 

معامل  F. test قيمة "ف" t. test قيمة "ت"
 التحديد

2R مستوى  القيمة
مستوى  مةالقي المعنوية

 المعنوية
 %57.3 **0.01 503.663 **0.01 7.684 0.813 الجزء الثابت

الحد من التأثيرات إجمالي بعد 
    **0.01 22.442 0.757 البيئية وأبعاد المخلفات الصلبة

 (.   0.05دالة عند مستوى معنوية أقل من )*(.  0.01دالة عند مستوى معنوية أقل من )**
 Spssرنامج : مخرجات بالمصدر*

يفسر  (ةإجمالي بعد الحد من التأثيرات البيئينجد أن المتغير المستقل ): )2R( معامل التحديد
رجع ي(. وباقي النسبة أبعاد المخلفات الصلبة( من التغير الكلي في المتغير التابع )57.3%)

روض من المف إلى الخطأ العشوائي في المعادلة أو ربما لعدم إدراج متغيرات مستقلة أخرى كان
 إدراجها ضمن النموذج. 

بعد )قل نجد أن المتغير المست (t.test)باستخدام اختيار : اختبار معنوية المتغير المستقل
 ،(صلبةأبعاد المخلفات الالمتغير التابع )ذو تأثير معنوي على  ،(الحد من التأثيرات البيئية

 (.0.01ل من )( وذلك عند مستوى معنوية أق22.442حيث بلغت قيمة "ت" )
الختبار معنوية جودة توفيق النموذج ككل، تم  :اختبار معنوية جودة توفيق نموذج االنحدار

( وهي ذات 503.663هي ) (F-test)، وحيث إن قيمة اختبار (F-test)استخدام اختبار 
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أبعاد (، مما يدل على جودة تأثير نموذج االنحدار على 0.01معنوية عند مستوى أقل من )
 . المخلفات الصلبة أبعاد

 معادلة النموذج:
 بعد الحد من التأثيرات البيئية 0.757 +  0.813=  بعد أبعاد المخلفات الصلبة

ل ، من خالببعد المخلفات الصلبةومن نموذج العالقة االنحدارية السابقة، يمكن التنبؤ 
في  كل زيادة ى أن:ذلك النموذج، وهو يدل عل ، وتطبيق بعد الحد من التأثيرات البيئيةقياس 
لصلبة ابعد المخلفات ( تؤدى إلى زيادة 0.757(، قدرها )بعد الحد من التأثيرات البيئيةدرجة )

 بمقدار واحد صحيح.
 وبتفرع منه الفروض الفرعية التالية:

 توجد عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين بيئة العمل والمخلفات الصلبة. .1
وذلك  إحصائية بين الصحة المهنية والمخلفات الصلبة. توجد عالقة إيجابية ذات داللة .2

 .م(1988 يتفق مع دراسة )الهاللي،
ة ألخالقي"توجد عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين القيادة ا الفرض الرئيسي الرابع:

 المخلفات الصلبة  بتوسط الحد من التأثيرات البيئية".
ة تحليل المسار من خالل االستعانة تطلب اختبار الفرض الرابع االستعانة بمنهجي

ح ، لتوضيح التأثير المباشر والغير مباشر لمتغيرات الدراسة، ويوض(AMOS, V24ببرنامج )
القية تمثل متغير القيادة األخ X( نتائج تحليل المسار لمتغيرات الدراسة، حيث 1الشكل رقم )

المتغير  Yر وسيط. وتمثل عن الحد من التأثيرات البيئية كمتغي  Zكمتغير مستقل، وتعبر
قم ر إلى البواقي في النموذج المقدر كما في الشكل  e2و e1التابع المخلفات الصلبة. وترمز 

(1). 
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توسط نموذج تحليل المسار لبيان تأثير القيادة األخالقية على المخلفات الصلبة ب: (1شكل )

 الحد من التأثيرات البيئية
 .( كما يلي13ضح في الجدول رقم )تبين من نتائج تحليل المسار ما هو مو وقد 

 نتائج تحليل المسار :(13جدول )

 المتغيرات/المسارات
قيمة 
معامل 
 βالمسار

الخطأ 
 المعياري 

 المعنوية
P-

value 

 نتائج مؤشرات جودة النموذج المقدر 

GFI CFI 
Chi-

square 
RMSEA 

X      Z 0,799 0,042 ***     
Z      y 0,762 0,054 ***     
X       y 0,593 0,048 *** 1.000 1.000 0,000 

       األثر المباشر 0,000
X      y 0,660      

       األثر الغير مباشر
 .%1داله عند مستوى 

 AMOS V.24: اعداد الباحث بناء على مخرجات التحليل االحصائي المصدر
 :السابق يتضح من الجدول

 " ( 1" كمتغير مستقل والمرمز في الشكل )القيادة األخالقيةوجود تأثير مباشر موجب
، حيث أظهر Z" كمتغير وسيط والمرمز بالرمز الحد من التأثيرات البيئيةعلى " Xبالرمز 

Z 

y x 

 

e1 

e2 
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( أي أن أضافة وحده واحده 0,799تحليل المسار أن قيمة معامل التأثير المباشر بلغت )
 .%79لمستقل تؤدي إلى زيادة في المتغير الوسيط بمقدار من المتغير ا

  1كذلك يتضح من الجدول أن قيمة مستوى المعنوية دالة إحصائيا عند مستوى معنويه% ،
ى " علالحد من التأثيرات البيئيةووجود تأثير مباشر إيجابي بين المتغير الوسيط وهو "

ثير بلغ ، حيث تبين أن معامل التأyلرمز المتغير التابع وهو "المخلفات الصلبة" والمرمز با
تابع ( مما يعنى أن زيادة وحده واحده من المتغير الوسيط يمكنه زيادة المتغير ال0,762)

 .%1. وقد أظهرت النتائج معنوية هذا التأثير بشكل قوى عند مستوى معنوية %76بنسبة 
 ة التابع، حيث القياد كذلك يبين الجدول األثر المباشر للمتغير المستقل على المتغير

(، مما يعنى أن زيادة وحده واحده من 0,593األخالقية على المخلفات الصلبة بقيمة )
ند ، وهذا التأثير دال ع%59المتغير المستقل ستزيد من المتغير التابع بنسبة تصل إلى 

 ، وهذا يعنى أن وساطة المتغير الوسيط هي وساطة جزئية.  %1مستوى معنوية 
 لغ نتائج التحليل إلى وجود أثر غير مباشر بين المتغير المستقل والتابع يب كما أشارت

ي ف(، مما يعنى أن هناك تأثير غير مباشر للمتغير المستقل على المتغير التابع 0,660)
ير في اتجاه موجب، وهذا يشير إلى ايجابية وجود المتغ %66وجود المتغير الوسيط بنسبة 
 معامل التأثير عنه في العالقة المباشرة. الوسيط الذي ساهم في زيادة

  مما سبق نستنتج أن هناك تأثيرات مباشرة وغير مباشرة للمتغير المستقل والوسيط على
المتغير التابع، وقد تم التحقق من مدى جودة تطابق النموذج المقدر من خالل تحديد 

مة الجودة ، حيث تبين أن مؤشر مالئتقدير الجودة التي يوضحها الجدولمؤشرات 
Goodness of Fit Indes "GFI"  ( وهي نسبة مثلى تدل على مالئمة 1,000بلغت )

 Comparative Fitالنموذج المقدر بالدراسة، كما توضح قيمة مؤشر المطابقة المقارن 
Index "CFI" ( أنها قيمة مثالية ولها داللة قوية على جودة النموذج. 1,000وهي )
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بة من الواحد الصحيح كلما زادت جودة النموذج، كما بينت حيث انه كلما اقتربت النس
  Default Modelالنتائج أن مؤشر جذر متوسط الخطأ التقريبي غير مقدر بنموذج

مساوية للصفر مما يعنى ارتفاع جودة المؤشر، حيث أنه  Chi-squareبسبب أن قيمة 
قيمة الجذر التربيعي . كما أشارت %8و %5من المفترض أن تتراوح قيمة المؤشر ما بين 

 "Root Mean Square Error of Approximation "REMSA خطألمربع ال 
-Chi( مما يشير إلى جودة مطابقة النموذج. نتيجة لبلوغ 0,5نسبة مثالية أقل من )

square (0,00). 
 توجد عالقة إيجابية ذات داللة" مما سبق يتم قبول الفرض الرابع الذي ينص على أنه

فق ذلك يتو  " بين القيادة األخالقية المخلفات الصلبة بتوسط الحد من التأثيرات البيئيةإحصائية 
 .(م2007مع )دراسة بعجي، 

 

 نتائجال
من صفات القائد األخالقية الحرص على تقديم الخدمة لطالبها دون استغالله بأي شكل  (1

رورية وأهمية كان ماديا أو معنويا، وهذا يؤكد من خالل االستنتاجات األولية مدي ض
الصفات الشخصية للقائد األخالقي وهذا مؤشر يؤكد ما يتبنه الباحث انه من ضروريات 

 القيادة األخالقية في العصر الحالي.
اف، القيام بتطبيق اللوائح الخاصة بضابطة العمل ومن خالل التكرار والمتوسطات واالنحر  (2

قيم  من خالل التكرار وبالتالي منيالحظ أن معظم أفراد العينة لديهم قناعة والتي وضحت 
هذا المتوسطات أن الصفات اإلدارية المذكور في أداة الدراسة ضرورية للقائد األخالقي و 

 يتفق بشكل كبير مع ما قدمه الباحث في فصول الدراسة األولي.
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كانت االستجابات والتحليل المبدئي قائمًا على أن الكثيرون يركزون على االداءات  (3
 عالقاتالمهنية وقد يغيب عنهم االهتمام بالشخص ذاته من النواحي اإلنسانية والوالمهارات 

 ين.االجتماعية بين العاملين وبعضهم البعض والعالقة اإلنسانية ما بين القائد والعامل
القيام بتنمية ثقة بأنفسهم، وهذه العبارات توضح ضرورة العمل بروح الفريق ولكن  (4

ة داللة على أن هناك اختالفات بين معظم أفراد العينة االستجابات جاءت بشكل مختلف
 ويرجع ذلك إلى الخبرة المباشرة والغير مباشرة.

عضها تم التوصل إلى أن أنواع النفايات الصلبة الخطرة التي قد تتكون من مواد معدنية وب (5
يمكن أن يستخدم مرة أخري في بعض الصناعات والتي قد تنتج من مصادر صناعية، 

 لخطورة في صرف مخلفات الصرف الصحي والصناعي.وتكمن ا
ت النفايات الصلبة الغير خطرة هي النفايات الصلبة التي ال تتضمن الكثير من المكونا (6

ذلك األساسية، باإلضافة إلى أن هناك اختالف بين نوع النفايات الخطرة من الغير خطرة و 
 من خالل المكونات األساسية الخاصة بهما.

يط الفرد من مكان عمله وهذا ما يتدخل في تصرفاته التي يقوم بها، تأثير كل ما يح (7
 باإلضافة إلى عدم تأثير الفرد بالفريق الذي يعمل معه.

 زون.اتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على المناخ من خالل الغير مؤثرة على طبقة األو  (8
مرة من خالل جذب القائد األخالقي يسعي إلى بناء صفات جذابة لتحقيق نتائج عمل مث (9

العاملين بأسلوب رافي جذب وأيضا يحرص القائد األخالقي على دعم الثقة بالنفس لدي 
 العمل لما لدورها الفعال في األقبال على العمل بل وتطوير األداء ورفع الكفاءة.

صلحة القائد األخالقي يمتلك مهارات إدارية متمثلة في أنه يقدم المصلحة العامة عن الم (10
ي فة وانه يحافظ على رؤية ورسالة المؤسسة التي ينتمي اليها وذلك باالستمرار الشخصي

 تنفيذ وتحقيق هذه الرؤية والحرص الدائم على تحفيز جميع العاملين في المؤسسة.
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القيادة تحرص على الحصول على الدورات التي تحفظ وتكسب المهارات الحفاظ غلي  (11
 %50على الدورات من العينة لم يتجاوز ال البيئة، ولكن المالحظ أن عدد الحاصلين 

من حجم العينة، لذا يجب االهتمام بتنمية التدريب بصفة عامة وبصفة خاصة على 
 الحفاظ البيئي.

 

 توصياتال
  .تصميم وتنفيذ برامج تدريبية لزيادة الوعي البيئي 
  .تصميم وتنفيذ برامج لرفع كفاءة الفنين والعاملين في المجال 
 برامج تدريبية إلتقان سبل التعامل مع المخلفات البيئية. تصميم وتنفيذ 
 تصميم وتنفيذ برامج تدريبية إلعداد صف ثاني من القادة األخالقيين حيث تشمل تنظيم 

 دورات لتوضيح ماهية القيادة األخالقية، وأهميتها، ومبادئها.
 ألخالقيةادة انظيمية والقيواالستمرار ببرامج التنمية المهنية واإلدارية لمديرين حول القيم الت 

 وسبل ممارستها في مؤسساتهم. 
 .العمل على االستفادة من المخلفات باألساليب العلمية الحديثة 
 ي. جراء الدراسات والبحوث العلمية لتحديث الصناعات الكيميائية في مصر والوطن العربا 
 صناعات للنهوض الحرص على إرسال البعثات إلى الدول المقدمة في هذه النوعية من ال

 بالعملية الصناعية. 
 به. االهتمام بتبادل الخبرات بين المؤسسات الصناعية في نفس المجال أو المجاالت المشا 
 مية العمل على تحفيز الجميع من العاملين والفنيين والمتخصصين في هذا المجال على التن

 المهنية.
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 مراجعال
المنظمة "، األهداف: مفاهيم ونماذج للتطبيقاإلدارة ب(: 2018) الزبيدي، حمزة محمود شمخي

 .العربية للعلوم اإلدارية
أسس الكيمياء الفيزيائية، دار (: م2011) إسالم، أحمد مدحت؛ وعمارة، مصطفى محمود

 . 67الفكر العربي، القاهرة، ص
م، "النشرة السنوية إلحصاء اإلنتاج 2018الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، 

م" 2018/  2017ي لمنشآت القطاع العام/ األعمال العام عام الصناع
 القاهرة.

م، "النشرة السنوية إلحصاء اإلنتاج 2017الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، 
 م" القاهرة.2017 /2016الصناعي لمنشآت القطاع العام/ األعمال العام عام 

 توزيع.عمان، األردن: دار الشروق للنشر وال البيئة والمجتمع،(: م2017) مزاهرة، أيمن سليمان
النفايات المنزلية: بين إعادة التدوير (: م2016)السويلم، فارس بن دباس عبد الرحمن 

 واألضرار الصحية والبيئية"، العبيكان، الرياض، السعودية.
م(، "كيف تكون قائًدا أصياًل القيادة 2019روب جوثي، جارى جونز، ترجمة أسامة أمير، )

 األصيلة تقتضي أن تكون نفسك بمهارة"، العبيكان، الرياض 
ئي التلوث البيئي بالمخلفات الصلبة، مؤتمر تقييم التلوث الكيميا(: م2016)المبروك، فرج 

 والبيولوجي، جامعة بني غازي، ليبيا.
معامل الدباغة ودورها في تلوث التربة في محافظة النجف"  (:م2009)األسدي، كفاح صالح 

 .32-15، 2، العدد 4جامعة كركوك للدراسات اإلنسانية، مجلد مجلة
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واقع ممارسات القيادة األخالقية في (: م2009) الحبسية، رضية بنت سليمان بن ناصر
رسالة ماجستير  .( بسلطنة عمان10-5مدارس التعليم األساسي الصفوف )

ن قابوس، غير منشورة، قسم اإلدارة التربوية، كلية التربية، جامعة السلطا
 مسقط، عمان. 

 درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الخاصة بإمارة(: م2011) الشريفي، عباس عبد مهدي
ية لتربو اقسم اإلدارة  .الشارقة للقيادة األخالقية وعالقتها بدرجة تمكين المعلمين

  .ألردنوالقيادة، كلية العلوم التربوية، جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا، ا
وية مستوى القيادة األخالقية لمديري المدارس الثان(: م2012) العرايضة، رائدة هاني محمود

التنظيمية من الحكومية في عمان وعالقته بمستوى ممارسة سلوك المواطنة 
رسالة ماجستير غير منشورة، قسم اإلدارة والقيادة  .وجهة نظر المعلمين

 الشرق األوسط للدراسات العليا. التربوية، كلية العلوم التربوية، جامعة 
درجة (: م2012) حلبية، بنان محمد؛ وعابدين، محمد عبد القادر؛ وشعبيات، محمد عوض

ي ممارسة المديرين القيادة األخالقية كما يقدرها معلمو المدارس الحكومية ف
، 28محافظة القدس، مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات. ع. 

 .2ج
ة درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة للقياد(: م2013) محمد فضلالهندي، 

 الجامعة اإلسالمية، غزة. ،األخالقية وعالقتها بدرجة تمكين معلميهم
درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية للقيادة (: م2013) العتيبي، أحمد بركي مبارك

 .يتهة نظر المعلمين في دولة الكو األخالقية وعالقتها بقيمهم التنظيمية من وج
رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم التربوية، جامعة الشرق األوسط، 

 األردن.
لى عالممارسات األخالقية للقيادات اإلدارية وأثرها (: م2013) عمران، حسن عبد السالم علي

 .يةالليب ق على المصارف التجاريةعملية اتخاذ القرارات دراسة ميدانية بالتطبي
 رسالة دكتوراه غير منشورة، قسم إدارة األعمال، كلية التجارة، جامعة قناة

 السويس.
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أثر ممارسات القيادة األخالقية للمديرين في (: م2014) العنقري، عبد العزيز بن سلطان
 ظات التابعة إلمارة مكةتحقيق التميز التنظيمي: دراسة تطبيقية على المحاف

 .  57التجارة، جامعة أسيوط، العدد  مجلة كلية .المكرمة
أثر القيادة األخالقية في دعم وتعزيز الثقة (: م2014) محمود، السيد الحضري أحمد

مجلة  .ستشفيات الحكومية بمدينة الطائفالتنظيمية: دراسة تطبيقية على الم
، ص 2، ع28البحوث التجارية المعاصرة، كلية التجارة، جامعة سوهاج، مج

1-60. 
ث القيادة األخالقية لدى مديري المدارس بوكالة الغو (: م2015) لبة، نور محمد أحمدأبو ع

رسالة  .في محافظة غزة وعالقتها بالوالء التنظيمي من وجهة نظر المعلمين
 ماجستير قسم أصول التربية، كلية التربية، جامعة األزهر، غزة، فلسطين.

قيات اإلدارية على األداء الوظيفي في أثر األخال (:م2016) أبو غالي، مجدي خليل أمين
رسالة ماجستير، قسم إدارة  .وزارتي العمل والشؤون االجتماعية بقطاع غزة

األعمال كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة األزهر الشريف، غزة، 
 فلسطين.

زام لتالممارسات األخالقية ودورها في تنمية اال(: م2016) العفيفي، بسام إحسان عبد العزيز
، رسالة ماجستير .التنظيمي لدى العاملين في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة

، قسم إدارة األعمال كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة األزهر الشريف
 غزة، فلسطين.  

مي: دراسة نظرية القيادة األخالقية من منظور إسال(: م2016) أحمد بن عبد هللا الكبير
 .978-603-8842-0ردمك  .نةتطبيقية مقار 

بيقية العالقة بين القيادة األخالقية واالبتكار التنظيمي دراسة تط: (2016) طليب، ليث فارس
ة قسم إدار  .محافظة األنبار بجمهورية العراقعلى الموظفين بمديرية التربية ب

 األعمال، كلية التجارة، جامعة المنصورة. 
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 العالقة بين القيادة األصيلة وأخالقيات :م(2016) عبد العزيز، محمود عبد العزيز أحمد
ق ارد المائية والري بشر العمل بالتطبيق على العاملين باإلدارة العامة للمو 

 ورة.رسالة ماجستير، قسم إدارة األعمال، كلية التجارة، جامعة المنص .الدقهلية
ط ة األخالقية وأنماالعالفة بين سلوكيات القياد :م(2016على، أسامة عبد الباسط محمود )

الخدمات العامة بمحافظة صمت الموظف بالتطبيق على العاملين بمديربات 
 ورة.رسالة ماجستير، قسم إدارة األعمال، كلية التجارة، جامعة المنص .الدقهلية

ري القيادة األخالقية وعالقتها بالسلوك االبتكا: م(2016) السيد، وليد حمدان سالمة حسين
قسم  .يات جامعة المنصورةبيق على المراكز الطبية ومستشفللمرؤوسين بالتط

 إدارة األعمال، كلية التجارة، جامعة كفر الشيخ.
لية بين تأثير القيادة األخالقية على العالقة التباد(: م2018) البسيوني، هبة صالح عبد العال

 .ت الصحفية بجمهورية مصر العربيةالقائد والمرؤوس بالتطبيق على المؤسسا
 سم إدارة األعمال، كلية التجارة، جامعة المنصورة.ق

في مصر خالل الفترة اقتصاديات المخلفات الصلبة  (:م2013) محمد، مها محمد السباعي
رسالة ماجستير، قسم إدارة األعمال، كلية التجارة، جامعة  .(1974-2010)

 بنها. 
ات الكيماوية في مصر الوضع التنافسي للصناع (:م2000) نوير، طارق احمد محمد السيد

لية كرسالة دكتوراه غير منشورة،  .في ضوء التطورات المحلية والعالمية الجديدة
 التجارة، جامعة الزقازيق.

لبيئة: حالة الصناعات بعض القضايا ذات الصلة با(: م2006) عبد السالم، فادية محمد
ادي ظور االقتصالمؤتمر العربي الخامس لإلدارة البيئية بعنوان المن .الكيماوية

 للتنمية المستدامة، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، تونس.
"درجة ممارسة القيادة األخالقية لدى (: م2018) ناصر، ياسمين محمد، والدجاني، محمود

مديري المدارس الثانوية الخاصة في محافظة العاصمة عمان وعالقتها بااللتزام 
رسالة ماجستير، جامعة الشرق األوسط،  .التنظيمي للمعلمين من وجهة نظرهم

 األردن.
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دور القيادة األخالقية في تعزيز (: م2017) درادكة، أمجد محمود محمد؛ والمطيري، هدى
جهة و الثقة التنظيمية لدى مديرات مدارس المرحلة االبتدائية بمدينة الطائف من 

 .2، ع.13المجلة األردنية في العلوم التربوية، مج. .نظر المعلمات
دور المجتمعات الصناعية المتكاملة في (: م2014) حسن، إسالم عبد السالم رجب على

رسالة  .ع التطبيق على الصناعات الجلديةالنهوض بالصناعة المصرية: م
 ماجستير، قسم االقتصاد، كلية التجارة، جامعة عين شمس.

مات ة األخالقية في منظدرجة ممارسة أبعاد القياد :م(2007بعجي، سعاد؛ وعبد هللا، خبابة )
األعمال الجزائرية من وجهة نظر العاملين دراسة حالة وحدة خدمات ما بعد 

-144مجلة دراسات اقتصادية، جامعة مسيلة، الجزائر، ص  .)كوندور( البيع
158. 

 .ن الكريم والسنة الصحيحة المطهرةمكارم األخالق في ضوء القرآ: م(1988) الهاللي، سليم
 .1، الدمام، السعودية، طدار ابن القيم

زة غت اظية بمحافولثاندارس المری ايدسة مرجة ممادر :م(2013الهندی، محمد فضل )
رسالة ماجستير غير  .ممعلميهن جة تمكيدرعالقتها بوألخالقية دة اللقيا

 منشورة، کلية التربية ـــ الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.
درجٌة  :م(2012) قادر؛ وشعبيات، محمد عوضد عبد البنان، حلبية محمد؛ وعابدين، محم

ي ممارسة المديرين القيادة األخالقية كما يقدرها معلمو المدارس الحكومية ف
، ج 28مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث والدراسات عدد  .محافظة القدس

2. 
أثر القيادة األخالقية في دعم وتعزيز الثقة  (:م2014) محمود، السيد الحضري أحمد

مجلة  .ستشفيات الحكومية بمدينة الطائفالتنظيمية: دراسة تطبيقية على الم
 .2، ع28البحوث التجارية المعاصرة، كلية التجارة، جامعة سوهاج، مج

القيادة األخالقّية  (:م2017)الشتوي، سليمان بن عبد هللا؛ والحبيب، عبد الرحمن بن محمد 
، 4، ع. 6ية الدولية المتخصصة. مج. المجلة التربو  .لمديري المدارس الّثانوّية

 كلية التربية، جامعة األردن.
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رضا دور القيادة األخالقية في تحقيق الفعالية المدرسية وال (:م2020) آل کردم، مفرح سعيد
 زهر،مجلة التربية، كلية التربية، جامعة األ .الوظيفي للمعلمين بمدارس التعليم

 .2، ج39مج 
القيادة األخالقية لدى رؤساء ومشرفات  :م(2016) ة األزهرأعضاء هيئة التدريس بجامع

ة األقسام األكاديمية بجامعة تبوك وعالقته بسلوك الصمت التنظيمي، مجلة كلي
 التربية، جامعة األزهر.
دور المجتمعات الصناعية المتكاملة في (: م2014) حسن، إسالم عبد السالم رجب على

رسالة  .يق على الصناعات الجلديةع التطبالنهوض بالصناعة المصرية: م
 ماجستير، قسم االقتصاد، كلية التجارة، جامعة عين شمس.
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3) Devision of Waste Management, Ministry of Environment  
 

ABSTRACT 

The study aimed to determine the role of ethical leadership in 

reducing environmental pollution of solid waste resulting from 

chemical industries. – Clarity of the role (participation in the authority) 

in reducing the environmental pollution of solid waste, and providing 

recommendations and suggestions to decision makers, aiming to clarify 

the importance of the role of ethical leadership in reducing 

environmental pollution of solid waste while identifying the obstacles 

that prevent the use of solid waste and the consequences of That of 

economic losses, and how to benefit from these wastes. The researchers 

used the desk survey method to take advantage of the available sources 

and studies to build the theoretical aspect. They also relied on the 

descriptive approach in presenting the data, and they relied on the 

analytical approach used in analyzing the results related to the subject 

of the study and its variables in order to identify the role of ethical 

leadership in reducing environmental pollution of solid waste from its 

face. Employees' consideration, quantitative and statistical methods will 
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also be used. The researchers will rely on the questionnaire as the main 

tool for data collection, and the form will consist of two parts, the first 

part includes the primary data of the sample (gender, age, educational 

status, marital status, occupational degree), designing a questionnaire to 

measure the independent variable moral leadership, designing a 

questionnaire A questionnaire to measure the mediating variable 

"reducing environmental impacts", designing a questionnaire to 

measure the dependent variable "solid waste", conducting in-depth 

interviews with experts in the field of chemical industries. The 

questionnaire was distributed to a sample of (35) workers and 

technicians in the Beijing Company, which is one of the subsidiaries of 

the Holding Company, which is located in the First Industrial Zone in 

Obour City. The sample members about the issues of the student, and 

the difference in a number of characteristics between individuals would 

shed light on influencing the opinions of these individuals, and the 

researcher will shed light on the most important features that 

distinguish the study sample, and the study tools were initially applied 

to 35 workers and technicians, and when Monitoring the responses Five 

subjects were enslaved, and thus the number of samples reached 30 

samples only. Questionnaire forms (ethical leadership, types of waste, 

and environmental effects of solid waste accumulation) were applied. 

The arithmetic averages and standard deviations of the responses of the 

study sample to the statements were as follows: The percentage of 

employees who agreed on the dimension of ethical leadership reached 

(47 - 50%) of the total sample items, and this indicates that most of the 

sample members agree on the personal qualities of the moral leader, 

With regard to administrative qualities, the percentage of those who 

agree has reached (46 - 67%), and it is clear from this that most of the 

sample members are convinced of the administrative qualities of the 

moral leader, and the percentage of approval on the dimension of 
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human qualities came to about (32.5%), but compared to the previous 

dimensions above, this may be due to some leaders' lack of interest in 

human relations. 

In light of what has been reached, we present a number of 

recommendations and proposals, which are as follows: designing and 

implementing training programs to increase environmental awareness, 

designing and implementing programs to raise the efficiency of 

technicians and workers in the field, designing and implementing 

training programs to master ways to deal with environmental waste, 

designing And implementing training programs to prepare a second 

class of ethical leaders, which include organizing courses to clarify the 

nature, importance and principles of ethical leadership. 

Key words: Ethical Leadership; Environmental Impact; Industrial 

Waste.  


