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Abstract :
The study aims to identify the impact of strategic agility dimensions (planning, organization,
efficiency of workers, technology) in organizational effectiveness in a sample of the working
area Raysut industrial companies, namely, (Salalah for pasta, Mills Company, Salalah, Octal
Petrochemicals Company, Salalah Methanol Company, Raysut Cement) in Dhofar governorate.
The study population of the administrative leadership (Executive Director, General Manager,
Deputy Director, Head of the Department of) five industrial companies in Dhofar governorate,
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totaling (118) leader, chose researcher simple random sample composed of 80 leading and
distributed questionnaires to all members The study sample and recovered (65) to identify valid
for statistical analysis accounted for (85.3%) of the total members of the study population.
Among the most prominent results accessible: A correlation relationship is a positive and
statistically significant between the elements of the strategic agility and organizational
effectiveness. And the existence of a positive correlation and related statistically significant
between planning and organizational effectiveness. And the existence of a positive correlation
and related statistically significant between regulation and organizational effectiveness. And
the existence of a positive correlation and related statistically significant between the efficiency
of workers and organizational effectiveness. And the existence of a positive correlation and
related statistically significant between technology and organizational effectiveness.
One of the main recommendations which were accessible It must be for companies operating
in Raysut Industrial Estate ensure the implementation of the strategic plan for agility in all
administrative structures as well as the application of organizational effectiveness in order to
continue to achieve sustainable competitive advantage. And operating in Raysut Industrial
Estate companies to provide data and information to assist in the clarity of vision to the decision
makers of the importance of strategic agility in the work environment base and to help take
strategic decisions may constitute a change in the results of the future of the surveyed companies
and their staff.
:ملخص البحث
 التكنولوجيا) في الفاعلية، كفاءة العاملين، التنظيم،تهدف الدراسة إلى التعرف على أثر الرشاقة االستراتيجية بأبعادها(التخطيط
، شركة مطاحن صالله،التنظيمية في عينة من الشركات العاملة بمنطقة ريسوت الصناعية وهي (شركة صالله للمكرونة
 شركة ريسوت لألسمن)) بماافظة ففار وتكو مجتم الدراسة من، شركة صالله للميثانول،شركة اوكتال للبتروكيماويات
 والبالغ، رئيس قسم) بخمسة من الشركات الصناعية بماافظة ففار، نائب مدير، مدير عام،القيادات اإلدارية (مدير تنفيذي
) قيادي وقام بتوزي اإلستبانات على جمي افراد80(  وأختار الباحث عينة عشوائية بسيطة مكونة من،) قيادي118( عددهم
) من إجمالي أفراد مجتم الدراسة%85,3( ) استبانة صالاة للتاليل اإلحصائي شكل) ما نسبته65( عينة الدراسة واسترج
ومن أبرز النتائج التي تم الوصول اليها وجود عالقة إرتباط طردية وذات دالله إحصائية بين الرشاقة اإلستراتيجية والفاعلية
التنظيمية ووجود عال قة إرتباط طردية وذات دالله إحصائية بين التخطيط والفاعلية التنظيمية ووجود عالقة إرتباط طردية
وذات دالله إحصائية بين التنظيم والفاعلية التنظيمية ووجود عالقة إرتباط طردية وذات دالله إحصائية بين كفاءة العاملين
والفاعلية التنظيمية ووجود عالقة إرتباط طردية وذات دالله إحصائية بين التكنولوجيا والفاعلية التنظيمية
keywords: strategic agility ,organizational effectiveness.

 الفاعلية التنظيمية، الرشاقة االسرتاتيجية: :الكلمات المفتاحية
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مقدمة:
تعد الرشاااقة ارتس ارتاتيجية لو اللسااا ت الد تاااتندلاا ا نظماه
اهنا تا ا ا اااعد ا نظماه علء الالزاه واال ظلاا

للا اة ا ناطر والتغيرياه غري ا تلقعة يي

ات التناث ا اظن ما ا نظماه ولء الزداغ علء تغري عملياه

التشااغيت مافاهغ ولو هلا ا تاااتاين ا نظمة االسااتجامة لظروق الااال ا تغريغ وتاااتاين ا نظماه الد تاااتند
الرش اااقة االسا ارتاتيجية ان متتلك ا ااااه الا لة ألظاه االعمال مافاهغ ،وتتالن الدااس ااة لو فا ااة ث االل يي
يتناول الف ا اات األول االطاا العا للدااسا ااة والف ا اات الراا يتناول االطاا النظرا ثلا الف ا اات الرال يتناول االطاا
العملي للدااسة مث الف ت اخلال الذا يتناول نتا ج وتلصياه الدااسة.
 .1محتوى الدراسة:
 1.1مشكلة الدراسة:
تل د حتدياه كرريغ تلا ه الش ا ااركاه ال ا ااناعية مناثظة افاا لناا لدا قدالا علء اس ا ااتغال الفر ا تاية
الاا ا اال  ،وقدالا علء التايب لن الاليجة اخلاا ية وحتزي ا ياغ التناثاا ا ااية وكيفية ا

ا ا االل علء ا اايا والفر الد

تلثرلا ميجة العمت  ،ولدا قدالا علء تلالية لتالالاه الاما و تلك تعد ثمر التندياه للش ا ااركاه العاللة

لنازة

ايا ا ا االه ال ا ا ااناعية .كت لذا يتنتت علياا ا راه تغرياه وحتلاله يتت لو هلال تالير اس ا ا االل اظااا له الزاملية
علء التايب والتالا واال ظلاا

ميجة العمت .ويلظ الالاي التعرق علء قداغ ا نظماه علء الالزاه واال ظلاا

ات لذا التناث ولدا التفاعت لن االس ا ا ا الا ا تغريغ وانتاو هلدلاه او لنتجاه ديدغ تناس ا ا ا ا اال وا  ،ولو
لنا مياو صياغة لشالة الدااسة ضمو عدغ تااؤاله كااليت:
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 .1لا لا ااتلياه تلثر الرش اااقة ارتس ارتاتيجية

عينة لو الش ااركاه ال ااناعية منازة ايا االه ال ااناعية لو و اة

نظر الزياظاه ارتظااية هبذه الشركاه؟
 .2لا لاا ا ااتلياه الفاعلية التنظيمية

عينة لو الشا ا ااركاه ال ا ا ااناعية منازة اياا ا االه ال ا ا ااناعية لو و اة نظر

الزياظاه ارتظااية هبذه الشركاه؟
 2.2أهمية الدراسة:
تامو ثمهية الدااس ا ا ا ااة

ثنه يتناول ثيد ثلت ا تالالاه ارتظااية والد تش ا ا ا ااات اول و للر العمت ارتظااا ثال ولل

الرشااقة االسارتاتيجية ،يي يتناول الالن ايد الت ا لاضاين

علت االظااغ ولل الرشااقة االسارتاتيجية

الفاعلية

التنظيمية كما يش ا ا ا ااات الالن ثمهية هلاص ا ا ا ااة للاليجة ا النلعة يي ياوظ معلللاه عو لا ا ا ا ااتلا تلثر ثو عد تلثر
الرشاقة االسرتاتيجية مما يااعدلا علء التالير واالاتزاه ما نظمة.
لو النايية العلمية يعد الالن لو الدااساه الزليلة

الاليجة العمانية ومالتايل يعترب إضاثة للماتالة

لذا اجملال.

 2.3أهداف الدراسة:
 .1التعرق علء لاتلياه الرشاقة االسرتاتيجية
 .2حتديد لاتلياه الفاعلية التنظيمية

عينة لو الشركاه ال ناعية مناثظة افاا

عينة لو الشركاه ال ناعية مناثظة افاا

 .3ميان إعر الرش ا ا اااقة االسا ا ا ارتاتيجية ظالتنايا ،التنظيت ،كفاهغ العاللا ،التانللل يال
عينة لو الشركاه ال ناعية مناثظة افاا.
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 2.4فرضيات الدراسة:
 .1ال تل د عاقة اه ظالله إي اا ية ما الرشااقة ارتسارتاتيجية والفاعلية التنظيمية

الشاركاه ال اناعية منازة

اياله ال ناعية.
ويتفرع لناا الفرضياه التالية:
ث -ال تل د عاقة اه ظالله اي ا ية ما التنايا والفاعلية التنظيمية.
 ال تل د عاقة اه ظالله اي ا ية ما التنظيت والفاعلية التنظيمية.و -ال تل د عاقة اه ظالله اي ا ية ما كفاهغ العاللا والفاعلية التنظيمية.
ظ -ال تل د عاقة اه ظالله اي ا ية ما التانللل يا والفاعلية التنظيمية.
 .2ال يل د ثعر و ظالله اي ا ااا ية للرش ا اااقة ارتسا ا ارتاتيجية علء الفاعلية التنظيمية

الش ا ااركاه ال ا ااناعية منازة

اياله ال ناعية.
 2.5مصطلحات الدراسة:
 الرشاااقة االس ارتاتيجية :الزداغ مااارعة علء إظاا واغتنا الفر  ،تغيري ارتياه ،وكيفية ا

االل علء ا اايا

والفر الد تلثرلا ميجة العمت الىت تزل علء تالير عملية سااليمة السااتعراص ثر االسااترماا
والتاديداه مث حتديد اخلياااه االسرتاتيجية ا ناسالة ا ظا عاضيدا 2008 ,ل.
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 التنايا :التنايا للر عماات ا اادير والزاااعاادغ الد تاا ا ا ا ا ا ااتنااد علياااا اللاااا ب ارتظاايااة األهلراظير ،
2006ل.
 التنظيت :تعيا ا اا وحتديد كاثة النش ا ا ا ااااه وا ا ا ا ا اا،ولياه
والالااه ،وياو إظااغ ا لاظ

لتلب األقا ا ا ا ااا  ،تفلي

ال ا ا ا ااايياه

ا نظمة ظDafat,2006ل.

 كفاهغ العاللا :إلااناه األشا ا اانا

علء تالير لاااالت وهلل عالت ا فا جة ،وياا ا ااو االت ا ا ااال لن

ا لافا ،وصازت إلاانالت للرتاما لن لتلب تزلالاه األسالا الد لو ا ماو يدوعاا (Sherehiy,
).2008
 التانللل يا :الاري األياااو لتاالي ا نظت للمعرثة ،
علمية لعينة ،تاا ا اااعد اللسا ا ااا ت التانللل ية

قااعاه لتلفة تتعل لغاية ا

االل علء نتا ج

يت لشا ا ااااه ارتناا ا ااان وإش ا ا االاع يا اته و ياظغ قدااته

ظمشري2010,ل.
 الفاعلية التنظيمية :لدا لزداغ ا نظمة علء االسااتغال األثلاات للملااظ ،وإلاظ يالة لو التلا ن لو ما
العديد لو العلالت الداهللية ولدا تأعرلا مالعلالت اخلاا ية ،لن التايب التا حملاولة ضمان حتزي ا دق
او األلداق ا ر لغ لو هلال كاثة امعاظلا ظاحملمدا 2011 ,ل.
 حتزي األلداق :تعترب لو ثكرر ا عايري اس ا ااتندالا لتزييت ثعالية ا ،سا ا اا ا اااه يي يتت لزاانة النتا ج ثو
ا نر اه ا نجاغ لن االلداق او النتا ج الاامزة وحتديد االحنراثاه وعا ااظمللط2005,ل.
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 2.6حدود الدراسة:
تل عت جمااله الالن ضمو عدغ جمااله لي:
.1اجملال الالين يي تارقت الدااس ا ا ا ا ا ا ااة إع لعرثة حااه العينة ا النلعة هلال الفرتغ ا متدغ حتديدا ما 3/ 20
.2016/ 6 /1 – 2016/
 .2اجملال ا ااا ثتت إ راؤلا

عينة لو الشركاه ال ناعية مناثظة افاا.

 .3اجملال ا لض ا االعي تناولت الدااس ا ااة للض ا االع لا ا ااتلياه تاالي

دظاه الرقامة علء االص ا االل الرامتة وظوالا

كفاهغ استغا ا.
 .4اجملال الالشرا :كان لن الزياظاه ارتظااية ظلدير تنفيذا ،لدير عا  ،نا

لدير ،ا ي قاتل .

 2.7اإلطار النظري للدراسة :
المبحث األول :مفهوم الرشاقة االستراتيجية
نظرا للتندياه الد تلا ه ا نظماه ا عاص اارغ نتيجة التغرياه ا تتالية والتالااه العلمية والتزنية الاا اريعة وا ا ااتمرغ
لذا ثإنه مل تعد االس ا ا ااالي التزليدية

االظااغ تا ا ا اااعدلا علء اظاه االعمال مافاهغ لذا ثإن اس ا ا ااتندا ثس ا ا ااالي

االظااغ االسارتاتيجية ا ديرة ي،ظا إع ياظغ الزداغ التناثااية للمنظمة وتالير ثظا اا ولو االساالي االظااية ا ديرة
الرشااقة االسارتاتيجية يي مأساتندالاا مياو إظاا لتلب ا اايا الد تتال ا لو هلال الفر ا تلثرغ

الاال

وللاكالة لك لو هلال التنايا االسارتاتيجي الاااليت وتنفيذ اخلاة االس ارتاتيجية مشااات ثاعت ومشااات لالل .
ويتناول الالاي
85
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كما يتل اامو

الالداية لفال وامهية الرش اااقة االس ارتاتيجية ،وس االق يتت عرص الت قدااه الرش اااقة االس ارتاتيجية.

وىف اخلتا سيتت التار اع امعاظ الرشاقة االسرتاتيجيةظال انن 2013,ل.
المطلب األول  :مفهوم الرشاقة االستراتيجية
يعرق ظFartash,2012ل ثن الرشا ا اااقة االس ا ا ارتاتيجية التنفيذ األوض ا ا ا لزلاعد لناثاا ا ااة

الاا ا اال لرت اجللظغ

واالمتااا واالمداع والا ا ا اارعة وا رونة لو هلال حتديد وس ا ا ااا ت ظلج ما ا لااظ و لظغ االس ا ا ااالي االظااية لو ا ت
تزد ثثلت اخلدلاه وا نتجاه اع الاملن

ميجة سريعة ا ناثاة والتغري.

كما عرق كت لو ظ Doz and Kosonen ,2008ل لفال الرش اااقة االس ارتاتيجية علء انه إلاانية لزداغ
الش ااركاه علء العمت مأس االل لرم

ميجة االسا الا الداهللية واخلاا ية الد تتا اات مالتغري ما اارعة وماس ااتمراا لو

يي االنتاو جبلظغ اظاه عايل التنظيت ،واشا ااااوا اع ان الرشا اااقة االس ا ارتاتيجية تعترب قداغ تنظيمية عالية االظاه دا
االستجامة مشات سرين ونا

لات الفر ا تاية

ويعترب لفال الرشااقة االسارتاتيجية لفاللا ديدا

الال ولدا اغتنالاا

اللقت ا ناس .

الفار االظااا ا عاصار ،يي لنا العديد لو ا االناه

ا تعدظغ عو لذا ا فال  .تعرب العديد لو الات تعريب الرشا ا ا ا ا ا اااقة االس ا ا ا ا ا ا ارتاتيجية لو هلال لدا الزداغ الا لة
لتنزي هلفة ا ركة

ا نظماه(Sherehiy,2008).

و كر ظOjha,2008ل ان ا نظماه الذا لدياا اشاقة اسرتاتيجية ا ا زداغ علء تلالية لتالالاه الاما و ،يي
تاتاين تزد العديد لو ا نتجاه اجلديدغ ولذه ايدا اال سالا اجلللرية ألمهية الرشاقة االسرتاتيجية الالن

86

, 20193Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 5, No:

عم ا نظماه علء الزدااه اجلللرية لو نايية والتعرق علء لتلب ميجاه االعمال واقتنا

الفر لو نايية

اهلرا.
كما قد ظKettunen,2010ل اثااا عدغ يلل لفال الرشا ا ا ا اااقة االس ا ا ا ا ارتاتيجية لو يي تزدمية العديد لو
االثااا لي التالا ا ا ا ا ا ا ااتمر ،وا ياكت الرش ا ا ا ا اايزة ،و لظغ ثر العمت ،واالمتعاظ عو تل ا ا ا ا ااين اللقت وا دا ،لدا
حتاا كفاهغ ا لااظ الالشرية ،وياو اظااغ لفال سلالة التجايااه.
واشاا ظاحملمدا2011,ل ماهنا عملية اعاظغ ليالة وترتي والغاه مع

ويداه العمت ومع

ال ناعاه ا ل لظغ

أل ت الرتكيا علء قدااه للرية لتمياغ.
ياتنتج الالاي لو التعريفاه الاامزة ثن الرشاقة االسرتاتيجية لء الزداغ علء االستجامة للتغرياه ا فا جة وتلالية
لتالالاه العماه مار لتلفة وعلء ناا واسن لو يي الاعر واجللظغ والاماه والامية والتاليت.
المطلب الثاني  :أهمية الرشاقة االستراتيجية
تعد الرش ا ا اااقة االسا ا ا ارتاتيجية تعترب عن ا ا اار النجال

ميجة العمت يي متتا ماهنا سا ا ا اريعة التغري و ا قداغ ظينالياية

وقاملية للتغري وتاا اااعد علء ظعت التغرياه ا فا جة والا ا اريعة اضا اااثة اع لك قداالا علء اغتنا الفر

سا اال

شديد ا ناثاه ولاو لذا ال يعين عد و لظ االسرتاتيجية اللاضنة لاناا ليات مالديت عو التنايا االسرتاتيجي
وااللداق ا رسللة .معىن اوض تعترب لفال لشرت لرست االسرتاتيجية وكيفية تنفيذلا). (Oyedijo, 2012
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المبحث الثاني :الفاعلية التنظيمية
ما ثن الفاعلية التنظيمية تعترب

يياغ ا نظماه اكياغ ثسا ا اااسا ا ااية للمناثاا ا ااة الزلية لو ث ت الالزاه واالسا ا ااتمراا ميجة

تناثا ا ا ا ااية تلص ا ا ا ااب مالش ا ا ا ااديدغ ،يي

لك ذ العديد لو الالايرا وا اتما إع إلاظ نظرية تش ا ا ا ااات لدهلت

للمنظماه لو ث ت ثن تالن ثعالة ،ولذلك للضا ا ا ا االع الافاهغ لل للضا ا ا ا االع صا ا ا ا ااع ويشا ا ا ا ااات لا

يزيزي

للمنظماه نفا ا ا ا اااا ،ومالتايل لك يتت و لظ عدظ كالري لو االش ا ا ا اااااله علء لفال حتديد وتعديت ا ،ش ا ا ا ا اراه
وقياساااا ،واما ير ن لك إع صااعلمة

لاان لا حتديد الظلالر الد تتالن لناا الفاعلية التنظيمية مشااات ثعال

ظقريشي2006,ل.
المطلب األول  :مفهوم الفاعلية التنظيمية
يُعد للضاالع الفاعلية التنظيمية ايد ا لاضااين ا امة واجلللرية
ثعت الشيه ال ني مالرغت لو ثمهية الفاعلية التنظيمية

نظرية ا نظمة .ويُالىن لفال الفاعلية ثساااس اا علء

يياغ ا نظماه،

وثشاااا ظقريشااي2006,ل اع ان الفاعلية التنظيمية لي الدا ة الد مياو للمنظمة ثن حتز ثلداثاا كما اشاااا اع
انه لدا لزداغ ا نظمة علء الالزاه والتايب والنمل م اارق النظر عو تلك األلداق الد س االق حتز يي يركا
لذا ا فال علء الاليجة ،مزدا التايب لن ا نظمة والظروق الداهللية واخلاا ية مزدا لا تالزء لنظمة ثعالة.
ويعرق عو الفاع لية التنظيمية إع ثهنا الفاعلية تاا ا ا ا ا ا ااتمد لو قدااه ا نظماه علء الالزاه والنمل والتايب مغ
النظر إ ا كانت االلداق سيتت حتزيزاا ظالشماع ،ملظ2000 ،ل.
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مينما اشا ا ا اااا ظالزريليت2006 ،ل ثن لفال الفاعلية التنظيمية قد طرا عليه تغري

الاا ا ا ااتيناه وثوا ت الا ا ا ا االعيناه

والزرن العش اريو لو الرتكيا علء لزداغ ا ،س ااااة علء حتزي ثلداثاا الد تتمرت مالالزاه

ميجة العمت وا ناثاااة اع

الداق ولعاير لتلفة كألرلة :ارتصاماه ا رتالاة مالعمت ،وناالة التغي عو العمت ،ولعدل ظواان العمت.
كما ثشااااه ظنلاا2006 ،ل ثن تعريب الفاعلية التنظيمية يرتالا مزداغ ا ،س ااااة علء مللا األلداق الد ثنشااجت
لو ث لاا وتعرق ثيل ااا علة اهنا لدا ااياا

حتزي األلداق ا ر لغ لناا ومالتايل اللص االل إع النتا ج ا ر لغ

لو قالت ارتظااغ .
لذلك ناااتنتج لو هلال التعريفاه الاااامزة ان الفاعلية التنظيمية تالن ماألسااار لدا لزداغ ا نظمة علء الالزاه
والتايب والنمل م ا ا ا ا اارق النظر لا إ ا كانت تلك األلداق الد س ا ا ا ا االق حتز يي يركا لذا ا فال علء الاليجة
التناثاااية مشااات ثساااسااي ،ويرا الالاي ان الفاعلية التنظيمية المد ان تالن ا لعايري لتالعة لزياساااا

النمل و

ولذا ا عياا حيدظ إ ا كانت ا نظماه تاتاين ان حتز األلداق.
المطلب الثاني  :خصائص الفاعلية التنظيمية
يرتالا الفاعلية التنظيمية مالزداغ علء حتزي األلداق ،إضاااثة لو هلال الاظ نلع لو التأقلت لن الاليجة احملياة هبا،
ولاو ا فاظ علء لاتلا النمل الرامت ،لذلك ناتاين ثن نزلل إن لنا إطااا خل ا ص ثعالة يشمت لنظماه
وهل ا ا ا ا ا ا ااا ص لعينااة ،لراات لااذه األنظمااة تلب
اخل ا ص لا يلي:
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 .1تلثري الاااالة ا انية :مياو ثن تالن طاليعية لتلثري اروق العمت الد تشااات ال اافة العالة للاليجة الااليعية لو
ث ت العمت.
 .2لناخ ا تماعي ثعال :تلثري ميجة اه تنظيت ثعال يعمت ثياا األثراظ طلعا والتلاص ا ا ا ا ا ا اات لن كت ميجة تنظيمية
مفعالية.
 .3اس ا ا ا ااتغال ثعال لزدااه األثراظ :لو هلال هلل ثس ا ا ا ااالي عمت لناسا ا ا ا االة تتميا مالتنظيمية وتلثر ثر النمل
اللايفي وممااسة واسعة للالاة.
 .4و لظ لعياا للض ا االعي :يي يتت حتديد الرس ا اات الالياا وثس ا ااالي العمت التنظيمي وا لااظ تل يه لراكا ص ا اانن
الزراا ،استناظا إع لعياا للضلعي لل طاليعة الرغالاه العمت وثسالي العمت

ا نظمة.

 .5لراكا ثعالة ال ا الزراااه :و لك عو طري إنشاااه لراكا صاانن الزراا الد تل د ثياا لعلللاه ا ناس ا  ،ال
عاقة ماللرواغ ملاقن النار علء ا يات التنظيمي.
 .6الاااانيااة التلا ن ما ا ااااثااةه ا اااظيااة وا عنليااة :ييا يالن لنااا لرظوظ لااايل جماا لزاااماات العماات مااه ،لعاات
ا لاب

صلاغ واضنة لاريزة العمت

ا نظمة ظالالمي1998،ل.

لذلك ناااتاين الزلل ان هل ااا ص الفاعلية التنظيمية لو النايية النظرية نزدا ان تلنص ان كت الذا س اال كره
له ثعر واضا

ياظغ ظا ة الفعالية ،اال انه يرتالا مشااات لالاشاار

األلداق وكت االنشاة ما يتف لن يجمه وعاقته مالاليجة.
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 2.8اإلطار العلمي للبحث
 -1منهجية الدراسة:
لو هلال األسااجلة الد تاااعء الدااسااة لإل امة علياا ،اسااتند الالاي ا ناج التنليلي ،يي ساايتت اسااتندا
االسا اتالانة

مجن الالياناه وحتليلاا واهلتالاا الفرض ااياه .يلل لتغرياه الدااس ااة ا عتمدغ لو عينة الدااس ااة .يي

يعد لذا ا ناج األكرر لا مة

حتزي ثلداق الدااسة ا الية.

 -2مجتمع الدراسة وعينته:
تالن جمتمن الدااس ا ا ا ا ااة لو الزياظاه ارتظااية ظلدير تنفيذا ،لدير عا  ،نا

لدير ،ا ي قا ا ا ا ا ااتل ما ا ا ا ا ااة لو

الش ااركاه ال ااناعية مناثظة افاا ،والالالم عدظلت ظ118ل قياظا ،وثهلتاا الالاي عينة عشا الا ية ما ااياة لالنة
لو ظ80ل قياظا وقا متل ين ارتسا ا اتالاناه علء مجين اثراظ عينة الدااس ا ااة يي اس ا اارت ن الالاي ظ65ل اسا ا اتالانة
صا ة للتنليت ارتي ا ي شالت لا ناالته ظ%85,3ل لو إمجايل ثثراظ جمتمن الدااسة.

91

, 20193Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 5, No:

-3أنموذج الدراسة:
ا تغري التامن

ا تغرياه ا اتزلة

الرشاقة االستراتيجية
التنايا
الفاعلية التنظيمية

التنظيت
كفاهغ العاللا
التانللل يا

السمات الشخصية والوظيفية

الشات اقت ظ1ل ثمنل و الدااسة لو إعداظ الالاي ماالعتماظ علء ظااسة ظاحملمدا2011 ،ل
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-4

أداة الدراسة (االستبانة):

قا الالاي متالير ومناه االستالانة ماستندا ل دايا ثساسيا للمعلللاه مها:
ا اااظا الرانلية :وا تعلزة ماجلان النظرا تغرياه الدااس ااة ،يي اسااتند الالاي اع مع

ا اااظا لرت ا را ن

العرمية والدواياه والنشراه وا زااله العلمية واألحبان والدااسة الاامزة الد تناولت للضلع الدااسة.
ا ا ا اااظا األولية :والد متاو الالاي لو التأكد لو لدا ص ا ا اانة الفرض ا ا ااياه و لك عو طري ت ا ا ااميت اس ا ا اتالانة
وتل يعاا علء عينة الدااسة ،وقد اهه ارتستالانة

صلالا الناا ية كالتايل:

القسم األول :ويلت ا تغرياه الشن ية واللايفية ألثراظ العينة.
القسم الثاني :والذا اشتمت علء ا تغري ا اتزت ظالرشاقة االسرتاتيجيةل.
القسم الثالث :وايتلا لذا الزات علء ا تغري التامن ظالفاعلية التنظيميةل.
وقد اهلتاا الالاي لزيار لياره اخلماسااي لزيار لاااتلا ارتسااتجاماه علء ثزراه ارتس اتالانة .ويلض ا اجلدول
التايل ا زيار والدا اه اتلياه ا لاثزة الد تعاء ا

ا عاجلة ارتي ا ية.

اجلدول اقت ظ3ل لزيار وظا اه لاتلياه ا لاثزة علء ثزراه االستالانة.
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وقد مت حتديد لعياا تزدير لاتلا ا لاثزة لإلستجاماه كما

اجلدول التايل:

لاتلا ا لاثزة ا زاملة دا ا تلسا ا اايب
لاتلا ا لاثزة

لدا ا تلسا ا اايب

لننفلة دا

لو ظ1ل إع ثقت لو ظ1.8ل

لننفلة

لوظ1.8ل إع ثقت لو ظ2.6ل

لتلساة

لوظ2.6ل إع ثقت لو ظ3.4ل

لرتفعة

لوظ3.4ل إع ثقت لو ظ4.2ل

لرتفعة دا

 4.2ثأعلء

ا لن اقت ظ3ل

 صدق األداة:للتنز لو لدا ال ااد الظالرا ألظاغ الدااس ااة ظاالسا اتالانةل ال ااد الظالرا لو ثلت ثنلاع ال ااد يي ثن
صا ااد اخلرباه وا نت ا ااا و لك ألمهية لا ميلالن لو نظرغ لتفن ا ااة ولفيدغ تغرياه الظالرغ ا راظ ظااس ا ااتاا  ،و
للتأكد لو صا ااد لذا االس ا اتاليان قمنا معرضا ااه علء جمملعة لو اخلرباه واحملاما لو ليجة التداي ا تن ا ا ا ااا
ماليااة التجااااغ والعلل ارتظاايااة جبااالعااة افاااا لإلسا ا ا ا ا ا ااتعااانااة ربالت مغرص حتايت األظاغ معااد إطاعنااا علء لااذه
التل يااه والن ا قمنا متعديت االستاليان ووضعه

صلاته الشاله الناا ية ،حبي ثعات نتا ج ال د الظالرا

للمناما إع ثن لنا اتفا منا ا ا ا ا ا االة  %96يتجاو ا د األظىن الذا حيدظ منا ا ا ا ا ا االة  %80علء جممت اوا
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االس اتاليان ،ولا مة ثسااجلته

صااياغتاا اللغلية وتغايتاا ا نتلفة حملاوا الد تلاامنته .والتنز لو صااد ثزرالا،

ومت األهلاذ مايظاالت وتعاديالت ا زرتياة .ومت االنتاااه لو ت ا ا ا ا ا ا اادي االس ا ا ا ا ا ا اتالااناة مشا ا ا ا ا ا ااالااا النااا ي وتل يعااا
للماتجيالا كما

للن اقت ظ1ل.

 ثبات األداة:لو ث ت التأكد لو ثن االسا اتالانة تزي

العلالت ا راظ قياس اااا ،مت ا راه اهلتالاا لدا االتا ااا الداهللي لفزراه

ا زيار ماسااتند لعالت ثلفا كرونالاخ الذا يلض ا قلغ االاتالاط والتماسااك ما ثزراه ا زيار ،يي ملم لعالت
عالاه ارتساتالانة ظ.934ل ،ولل لعالت عالاه لرتفن ،كما يتالا لو اجلدول ثن لعالاه الرالاه الداهللية لإلساتالانة
قد تراويت ما ظ.859 -.801ل وتشا ا ااري لذه ا عالاه إع ثن ارتس ا ا اتالانة تتمتن معالت عالاه لرتفن وثعلء لو
ا عدل ا زاللل ،ومالتايل مياو ارتعتماظ علء النتا ج ا تنززة لو تااليزاا.
 .2.9نتائج أختبار فرضيات الدراسة
 .1الفرضااية األوع :ن اات الفرضااية األوع علء ثنه ال تل د عاقة اه ظالله إي ااا ية ما الرشاااقة ارتس ارتاتيجية
والفاعلية التنظيمية

الشا ااركاه ال ا ااناعية منازة اياا االه ال ا ااناعية .و لظ عاقة إاتالاط طرظية و اه ظالله

إي ا ية عند لاتلا الدالله ظ0.01ل ما الرشاقة ارتسرتاتيجية والفاعلية التنظيمية ،يي ملم لعالت ااتالاط
مريسا ا االن للعاقة ظ.604ل وكانت الدالله ارتي ا ا ااا ية ا ا ا ااايالة عالت ارتاتالاط ثصا ا ااغر لو لاا ا ااتلا الدالله
ا عنلية .ومناه علء لذه النتيجة ثإننا نرث
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 .2إهلتالاا الفرضا ااياه الفرعية :و لظ عاقة إاتالاط طرظية و اه ظالله إي ا ااا ية عند لاا ااتلا الدالله ظ0.01ل
ما التنايا والفاااعليااة التنظيميااة ،يي ا ملم لعااالاات ااتالاااط مريسا ا ا ا ا ا االن للعاقااة ظ.609ل وكاااناات الااداللااه
ارتي ا ااا ية ا ا ااايالة عالت ارتاتالاط ثصا ااغر لو لاا ااتلا الدالله ا عنلية .ومناه علء لذه النتيجة ثإننا نرث
الفرص العدلي ونزالت الفرص الالديت.و لظ عاقة إاتالاط طرظية و اه ظالله إي ا ا ا ا ااا ية عند لاا ا ا ا ااتلا الدالله
ظ0.01ل ما التنظيت والفاعلية التنظيمية ،يي ملم لعالت ااتالاط مريس ا ا ا ا االن للعاقة ظ.450ل وكانت الدالله
ارتي ا ااا ية ا ا ااايالة عالت ارتاتالاط ثصا ااغر لو لاا ااتلا الدالله ا عنلية .ومناه علء لذه النتيجة ثاننا نرث
الفرص العدلي ونزالت الفرص الالديت.و لظ عاقة إاتالاط طرظية و اه ظالله إي ا ا ا ا ااا ية عند لاا ا ا ا ااتلا الدالله
ظ0.01ل ما كفاهغ العاللا والفاعلية التنظيمية ،يي ملم لعالت ااتالاط مريس ا ا ا ا االن للعاقة ظ.521ل وكانت
الدالله ارتي ااا ية ا ااايالة عالت ارتاتالاط ثص ااغر لو لا ااتلا الدالله ا عنلية .ومناه علء لذه النتيجة ثإننا
نرث

الفرص العدلي ونزالت الفرص الالديت.و لظ عاقة إاتالاط طرظية و اه ظالله إي ا ا ا ا ا ااا ية عند لاا ا ا ا ا ااتلا

الدالله ظ 0.01ل ما التانللل يا والفاعلية التنظيمية ،يي ملم لعالت ااتالاط مريسا ا ا ا ا ا االن للعاقة ظ.425ل
وكانت الدالله ارتي ا ية ا ايالة عالت ارتاتالاط ثصغر لو لاتلا الدالله ا عنلية .ومناه علء لذه النتيجة
ثإننا نرث

الفرص العدلي ونزالت الفرص الالديت.

 .3الفرض ا ااية الرانية :ن ا اات الفرض ا ااية الرانية علء ثنه ال يل د ثعر و ظالله اي ا ااا ية للرش ا اااقة ارتسا ا ارتاتيجية علء
الفاعلية التنظيمية

الشركاه ال ناعية منازة اياله ال ناعية .رتهلتالاا لذه الفرضية مت استندا ارتحنداا

ا تعدظ وماريزة ارتظهلال ا تاالو ،يي ثظهللت مجين ا تغرياه ا اا ا ا ا ا ا ااتزلة إع لعاظلة االحنداا ظثعة وايدغ.
لك.تش ااري النتا ج إع ثن لعالت ارتاتالاط ما الرش اااقة ارتسا ارتاتيجية والفاعلية التنظيمية قد ملم ظ.628ل ولل
لا يش ا ا ا ا ا ااري إع و لظ عاقة إاتالاط طرظية ما ا تغرياه ا ا ا ا ا ا ا ااتزلة وا تغري التامن .وملغت قيمة لعالت التنديد
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ا عدل للنمل و ظ.354ل ،ولل لا يشااري إع ثن الرشاااقة ارتسارتاتيجية تفااار جمتمعة لا نااالته ظ35.4%ل لو
التالايو

الفاعلية التنظيمية ،وثن الالاقي لناا ير ن إع علالت ثهلرا مل تتعرص ا الدااس ااة واخلاأ العشا الا ي.

تش ا ااري النتا ج ثإع ثن قيمة ظFل احملا ا االمة تا ا اااوا ظ9.774ل ،وكانت الدالله ا عنلية ا ا ااايالة ا تا ا اااوا
ظ.000ل ولي ثقت لو لاااتلا الداللة ارتي ااا ية ظ0.01ل ،ومناه عليه مياو الزلل تأعري ظال إي ااا يا عند
لا ا ااتلا الدالله ارتي ا ااا ية ظ0.01ل للرش ا اااقة ارتسا ا ارتاتيجية

الفاعلية التنظيمية .كما تش ا ااري النتا ج إع ثن

لعااالاات احنااداا عن ا ا ا ا ا ا اار التنايا كااان األعلء لو ما ا عااالاه األهلرا وملم ظ.346ل ،وكاااناات الااداللااه
ارتي ا ا ااا ية ا ا ا ااايالة لزيمة ظtل احملاا ا االمة ذا ا عالت قد ملغت ظ.013ل ولي ثصا ا ااغر لو لاا ا ااتلا الدالله
ارتي ا ية ظ0.05ل ،و ا زامت كانت الدالله ارتي ا ية ا ايالة لزيت ظtل عالاه إحنداا احملدظاه ثكرب
لو لاتلا الدالله ارتي ا ية ظ0.05ل ،ومناه علء لذه النتيجة مياو الزلل و لظ تأعري عند لاتلا الدالله
ارتي ا ا ا ا ااا ية ظ0.05ل لعن ا ا ا ا اار التنايا علء الفاعلية التنظيمية ،مينما مل يل د تأعري عند لا ا ا ا ا ااتلا الدالله
ارتي ا ية ظ0.05ل الرشاقة التنظيمية ظالتنظيت ،كفاهغ العاللا ،التانللل يال علء الفاعلية التنظيمية.
نتائج الدراسة
 .1لاااتلياه التنايا مالشااركاه ال ااناعية ت الدااسااة قد اهه مدا ة لرتفعة ،يي ملم ا تلسااا ا اااايب
العا لإلستجاماه ظ3.88ل ماحنراق لعيااا قداه ظ.774ل.
 .2لا ااتلياه التنظيت مالش ااركاه ال ااناعية ت الدااس ااة قد اهه مدا ة لرتفعة ،يي ملم ا تلس ااا ا ا ااايب
العا لإلستجاماه ظ3.88ل ماحنراق لعيااا قداه ظ.727ل.
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 .3لا ا ااتلياه كفاهغ العاللا مالش ا ااركاه ال ا ااناعية ت الدااس ا ااة قد اهه مدا ة لرتفعة ،يي ملم ا تلس ا ااا
ا اايب العا لإلستجاماه ظ3.92ل ماحنراق لعيااا قداه ظ.722ل .
 .4لا ا ا ااتلياه التانللل يا مالش ا ا ااركاه ال ا ا ااناعية ت الدااس ا ا ااة قد اهه مدا ة لرتفعة ،يي ملم ا تلس ا ا ااا
ا اايب العا لإلستجاماه ظ4.06ل ماحنراق لعيااا قداه ظ.745ل.
 .5لا ااتلياه الفاعلية التنظيمية مالش ااركاه ال ااناعية ت الدااس ااة قد اهه مدا ة لرتفعة ،يي ملم ا تلس ااا
ا اايب العا لإلستجاماه ظ4.04ل ماحنراق لعيااا قداه ظ.694ل.
 .6و لظ عاقة إاتالاط طرظية و اه ظالله إي ا ية ما الرشاقة ارتسرتاتيجية والفاعلية التنظيمية.
 .7و لظ عاقة إاتالاط طرظية و اه ظالله إي ا ية ما التنايا والفاعلية التنظيمية.
 .8و لظ عاقة إاتالاط طرظية و اه ظالله إي ا ية ما التنظيت والفاعلية التنظيمية.
 .9و لظ عاقة إاتالاط طرظية و اه ظالله إي ا ية ما كفاهغ العاللا والفاعلية التنظيمية.
 .10و لظ عاقة إاتالاط طرظية و اه ظالله إي ا ية ما التانللل يا والفاعلية التنظيمية.
توصيات الدراسة
مياو ان نلنص لو هلال ارتطاا النظرا للدااسا ااة مارتضا اااثة اع النتا ج الد مت اللصا االل الياا لو هلال التنليت
االي ا ي للنتا ج الاامزة مياننا اللصلل اع التلصياه التالية:
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 .1ما ثن ا تلس ا ااا ا ا ا ااايب لااثة دظاه الرش ا اااقة االس ا ارتاتيجية والفاعلية التنظيمية كانت لرتفعة  ،يلص ا ااي
الالاي ماستامال تاالي اخلالاه لللصلل إع لاتلا لرتفن دا.
 .2ل ثن يالن للشااركاه العاللة

لنازة اياااله ال ااناعية ضاامان تاالي هلاة الرشاااقة االس ارتاتيجية

مجين ا ياكت االظااية وكذلك تاالي الفاعلية التنظيمية لاي تاتمر
 .3ينالغي ثن تالن للشااركاه العاللة

حتزي ا ياغ التناثاية ا اتدالة.

لنازة اياااله ال ااناعية الزداغ علء اثن ساارعة الرشاااقة االس ارتاتيجية

لو ث ت ياظغ الزدااه العملية التناثاية.
 .4ل األهلذ منظر االعتالاا ثوللياه تأعري الرشاقة االسرتاتيجية علء الفاعلية التنظيمية أل ت ا
تأعري ثاعت للرش ا ا اااقة االسا ا ا ارتاتيجية

لل علء

ثاعلية التنظيت ،لذلك ينالغي ترتي س ا ا االت ثوللياه ثمعاظ الرش ا ا اااقة

االسرتاتيجية حبي حتز ثلداق الشركاه العاللة

لنازة اياله ال ناعية الد مترت عينة الالن .

 .5ل ان ينظر معا االعتالاا لدا قلغ العاقاه ما لتغرياه الالن

ظالرشا ا ا اااقة االس ا ا ا ارتاتيجية ،الفاعلية

التنظيمية) واالمتعاظ علء كت لو شا ااانه ثن يلا اان يلا ا ما لذه ا تغرياه علء ثسا ااار ثهنا مترت يالة
الامية للشركاه الد مترت عينة الالن لللصلل اع حتزي ا ياغ التناثاية
 .6ضاارواغ تل ه ارتظااغ العليا

الشااركاه الد مترت عينة الالن علء تشااايت ثر عمت لو ا نت ااا ،وان

تزل مإ راه الدوااه التدايالة والندواه

ا اال

الا ا اارعة وا رونة واالس ا ااتجامة والتايب للعمت الد تايد

الفاعلية التنظيمية والد تعترب لو ا الناه األساسية للمنظماه الرشيزة.
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 .7ينالغي علء الشا ا ااركاه العاللة

لنازة اياا ا االه ال ا ا ااناعية تلثري قاعدغ مياناه ولعلللاه تاا ا اااعد

وضاالل الرؤيا لدا لتنذ الزراا مأمهية الرشاااقة االسارتاتيجية
اسرتاتيجية قد تشات نتا جاا تغري

ميجة العمت و لك للمااااعدغ ما ا قراااه

لاتزالت الشركاه ا النلعة وكلاظالا.

 .3الخالصة :
لو ثمر النتا ج الد مت اللص ا االل الياا و لظ عاقة إاتالاط طرظية و اه ظالله إي ا ااا ية ما الرش ا اااقة ارتس ا ا ارتاتيجية
والفاعلية التنظيمية .وو لظ عاقة إاتالاط طرظية و اه ظالله إي ا ا ا ا ا ا ااا ية ما التنايا والفاعلية التنظيمية .وو لظ
عاقة إاتالاط طرظية و اه ظالله إي ااا ية ما التنظيت والفاعلية التنظيمية .وو لظ عاقة إاتالاط طرظية و اه ظالله
إي ا ية ما كفاهغ العاللا والفاعلية التنظيمية .وو لظ عاقة إاتالاط طرظية و اه ظالله إي ا ية ما التانللل يا
والفاعلية التنظيمية.
ولو الت التلص ااياه الر يا ااية الد مت اللص االل الياا ل ثن يالن للش ااركاه العاللة
ضمان تاالي هلاة الرشاقة االسرتاتيجية

مجين ا ياكت االظااية وكذلك تاالي الفاعلية التنظيمية لاي تاتمر

حتزي ا ياغ التناثا ا ا ا ااية ا ا ا ا ا ااتدالة .وعلء الش ا ا ا ااركاه العاللة
ولعلللاه تااااعد

لنازة ايا ا ا ا االه ال ا ا ا ااناعية تلثري قاعدغ مياناه

وضاالل الرؤيا لدا لتنذ الزراا مأمهية الرشاااقة االس ارتاتيجية

ما ا قراااه اسرتاتيجية قد تشات نتا جاا تغري
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المالحق
الملحق رقم (1قائمة بأسماء المحكمين)
االسم

اللقب العلمي

ظ .طاا عاية

استا لااعد ظكتلا

العة افاا

ظ .لعاوية كر العاا

استا لااعد ظكتلا

العة افاا

ظ .ثمحد قال ي

استا لااعد ظكتلا

العة افاا

ظ .علي ملظ

استا لااعد ظكتلا

العة افاا

ظ .عمر الداغ

استا لااعد ظكتلا

العة افاا

ظ .كمال الليت

استا لااعد ظكتلا

العة افاا

101

مكان العمل

, 20193Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 5, No:

قائمة المراجع
اوال :المراجع العربية
 -مش ا ااري ،ثميان،ظ 2010ل "مع

لتالالاه هلفة ا ركة االس ا ارتاتيجية

ض ا االه تراما اظواه تزاس ا اات ا عرثة

وامعاظ التعلت االس ا ارتاتيجي" اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية االدارة واالقتص اااد ،العة ا لص ا ات كجاه
لو لتالالاه ا

لل علء شااظغ الدكتلااه اظااغ االعمال.

 مللط ،ياو إمراليتظ2005ل  ،المبادئ واالتجاهات الحديثة في إدارة المؤسسات ،الاالعة األوع،ظاا النالة العرمية ،مريوه ،لالنان
 ير  ،ياااا ملظ ظ2006ل ،تصااميم المنظمة :الهيكل التنظيمي وإجراءات العمل ،الاالعة الرالرة،ظاا ا الد للنشر والتل ين ،األاظن.
 الالمي ،علءظ1998ل  ،تطور الفكر التنظيمي ،وكالة ا االلعاه ،الاليت. الشماع ،هلليت مد ياو وهليلر كاات محلظظ2005ل نظرية المنظمة ،عمان ،األاظن. الشا ااماع ،هلليت مد ياا اااظ2007ل  ،نظرية المنظمة ،الاالعة الرالرة ،ظاا ا ا ا ااريغ للنشا اار ،عمان،األاظن.
 -ال ا ااانن ،إميان ،س ا ااامل ظ2013ل ثعر دظاه الرش ا اااقة االس ا ارتاتيجية

الفاعلية التنظيمية  ،ظااس ا ااة يالة

شركة االمسنت االاظنية الثااو ،رسالة ماجستير جامعة الشرق االوسط ،االاظن.

102

, 20193Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 5, No:

 قريش ا ااي ،ااغظ2006ل  ،الزيت التنظيمية وعاقتاا الفاعلية التنظيت ،مذكرة ماجسا ااتير  ،العة ما ا ااارغ،قات علت اال تماع ،اجلاا ر.
 الزريليت ،مد قاستظ2000ل  ،نظرية المنظمة والتنظيم ،عمان ،ظاا وا ت للنشر والتل ين  ,األاظن الزريليت ،مد قاست ،ظ2006ل نظرية المنظمة والتنظيم الطبعة الثانية ،ظاا وا ت للنشر ،عمان. احملمدا ،س ا ا ا ااعد علي احيانظ2011ل .العاقة ما اهلتياا االس ا ا ا ا ارتاتيجي وا يات التنظيمي وتأعريلا علءالفاعلية التنظيمية ظظااسااة ياله :عينة لو ا ديريو

مع

الشااركاه ال ااناعية العراقيةل ،رسااالة دكتوراه،

العه سانت كليمنت الدولية.
 ا عاض اايدا ظ2011ل .ظااه تزنية ا علللاه وثعرلاالعالة ل ا ا ا ااناعة االظوية وا ا ا ا ا ااتلالاه الاالية

هلفة ا ركة االسا ارتاتيجية ظااس ااة يالة

الش ااركة

نينلا ،المجلة العراقية للعلوم االدارية ،اجمللد الا ا ا ا ااامن

العدظ التاسن والعشرون.
 -نلاا ،ص ا ا ااا ظ2006ل  ،الفاعلية التنظيت

ا ،سا ا ا اا ا ا اااه االقت ا ا اااظية ،قا ا ا ااناينة .مخبر علم اجتماع

االتصال للبحث والترجمة  ,اجلاا ر.
ثانيا :المراجع االجنبية:
-

"international Edition”, South – Daft, Richard L,(2006)" The New Era Of Management
Western, Thomson.

103

, 20193Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 5, No:

Doz. L.Yves. and Kosonen

Mikko,(2008)," Fast Strategy". Wharton School

-

process?" Strategy Magazine. (2008)," Publishing.(2008), "How agile is your strategy
agility: A leadership agenda for accelerating business model Embedding strategic
0024-6301. Vol.1016. renewal". Long Range Planning, In Press, Corrected Proof. ISSN
Agility in Firms’ Fartash. K, & Davoudi. S., (2012)" The Important Role of Strategic

-

Capability and Performance", Master of Business Administration- management of
Management & Economics, Semnan University, Semnan, IRAN Technology, Faculty of
Agility IN Technology Kettunen .O , (2010), " Agile Product Development and Strategic

-

Technology, Espoo, Finland. Firms" Master degree ,Helsinki University of
to agile software Kettunen. P ,(2009) Adopting key lessons from agile manufacturing

-

product development—A comparative study, Technovation ,Vol. 29,No. 6.
capabilities and financial Ojha, D. (2008). Impact of strategic agility on competitive

-

of Clemson University, South Carolina. performance, Ph.D, the Graduate School
Performance in the Nigerian Oyedijo, A, (2012), “Strategic Agility and Competitive

-

Ph.D., American International Journal of Contemporary Telecommunication Industry”
Vol. 2 No. 3. Research
Sherehiy, Bohdana, (2008) " Relationships between agility strategy,work organization and

-

Jagiellonian university, Poland.Stoner , James , A workforce agility" M.A. Psychology,
.,F.,& Freeman, R, Edward,& Gilbert, Daniel

104

