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 المستخلص
هدفت هذه الدراسة التعرف على أثر الرشاقة التنظيمية والمسئولية القانونية على األداء 
البيئى فى الشركات الصناعية األمر الذى يحقق أكبر إستفادة لألفراد من خالل تسهيل 

وبهذا فإن مشكلة البحث تتمثل فى ، داخل الشركات الصناعية عملية تحسين األداء البيئى
وجود فجوة فى تطبيق المتغيرين الرشاقة التنظيمية والمسئولية القانونية معا على األداء 

وتناولت الدراسة مفهوم الرشاقة التنظيمية والمسئولية القانونية والفرق بين كال منهم ، البيئى
كما تناولت الدراسة مدى تأثير أبعاد الرشاقة التنظيمية على  ،فى التأثير على األداء البيئى

ومدى تطبيق المسئولية القانونية وهدفها فى تحقيق اإللتزامات وذلك لتحسين ، األداء البيئى
و إعتمدت كذلك الدراسة على المنهج الوصفى فى ، األداء البيئى داخل المنظمات الصناعية

ت عينة الدراسة وعلى بيانات الدراسة التى تمت من خالل الجانب العملى إعتمادًا على إجابا
ركة القومية لألسمنت والتى إستمارة اإلستقصاء التى تم توزيعها على األفراد العاملين بالش

إستمارة صالحة للتحليل وقد خلصت  ( 245 )إستمارة الصالح منها   ( 300 )عددها
، 0,05اقة التنظيمية على األداء البيئى الدراسة إلى وجود داللة ذو إحصائية بين أثر الرش

كما هناك عالقة ذو داللة إحصائية بين أثر المسئولية القانونية على األداء البيئى وذلك عند 
وقد قام الباحثين بالخروج بتوصيات ونتائج وذلك لدعم تطبيق الرشاقة ، 0,05مستوى معنوية 

 يئى.التنظيمية والمسئولية القانونية لتحسين األداء الب
 األداء البيئى. ، المسئولية القانونية، الرشاقة التنظيمية الكلمات المفتاحية:
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 مقدمة
تأثير  ذى لهستقرار العالم اليوم هو عالم التغيير والتطور المستمر وعصر عدم اإل

 لذلك من الضروري أن تتكيف المنظمات بشكل مباشر أوغير مباشر، عميق على المنظمات
م تقبل ـا لم عموي في المجتـستقرار حيإال يمكن أن يكون لها ف، ان البقاءمع التغييرات لضم

ومن أهمها حماية البيئة جوانب  فى عدةذلك و ، ـاً وخارجي اً داخلي هاالتغييرات وتتوافق مع
، ولم يحدث ذلك إال إذا إهتمت المنظمات بتحسين أدائها البيئى، والحفاظ عليها من مخلفاتها

تهدف إلى  منظمةعتبارات الهامة ألي تصبح اإلدارة البيئية أحد اإلقد أدى ذلك إلى أن و 
 :Jelodarzadeh, 2011 )  المنظمات لدى فهى تحقق األداء البيئى، البقاء على قيد الحياة

13). 
فهى ، بمثابة بنية أساسية لألداء والميزة التنافسيةتعتبر الرشاقة التنظيمية  وحيث أن

ا إذف. ضغوطاللى تحسين القدرات التنافسية عند مواجهة في الغالب ع منظماتال تساعد
ال ـمـة األعـى بيئـى التغلب علــادرة علــــون قـــــــــــة فستكـطورت المنظمات رشاقتها التنظيمي

اق و ـــــي األسـرعة فــــرة بســـات المتغيــابة للمتطلبـــــستجــى اإلفالرشـــاقة التنظيميـــــة ه رة ـــــالمتغي
 Yaghoubi and) ةــــــا المنظمــــي تحصل عليهــرص التــاح بالفـة والنجـــالتنافسي

Dahmardeh, 2010) 
ة من خالل إدارة مأن بإمكانها المساهمة في التنمية المستدا قد تدرك المنظمات

ئة لتعزيز النمو االقتصادي وزيادة القدرة التنافسية مع ضمان حماية البي وسيلةكا ـعملياته
فقـد تعــد المسئـوليـة القانونية ، بما في ذلك مصلحة المستهلك، قـانونيـــةة الـوليئـوتعزيز المس

قــــــــــــد ، للمنظمات ضميرها فهي شكل من أشكال التنظيم للمنظمات مدمج في نموذج أعمال
اقب المنظمات ـــة التنظيم حيث تر ية للمنظمات كآليـــة مضمنـتعمل سياسة المسئولية القانون

 ىعلـ ةقانونيــــولية الـئـــى المسـز علـي تركــالت ـــاتمنظمـتعمل الوقد ، وتضمن إمتثالها  للقانون
اء ستباقى من خالل تشجيع نمــو المجتمـع وتطـــــوره القضــبشكل إ امةـــــة العــتعــــزيز المصلح

من المسئولية القانونية إلتزام قد تضو ، بالمجال العامتضر  على الممارسات التيطوعًا 
 القانونية تشكل فالمسئولية، المنظمة أمام أصحاب المصلحة من خالل العقود التى تبرم

 , Milad & Amirnejad )وواجبات  حقوق من فيه القانوني بما النص تعطي التي الطاقة

2015 ). 
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اإلدارة وهى الرشاقة  لذلك تطرقت هذه الدراسة إلى معرفة أحد المفاهيم الهامة فى مجال
حيث أنها أحد أهم ركائز إدارة األعمال الدولية وتعد  Organizational Agilityالتنظيمية 

إحدى طرق اإلستجابة لتغييرات السوق من خالل اإلستشعـــــــــــــــار بالتغيير وسرعة إتخـــــــــــــــــــــــاذ 
وركزت الدراسة أيضًا على مفهوم آخر من ، (Zain et al., 2005)ــــــــــــه القــــــــــــــــــــرار وتطبيقــــــــ

و يهدف  Legal Responsibilityشأنه التأثير على أداء المنظمة وهو المسئولية القانونية 
 إلى خلق إلتزام وترتيب حق.
ة التنظيمية والمسئولية ـــــــــــــاقـــــــــــــــــــر الرشـــــــــــــث أثــــــــــــى بحـــــــــة إلــــــــــــــــوتهدف هذه الدراس

 على األداء البيئى فى الشركة القومية لألسمنت.  ةــــــــــــــــــالقانوني
 

 مشكلة البحث
 يستعرض الباحثين المشكلة األكاديمية والميدانية على النحو التالى:

ة ألنه ال يوجد أى ابقة وجود فجوة بحثيات السإتضح من الدراس المشكلة األكاديمية:
 رات الدراسة معًا وهى ماتهتم به الدراسة الحاليةدراسة سابقـة تربط  متغيـــــ

(  30وا الباحثين بإجراء دراسة إستطالعية على عينة قوامها ) قامـ المشكلة الميدانية:
 الت األتية إليهم:ركة القومية لألسمنت حيث تم توجيه التساؤ عاملين فى الشمفردة من ال

 متغيرات الدراسة :(1)جدول رقم
األجابة األكثر  األسئلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المتغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

 تكـــــــــــــــرارا  

 
 الرشاقة التنظيمية

شركتنا لديها القدرة على رؤية و  -
 عملإغتنام الفرص فى سوق ال

شركتنا تحرص على أن تكون على  -
 األسواقإتصال مع مايحدث فى 

 تميل إلى الموافقة -
 

 تميل إلى الموافقة -
 

 المسئولية القانونية
يتم إطالع المديرين على القوانين -

 .البيئية ذات الصلة
 .لتزاماتنا التعاقدية دائماإيتم الوفاء ب -

 تميل إلى الموافقة -
 

 تميل إلى الموافقة

 شركتنا تحد من التأثيرات البيئية - األداء البيئى
 شركتنا تستخدم مواد صديقة للبيئة -

 يميل إلى التوسط-
 يميل إلى التوسط-
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 ويتضح من الجدول السابق:
 مفهوم الرشاقة التنظيمية غير واضح . -1
 إن المسئولية القانونية متوافرة لدى الشركة. -2
 األداء البيئى أقل تواجدًا. -3

 

 البحث  أسئلة
 ما مدى توافر الرشاقة التنظيمية بأبعادها فى الشركة القومية لألسمنت. -1
 ما مدى تحمل الشركة للمسئولية القانونية. -2
 ما مدى إلتزام الشركة باألداء البيئى. -3
 هل تؤثر الرشاقة التنظيمية فى األداء البيئى بالشركة القومية لألسمنت. -4
 ء البيئى بالشركة القومية لألسمنت.هل تؤثر المسئولية القانونية فى األدا  -5

 

 فروض الدراسة
 تعتمد هذه الدراسة على فرضين أساسين هما:

يوجد أثر ذو داللة إحصائية ألبعاد الرشاقة التنظيمية على األداء  الفرض الرئيسى: -1
 البيئى.

 الفروض الفرعية المنبثقة من هذا الفرض هى:
 شعار على األداء البيئى.يوجد أثر ذو داللة إحصائية لرشاقة اإلست 1/1
 يوجد أثر ذو داللة إحصائية برشاقة إتخاذ القرار على األداء البيئى. 1/2
 يوجد أثر ذو داللة إحصائية برشاقة التطبيق/الممارسة على األداء البيئى. 1/3
 يوجد أثر ذو داللة إحصائية للمسئولية القانونية على األداء البيئى. الفرض الرئيسى: -2

 

 حثهداف البأ
 يهدف هذا البحث فى تحقيق ما يلى: 

 معرفة مدى توافر الرشاقة التنظيمية فى الشركة القومية لألسمنت. -1



 وآخرون مى عادل صالح
 

 428 2019يونيو  ،الثالثربعون، الجزء ألوا السادس المجلد

 معرفة مدى تطبيق المسئولية القانونية فى الشركة القومية لألسمنت. -2
 معرفة ما مدى تطبيق األداء البيئى فى الشركة القومية لالسمنت. -3
 األداء البيئى على أثر أبعاد الرشاقة التنظيمية بحث  -4
 بحث أثر المسئولية القانونية كبعد أحادى على األداء البيئى -5

 

 حدود الدراسة
  2018 -الحدود الزمنية : -1
 الشركة القومية لألسمنت. -الحدود المكانية : -2

 

 منهجية الدراسة
وقد بنى هذا المنهج ، تعتمد الدراسة على المنهج الوصفى التحليلى وعرض المتغييرات

 على:  
مة فى عملية تجميع البايانات والمعلومات الالز يتم من خالل  راسة اإلستقرائية:الد -1

 البحث وذلك بإلستعانة بمجموعة من المراجع العربية و األجنبية.
وكذلك ، يتم ذلك عن طريق التوجه إلى الشركة القومية لألسمنت :الدراسة الميدانية -2

  منشورة أو الوثائق المختلفة.اإلستعانة بالبيانات اإلحصائية المنشورة وغير ال
 

 أهمية الدراسة
ترجع أهمية الدراسة إلى دراسة أثر الرشاقة التنظيمية و المسئولية  األهمية التطبيقية: -1

وذلك بإعتبار مجال الصناعة من ، القانونية على األداء البيئى فى الشركات الصناعية
ألنها العامل الرئيسى فى التلوث أهم المجاالت التى يجب التطرق إليها و دراستها ونظرًا 

البيئى وأيضًا لتجنب مخاطره ولكى نزدهر به و يتم ذلك من خالل تحسين األداء البيئى 
 داخل تلك الشركات. 
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، ) الرشاقة التنظيميةمتغيــــــــرات الدراسة معًا لبط اتر  ال يوجد أى :األهمية العلمية -2
وهى ماتهتم به الدراسة شركات الصناعية األداء البيئى ( فى ال، المسئولية القانونية

 الحالية.
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 بحثال  صطلحاتم
 تطرق الباحثين فى هذا البحث إلى ثالثة مفاهيم رئيسين وهم كالتالى:

 Lu & Ramamurthyيوضح: Organizational Agilityالرشاقة التنظيمية  .1

التى تحدث بشكل  امل مع التغييراتـــــــعلى التع ةـالمنظم قدرة"  بأنها  ( 933 :2011 )
 "السريعة ستجابةوتقديم اإل العمل، غير متوقع فى بيئة

(  المسئولية بأنها" الحكم الـــــــــــذى 79: 1956عرف مرقس )  :المسئولية القانون .2
 ".يوجب المؤاخذة ـــــــى الشخص الذى ارتكب أمراً يترتب علــــــــــ

 Claver 2 :2006 ) .) يرى Environmental Performanceاألداء البيئى  .3

et al ى الحاصل نتيجة ممارسات عمليات األعمال ـــــــــــاألداء البيئى بإنه " التأثير البيئ
  للمنظمة على بيئتها "

 

 الدراسات السابقة
 : ( Young Ki Park 2011 )دراسة  -1

“The Dynamics of opportunity and threat management: In turbulent 

environments the role of information technologies” 

معرفة دور تقنية المعلومات فى تعزيز الرشاقة التنظيمية وذلـــــك  هدفت الدراســــــــــــــــــــــــة إلى
ة الرشـــاقار األدب اإلدارى لدراسة ـــــنطلقت الدراسة من إفتقوا، مع البيئات المضطربةللتعـــامل 
أن هناك حاجة إلجراء دراسة إحصائية حول عالقة تكولوجيا المعلومات و ، ةـــالتنظيميـ

 ات تؤثر بشكلـــا المعلومـــظهرت النتائج أن تكنولوجيوأ، بالرشاقة التنظيميـــة وأداء المنظمات
ا أن كم، الرشاقة التنظيميـــة اإلبتكار وأداء المؤسسات من خاللاشر على قيادة ــــغير مب

وير أنواع مختلفـــة مـن ــــــالمعلومات المختلفة تلعب أدورًا مختلفة فى تطأنظمة تكنولوجيا 
دارة الموارد ليس لديها عـالقة كبيـرة ، الرشاقة بينما أظهـرت النتائج أن أنظمة العمليات وا 

 بالرشاقة التنظيمية. 
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 : ( Lu and Ramamurthy 2011 )دراسة   -2
“ Understanding the link between information technology 

capability And Organizational Agility: An Empirical 

Examination” 

ـــــــى تحسين البيئــــــــة الكشف عــــــــــن دور تكنولوجيا المعلومـــــــــــــــــــات فـــــــــــــ هدفت الدراسة إلى
وقد  ،لتكنولوجيــا والرشاقة التنظيميةالقة بين اإلنفاق على اـــــــــوالع، ـاتـــــــــــــــــللمنظمالتنظيمية 
مستوى  ات تؤثر بشكل إيجابى فى تحسينــــــــــــــــــــــــــالدراسة إلى أن تكنولوجيا المعلومتوصلت 

ا تكنولوجي لبيئة التنظيمية وأن اإلنفاق علىاعد على تحسين اـــــــــــــــــــوتس، الرشاقة التنظيمية
 المعلومات ال يؤدى بالضرورة لتعزيز الرشاقة التنظيمية.

نية والجنائية عن تلويث البيئة": (" المسئولية المد 2004دراسة ) أحمد   -3
 يدور حول المسئولية عن األضـــــــــــــــــــرار البيئية وهل الزالت هذه المسئولية هدف الدراسة

ة المشكــــــــــــــــالت التى تثور بصددها وندرة من الموضوعات المعقدة والجديدة بسبب حداث
و قد تـــــــــــوصلت الدراسة إلى أن ، األحكام القضائية التى تضع معالم واضحة للمسولية

ولـذا يجـد رجل ، هناك صعوبة تتمثل فى الجانب الفنى من القوانين المتعلقة بالبيئـــــــــــــــــة
ثبـــــــــات القانون نفسه مضطرا لإلستعا نه بالعلوم الطبيعية لتحديد معانى المصطلحـــــات وا 

 المسئولية القانونية.
  ( Galant & Cadez 2017 )دراسة   -4

“Corporate Social Responsibility and Financial Performance 

Relationship: are view of measurement Approaches” 

ة ـــــــــــــــــــسئولية القانونية كأحد أبعاد المسئولية اإلجتماعيمعرفة أثر الم هدفت الدراسة إلى
ة كأحد ــال تؤثر المسئولية القانوني وقد توصلت الدراسة إلى أن، للشركات على األداء المالى

 .أبعاد المسئولية اإلجتماعية للشركات على األداء المالى
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  ( Isabel et al  2018 )دراسة  -5
 “Environmental Performance Concerns in Latin America, 

Determinate Factors and multivariate analysis” 

عـالقـة و ، ة واإلجتماعية على األداء البيئىتأثيـر العــوامل اإلقتصادي معرفة هدفت الدراسة إلى
توصلت  وقد، ة البيئية ألى بلدى عنـد فحص الصحألداء البيئاأليدلوجيات السياسية با

األيدلوجيات  ىـــــــــــــــــــــــــــــــــــإلى العـوامل اإلقتصادية واإلجتماعيـة تؤثر على األداء البيئ الدراسة
 ة ألى بلد.األداء البيئى عنـد فحـــص الصحة البيئي ـر علىالسياسية تؤث

 : ( ( A postoaie & Maxim 2017دراسة  -6
“Political Determinants of National Environmental Performance 

inthe European Union” 

ة على ــــتأثير عناصر المشهد السياسى ذات الطبيعة السياسي معرفة هدفت الدراسة إلى
ى األداء البيئى ـــــــــــــــــاألداء البيئى وقد توصلت إلى هنــاك تأثير كبير من العـوامل السياسية علــ

 .الوطنى
 ن الدراسة الحالية والدراسات السابقة:اإلختالف بي هأوج
 ومية لألسمنت.ـــــــــتنفرد هذه الدراسة بربط الرشاقة التنظيمية باألداء البيئى فى شركة الق -1
 ومية لألسمنت.ـــــتنفرد هذه الدراسة بربط المسئولية القانونية باألداء البيئى فى شركة الق -2
الحاليــــة  ةـــسالدرا إال أن، الرشاقة التنظيميةستخدامها من قبل اتعددت المتغيرات التى تم  -3

رشاقة ، رشاقة إتخاذ القرار، ــة ) رشاقة اإلستشعارالتاليـى المتغيرات عتمدت علا
 التطبيق(.

 ةــــــإال أن الدراسة الحاليــــــــ، ستخدامها من قبل األداء البيئىاتعددت المتغيرات التى تم  -4
 تعتمد على األداء البيئى كمتغير أحادى األبعاد.

 عتمدت الدراسة الحالية على المسئولية القانونية كمتغير أحادى األبعاد.ا -5
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  ار النظ     رىاإلط   
 :Organizational Agility: الرشاقة التنظيمية أوال
ن ــم دــديــبالعة ــالتنظيمي يحظى مصطلح الرشاقةقد : مفهوم الرشاقة التنظيمية  -1

درة ـــهى الق التنظيمية ن الرشاقةأ ) .Trinh et al 168 :2012 (يرى  منها: اتـــالتعريف
 لهقــد تحم ما ةمن فرص ومواجه هقد تحمل ام ماـغتنا  البيئية و  راتــيياف التغـــكتشإعلى 

 . على النجاح قدرتها وزيادة  المنظمة ان بقاءـــك لضمـــــمـــن تهديدات وذل
ى إكتشاف التغييرات ـــة علـ" قدرة المنظم ة هىـاقة التنظيميـأن الرش ينالباحث يرواو 
 ن لضمان نجاح المنظمة.ا بشكل سريع ومر ــمعه املـــوالتع
بأن تـــوجد ثالثـــة أبعــاد Park ( 2011: 27 ) ا ــد حـــددهــق أبعاد الرشاقة التنظيمية: -2

وفيما يلى ، الممارسة والتطبيق /القرار،  ع نستشعار، وصاإل :ىـــوهـ، للرشــاقة التنظيميــة
 :ةــتوضيح هذه األبعاد الثالث

إن رشاقـة اإلستشعــار هى " القدرة التنظيميــة لفحص ومراقبة  :ستشعاررشاقة اإل  -
لتقــــــــــاط األحداث من التغيير البيئى مثل ) تحــركات المنـافسين الجديدة ( فـــى الوقت  وا 

تشير مهمة اإلستشعــار إلـى عملية الرصد اإلستراتيجـى لألحداث  المنــــاسب " إذ
، ميـــةالبيئيــــــــــــــــــــة التـــى يمكن أن يكـــون لها تأثيـــــــــــــــر كبير على اإلستراتيجيــــــــــــــــــــة التنظي

ــــول علــى معلـــومــات مثل الحص ستشعـار أنشطة:والعمل التنافسى وتشمل مهمــة اال
 - ELSawy , 1985: 53البيئــــى والــــــــــــــذى يتجلــــــــــى فيهــــــــا التغييـر ، باألحـــداث تتعلق

60 ) (  
علـى جمــع وتراكم وهيكلة وتقييم المعلــومات ذات درة ـــهى الق" :تخاذ القرارإرشاقة   -

داث الخاصة على ــى األحــة علـار المترتبــاآلث متنوعة لتفسيرمصادر الصلــــــة من 
، وتتـألف مهمـة صنع القـــرار مــــــــــــــــــــن عدة أنشطـــــــــــــــــة مترابطة تأخير ال دونـــــــــــــــــاألعم

ومن ، التهديـداتتحديــد الفــــــــرص و والتى تفسر العديد من األحـــــــــــــــــداث المعينـــــــــــــــــــة و 
 , .Houghton et alخـــالل هـذه األنشطـة تحــدد المنظمـات الفـرص والتهــديـدات 

2004: 20 ) (  
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الموارد التنظيمية بشكل  كوينادة تــعإالقدرة على  : تعنى "رشاقة التطبيق/ الممارسة  -
سـاس أعلى التجهيز  رــادة هيكلة عالقات تغييــــــعا  و ، اتـوتعديل العملي، جذرى وى وـــحي

ى ـرية للسوق فعـــــــــــــــــاذج ســــــــــــــديدة ونمـــــــــــــوتقديم منتجات وخدمات ج، فعليـة خطط 
 .) ( Eisenhardt & Martin , 2000:1106"   اسبـــــــــــــــــالمن وقتـال

 Legal Responsibiltyثانيا : المسئولية القانونية 
فالضرر قـد ، إن المسئولية القانونية التقوم دون الضرر أنواع المسئولية القانونية:  -1

وتتحقق ، ـع ذلـك جــزاءًا قانونيـاً وقــد يستتبــــــ، عمجتمـــتهـم أو الًا بـذوايصيب أشخــاص
دة التـى تم اإلخـالل بهـا وبذلـك تنقسم المسئوليـة عندمـا يكـون القــانــون مصـدرًا للقاعـ

 :المسئوليه القانونية إلى
عرفت المسئولية المدنية عند فقهاء  :Civil Responsibility :المسئولية المدنية -أ

القانون بأنها" التعويض عن الضرر الناشئ عـــــن فعل شيء غير مشروع " وقـــــــــــــــــــــــد 
 إلى:تنقسم المسئولية المدنية 

هـى " المسئولية التى  :Contractual Responsibility: المسؤولية التعاقدية -ب
حيث أنها تنشأ مـن مخالفـــــــــــة األحكام المنصوص ، تنشأ عن إخالل بإلتزام تعاقدى "

عليهـا فــى العقد ويترتب عليها تعويـــض الدائن عــن الضرر الــــذى يصيبه من جـراء عـــدم 
دعوى المسئولية التعاقدية  من أن المـدين لإللتزام المتواجد فـى العقـــد، و بــــــــــــــالــــــــرغم تنفيـــذ

عن الضرر البيئى قليلة جــدًا حيـث ال يلعب هــــــــذا النوع من المسئولية دورًا كبيرًا فى 
، ــــــــــــــــــــول والمضرور بعالقة تعاقديةإال إنه قد يحــــــدث أن يرتبط المسئــــــــــــ ، المجال البيئى

ومثال ذلك " من قبيل منتج النفايات أو حائــــــزها الذى قــــد يتعاقد مع اآلخر على نقلها أو 
معالجتها فإذا ماسببت ضــــــــــررًا للغير فـــــــــــــــإن النــــــــــــــاقل أو صاحب المنشــأه إذا ما دفــع 

ويضًا عن الضرر يرجع علـــــــــــــى منتج النفايـــــــــــــــــــــات بمقتضـــــــــــــــى المسئوليـــــــــــة تعـ
، ) رسالنالمخــــــــاطر "  التعــــــــــــــاقدية مـــــــــــــــالـــــــــــــــم يتضمــــــــــــــن العقـــــد شــــــــــــرط تحـــــــــــويل

2003 :149 .) 
المسئولية التقصيرية  إن:  :The Default Responsibilityالمسئولية التقصيرية -ت

تستوعب صـور تعدى  بحيث إنهاعامة ذات نطاق أوسع وأشمل من المسئولية التعاقديــــــــة 
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"  ( بأنها 213: 1975اإلنسـان على البيئة وخطـورة هــذا التعـدى فقد عرفها  تناغو )  
العــام الذى يفـــــــــــــــــــــــــــرض على كل شخص عدم  بالواجب القانونىالجــزاء على اإلخــالل 

 حيث تنشأ المسئولية التقصيريــة من اإلخالل بأحكــــــــــــــــام القانون. ، اإلضرار بغيـره"
المـدنى ولن  لم يكن الجـــزاء: Criminal Responsibilityالمسئولية الجنائية:  -ث

التجريم أداة فعالة فــى هـذا  ولذلك كـان يكن كافيًا فى نطاق ردع اإلعتــداء على البيئة
المجـال ومن المعلوم أن التجريم يحكمـــــــــــــــــــــه مبدأ الشـــــــرعية الجنائيـــــــــــــــة وهــو مبدأ 

ومع ذلـــــــــــــــــــك فـــــــإن هــذا المبدأ ، لجنائيةيقتضى الدقة والوضوح عند صيـــــــاغة النصوص ا
: 2004، لم يكن من اليسيــــــــــــــــر اإللتـــــــــــــــــــزام به بدقة فى مجال الجرائم البيئية ) أحمد

دام مصطلحــــات علمية ( ويرجع ذلك إلــى: إضطرار المشـــــــــــــــــرع إلـــــــــــــــى إستخـــــــــــــ36
القضاه و هو ما يجعل القـاعدة القانونية غير مفهومه إال  علىوفنية تمثل صعوبه 

لسنة  4القـانون ) رقــم مـن  47على ذلـك فـى الماده  مثالبإللتجاء ألهل الخبـرة و 
 تنص على "  أال يـــزيد مستـوى النشـاط اإلشعاعى أو تركيزات المواد المشعة(  1994

رة بالهواء عن الحد المسموح به " فالقاضـــــى أمـام هذا النص عليه أن يـرجع ألهل الخبـ
والنشاط اإلشعاعــــــــــى وتركيــــــــــــــــــزات المواد المشعة بالهــواء  للتعـرف على مدلوالت اإلشعاع

 و الحدود المسموح بها .
 فـى شأن 1994لسنة  4الجنائيـة فــى نصوص القانون رقم وقــد تعـددت الجــــــــــــــــــــزاءات 
 ( 45: 2004، البيئة على النحو التالى ) أحمد

o  من الالئحة ( 27، 2/  18، من القانون  71وقف النشاط ) م 
o  من الالئحة  2/  18غلق المنشأه ) م 
ــــــــــــــرار البيئــــــة إذا توافرت أركان المسئولية عن أضــــ: جزاء المسئولية عن األضرار البيئية -2

المضرور عمــا لحق به من ضــــــــــــــــرر والمقصود  وجب على المسئــــــــــــــــــــول تعويض
بالتعويض هو جبر الضرر الذى لحق المضــــــــرور أى لما لحقــــــــــــه من خساره ومافاته 

وأمر إختيار طريقة ، دبى معاً وقد يشمل التعويض الضرر المادى واأل، من كسب
التعويض يترك إلى سلطة القاضى التقديريـــــــــة مسترشدًا فى ذلـك بطلبات المضـرور 
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( مــــن القانون المدنى على " إنه يعين  171وظروف األحوال ولقد نصت المادة ) 
ن التعويض مقسطًا كما القاضــــــــــــــــــــى طريقة التعويض تبعًا للظروف ويصـــــــح أن يكو 

 يصح أن يكون إيــــــــــــــــرادًا مرتبًا ويجوز فى هـــــــــــاتيـن الحالتين إلــــــــــــــــزام المدين بـــــــــأن يقدم
ــاءًا ويقدر التعويض بالنقد علـــــــى إنه يجوز للقاضى تبعًا للظـــــــــــــــــــــروف وبنـــــــــــــــ، تأميناً 

: 2010، علــــى طلب المضــــــــــــــــــرور أن يأمــــــــــــــر بإعادة الحال إلى ماكان عليه )  حواس
803 .) 

 Environmental Performanceثالثا : األداء البيئى 
داء البيئى ويرجع ى تحديد مفهوم لألـــــــــــون فـــــــــــــاحثـــــــــــــختلف البا مفهوم األداء البيئى:  -1

يوضح  سنتناول المفاهيم الشائعة وهى: الف مؤشرات ولذلكـذلك إلى تعدد وأخت
(Claver et al , 2006: 2  )نتيجــــة  ى الحاصلنه التأثير البيئأداء البيئـــــــــــى بـــــــاأل

 . ليات االعمال للمنظمة على بيئتهاممارسات عم
 العلماء والباحثين أبعاد لألداء: قد حدد  :أبعاد األداء البيئى -2
إن الكفاءة البيئية من المواضيع  :Environmental efficiencyالكفاءة البيئية  -أ

بالغة األهمية ألنه اليمكن الحديث عن مؤسسة متطورة ومستمرة دون أن تتحدد بدقة 
كمــــــــــا تعد مؤشر مهم لنجاح النظام ، درجة كفاءة األسس والقواعد التى بنيت عليها

، المطبــق فـى المؤسســــــــــــة. فقد عرفت على انها " قدرة المنظمة على تحقيـق أهدافهــــــــــــــا
وتعتمد علـــــــــــى القــــــــــــدرة والمعايير المستخدمة فى قياسها على النموذج المستخدم فـى 

 ( . 656: 2011، روش & دهيمىدراسـة المنظمات ) ب
لقد ظهــر مفهــــــــــوم الفاعليـة : Environmental Effectivenessالفاعلية البيئية  -ب

( والمتعلق بجـــــــــــــــــــــــانب السلع و  1992البيئيـة مــــــــــــن خالل مؤتمـــــــــــر ريو عام ) 
تى تلبى الحاجـات اإلنسـانية وتحسن نوعية الحيـــــــاة وال، الخدمـــات وفق أسعـارها التنافسية

أذن فالفاعليــة البيئيـــة تعمل علــــــــــــــــى ، وكذلــــــــــــــــــــــــك تخفض حجــم التـأثيـــــــــــــــرات البيئيــــــــة
ــًا. فقد عرفها مجلس األعمال العـالمى تحسين األداء البيئــــــــــــــى واألقتصــــــــــــــــــادى معـ

تلبـى ، تنافسيـة ات بأسعار" بأنها " تقديم سلع وخدمــــــــــ WBCSDللتنمية المستدامـة " 
على كمية  فظةحاجـات المستهلكين وهذا بالحد من اآلثار البيئية تدريجيًا مع المحا
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ـــــــوال الى مستوى منسجم  يحمى المـوارد الطبيعية الالزمة طوال دورة حياة المنتج وصــــ
وقدد حددها مجلس األعمال العالمــــــــــى للتنمية المستدامة فى ، االرض بشكل مستدام
 العناصــــــــــــــــر التالية: 

 تخفيض أستخدام المواد. -
 تخفيض الكثافة الطاقوية. -
 تخفيض األنباعاثات السامة -

داء البيئى داء البيئى أنه يمكن أن يكون األاد االأن من واقع ابع الباحثين حــــــــوضي
فالكفاءة مهمة ال وال يمكن أن يكون االداء البيئى فعال وليس كفء. ـــــــــــــــكفء وليس فع
 عدم فعاليته لم يؤثر على االداء.لالداء البيئى و 

ـــى بيئـتحسين األداء ال Hilton ( 1999: 220 )عرف  أساليب تحسين األداء البيئى: -3
، رة بداًل من األنشطة الكبيرةـالتحسين الصغي ـــــن خالل أنشطةــى مـــــــــــــه " تحسين تدريجبأن

والتحسين ، فى التقنياتــار أو اإلستثمار الكبيـــر الل اإلبتكـــوتتم تلك التحسينات من خ
 ويشيـــــــــــــــــر، لجميع األنشطةالتنفيذية و اإلدارة ا و ـــــــــــــــــــــهدف يقع على اإلدارة العلي

wathey & Reilly ( 2000 )  اد ـيؤثر سلبًا على إقتص البيئى السئ  أن األداء
ن األساليـب اإلدارية التى تؤدى إلى ـفهناك العديد م، دولــــــــــــال الشركات والمنظمات و

 اإلبتكار تبسيط اإلجراءات، ا ـن األداء البيئى منهــتحسي
 يمــــــــــا يلى عرض لتلك األساليب: وف

 – 226، 2002ذكر المبيض ) : simplifying proceduresتبسيط االجراءات  -أ
أن تعتبر دراسة تبسيط اإلجـراءات هــى أحــد العناصـر األساسية فى دراسات  ( 227

فـة اإلداريـة التنظيم وطرق العمل بهدف تحسين األداء لكل ما يتعلــــق بكيفية إنجـــاز الوظي
، خاصة الجـوانب المتعلقة باإلجــراءات وبعالقـات العمليــــات التشغيليـة ببعضهـا البعض

 مع تجنـب اإلســراف فــى الــوقت أو الجهد أو المــوارد.
 ( أن 20: 2001يـرى كــــــــــــــــال مـن هيجنــز & أتــريـــــــــــــــــاك )  : Innovationاإلبتكار  -ب

خدمــة ( باألسواق بل هى " منهجيـة لها قواعد ، اإلبتــكــار ليس مجـــرد طــرح منتـج ) سلعـة
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وهنــــاك أنــواع من اإلبتكــار ، ومعايير ومرونـــــــــــــة فــــــــــــــى مواجهــة المتغيرات المحيطة "
اإلبتكـار اإلنتاجـى ( وفيما يلى عــرض ، بتكار اإلدارىاإل ،همـــــــــــــــــا ) إبتكــــــــــــــــــار األداء

 لهمـا:
  اإلبتكار فى األداءInnovation in performance :  يتعلق بطريقة اداء المنشأه

االلكتــرونى عبر االنترنت فى ، لعمليتها االنتاجية أو الخدمية مثال ذلك التسوق البريـــــــــدى
بشبكات االنترنــت فـــــــــى العمليات التنظيمية أو  العمليات التسويقية أو االتصال

 التفـــــــــــــــــــويض والتحرر من الروتين فى العمليات االدارية. 
 اإلبتكار اإلدارىAdministrative Innovation :1987: 25 فقــدعــــرفــهAmabila ( 

ستثمارها "مع اإلشارة إل ( ى أن اإلبتكــــــــــــــار اإلدارى على أنه " خلق األفكار الجديدة وا 
وعلى قدراته ، رؤيته للمشكالت وحلها كان البد أن يبنى علــــــــــــــــــى التميز فى الرد على

 العقلية وطالقته الفكـــــــــــــــــــرية.
 اإلبتكار اإلنتاجى  -جInnovation Productive  :: وله أسلوبين 
  در الشــركة سلسله متدرجة مـن المنتجـــــــات أو الخدمات التطوير المستمــر حيث تص

التـــى تتفـوق أوال على المنتجات القـائمة لدى المنافسيـن ثم يتفـــوق الموديل الجديد على 
 الذى سبقه مباشرة وهكذا حتـى يصل المنـــــتـج إلى أقصى جودة ممكنــة. 

   اليتحقق إال عندما يكون نشاط البحـوثأسلـوب القصر وهـو يتطلب سرعة التنفيذ وهذا 
 والتطويــــــر أحد األنشطة األساسية بالشركة

 

 إجراءات الدراسة
 2018وأجريت هذه الدراسة فى عام ، الدراسات السابقة، المقاالت، لكتب والمجالتا  
  ( اإستخدام وسائل جمع البيانات) تبرز أثر الرشاقة التنظيمية  ستمارة اإلستبيان

 لية القانونية على األداء البيئى التـــــــــى تركــــــــز عليها هذه الدراسة.والمسئو 
 تحليل البيانات وتقييمها والتركيز على نقاط القوة والضعف لإلستفادة منها. 

عتمد الباحثين على أسلوب قائمة اإلستقصاء فى جمع البيانات ا أسلوب جمع البيانات:
 حيث قام الباحثين بإعداد قائمة إستقصاء تتضمن:  ، الالزمة إلختبار فروض الدراسة
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 تم تقسيم إستمارة اإلستقصاء إلى أربعة محاور هم: محاور اإلستقصاء:
 .المحور األول: المتغيرات الديموجرافية 
  عبارة 15المحور الثانى: عبارات خاصة بابعاد الرشاقة التنظيمية وتحتوى على. 
  عبارات 7لية القانونية وتحتوى على المحور الثالث: عبارات خاصة بالمسئو. 
  عبارة 14المحور الرابع: عبارات خاصة باألداء البيئى وتحتوى على.   

 يشمل مجتمع الدراسة التطبيق على الشركة القومية لألسمنت.: مجتمع الدراسة
تمت الدراسة من خالل إستمارة إستقصاء التى تم توزيعها على العاملين : عينة الدراسة

إستمارة  ( 245 )إستمارة الصالح منها  ( 300 )ة لألسمنت عددها ـــــــكة القوميفى الشر 
 %  95بنسبة إستجابة ، صالحة للتحليل

ختبار صحة الفروض  :أساليب التحليل األحصائى إعتمد الباحثين فى تحليل البيانات وا 
(  20صدار رقم ) اإل SPSSاإلجتماعية للعلوم  اإلحصائيــــــــــــــةعلى برنامج الحزم 

وكذلك ، لإلستبيان (ات والصدق ) الثب اديةخدامـــــــــــــه لقيـــــــــــــــــاس اإلعتمـان كما تم إستـــــــلإلستبي
ختبار فرضياتار نمو ـكما تم إختب، صدق اإلتساق الداخلى لإلستبيان  ذج الدراسة كليًا وا 

 .البحث
دق والثبات لمتغيرات ختبار الصا تائجه:اإلطار التطبيقى ) الميدانى ( للبحث ون

 الدراسة:
 الصدق والثبات لمتغيرات الدراسة :(1)جدول رقم

 معامل الصدق معامل الثبات المتغيـــــــــــــــــــــــــــــــــرات
 983, 968, رشاقة اإلستشعار
 970, 942, رشاقة إتخاذ القرار
 907, 824, رشاقة التطبيق
 977, 955, ونيةالمسئولية القان
 987, 975, األداء البيئى

 يتضح من الجدول السابق اآلتى:
   إن قيمة معامل الثباتCronbach’s Alpha ومــن ثم ،  968,لبعــــد اإلستشعـار

 . 983,فـــــــــــــــــإن ثم فإن معـــــامل الصدق يســــــــــــــــاوى 
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   إن قيمة معامل الثباتCronbach’s Alpha  ومن ثم فإن ، 942,لبعد إتخاذ القرار
 970,معــــــــــامل الصدق يســــــــــــــــاوى 

   إن قيمة معامل الثبـــــــــــــــــــــــــــاتCronbach’s Alpha  ومن ، 955,للمسئولية القانونية
  977,  ثم معامل الصدق

   إن قيمة معامل الثباتCronbach’s Alpha  ومن ثم معامل ، 975,لألداء البيئى
 987,الصدق 

ويوضح الجدول  إعتمد الباحثين على األساليب الوصفية التالية: اإلحصاءات الوصفية:
 التالى اإلحصائيات الوصفية لمتغيرات الدراسة: 

 اإلحصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة :(2جدول رقم )
الوسط  متغيرات الدراسة م

 الحسابى
اإلنحراف 
 المعيارى

اه العام اإلتج
 لآلراء

القيمة اإلحتمالية 
 إلختبار ويلكوكسن

 0,000 متوفر جداً  1,147 3,7627 رشاقة اإلستشعـار 1
 0,000 متوفر 1,140 3,5936 رشاقة إتخاذ القرار 2
 0,000 متوفر جداً  1,054 3,3683 رشاقة التطبيـق 3
 0,000 متوفر جداً  1,079 3,5749 الرشاقة التنظيمية 4
 0,000 متوفر جداً  1,099 3,5905 لية القانونيةالمسئو  5
 0,000 متوفر جداً  9931, 3,3054 األداء البيئى 6

 يتضح من الجدول لسابق ما يلى:
 توافر مدركات موظفى شركـة القومية لالسمنـت ألحــد أبعاد الرشاقة التنظيمية وهو بعـــــــــــــد 

ألضافة إلى تـوافــر مدركــــــــــــــــــــــــاتهم لألبعـــــــاد هذا با، رشاقة اإلستشعار بدرجة مرتفعة جداً 
 .األخرى للرشاقة التنظيمية بدرجة مرتفعة وقد ينعكس ذلك على الوسط الحسابى لألبعــــــــاد

 توافر مدركات موظفى شركة القومية لألسمنت للرشاقة التنظيمية كمقياس كلــــى بدرجـــــــــــــة 
 .1,079بإنحـــــــــــراف معيــــــــــــــــــــــــــــارى  3,5749حيث بلـــغ الــــــــــــــــــــــوسط الحسابى ، مرتفعة

  تـــــــــــوافر مدركات موظفى شركة القومية لألسمنـت للمسئولية القـانونية كمقيـــــــــــــــــــاس كلى
 .1,099بإنحــراف معيـــــــــــــــــــــــــارى  3,5905 حيث بلغ الوسط الحســابى، بدرجـة مرتفعة

 ــــــــاملين فـــــــــــــــى إرتفاع األداء البيئى لشركة القومية لألسمنت من وجهـــــــــــة نظــــــــــــــــــــــر العـ
   . 9931,بإنحراف معيارى  3,3054الوسط الحسابى الشركة حيث بلغ 
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 نوضح من خالل تحليل اإلنحدار قياس كال من: :تحليل اإلنحدار
قة تحليل اإلنحدار المتعدد لتأثير أبعاد الرشاقة التنظيمية والمقياس الكلى للرشا -1

 التنظيمية على األداء البيئى
 قياس أثر أبعاد الرشاقة التنظيمية على األداء البيئى :(3)جدول رقم

أبعاد الرشاقة 
 التنظيمية

المعيارى معامل اإلنحدار 
Beta  المعنوية(T)  إختبار المعنوية

(Sig) 
 0,000 4,215 284, رشاقة اإلستشعار
 0,000 4,254 310, رشاقة إتخاذ القرار
 0,000 6,095 365, رشاقة التطبيق
 % من اإلختالفات فى األداء 86,1أى الثالثة متغيرات تشرح  861,=  (R)مؤشر التوزيع 

 499,944المحسوبة =  (F)معامل اإلنحدار المعيارى 
 0,000=  (F)أختبار معنوية 

أن األداء البيئى يتأثر تأثيرًا طرديًا معنويًا بأبعاد الرشاقة  ويتضح من جدول السابق:
 من اإلختالفات فى األداء البيئى. % 1,9اإلنحدار  نموذج ث يشرح حيـــ، التنظيمية

 انونية على األداء البيئى تحليل اإلنحدار المتعدد لتأثير المسئولية الق -2
 قياس أثر المسئولية القانونية على األداء البيئى :(4)جدول رقم

معامل اإلنحدار  المتغير المستقل
إختبار المعنوية  (T)المعنوية  Betaالمعيارى 

(Sig) 
 0,000 31,654 898, المسئولية القانونية

% من اإلختالفات 80,5ية تشرح أى متغير المسئولية القانون 805,=  (R)مؤشر التوزيع 
 األداء البيئى . فى 

 1002,004المحسوبة =  (F)معامل اإلنحدار المعيارى 
 0,000=  (F)أختبار معنوية 

ويتضح من الجدول السابق أن األداء البيئى يتاثر تأثيرًا طرديًا معنويـــــــــــــــًا بالمسئوليـــــــــــة 
 من اإلختالفات فى األداء البيئى % 1,6ذج اإلنحدار حيث يشرح نمو ، القانونية ككل
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 تحليل اإلنحدار المتعدد لتأثير الرشاقة التنظيمية ككل على األداء البيئى -3
 قياس أثر الرشاقة التنظيمية على األداء البيئى :(5)جدول رقم

 إختبار المعنوية (T)المعنوية  معامل اإلنحدار المعيارى المتغير المستقل
 0,000 38,774 928, اقة التنظيميةالرش

 % من اإلختالفات فى 86,1أى متغير المسئولية القانونية تشرح  861,=  ®مؤشر التوزيع 
 األداء البيئى

 1503,425المحسوبة =  (F)معامل اإلنحدار المعيارى 
 0,000=  (F)أختبار معنوية 

ًا معنويـــــــــــــــًا بالرشاقة ــــــــــــــــــرًا طرديــــويتضح من الجدول السابق أن األداء البيئى يتاثر تأثي
 ـات فى األداء البيئىن اإلختالف% م 1,6حيث يشرح نموذج اإلنحدار ، التنظيمية ككل

تحليل اإلنحدار المتعدد لتأثير الرشاقة التنظيمية والمسئولية القانونية على األداء  -4
 البيئى

 لتنظيمية والمسئولية القانونية على األداء البيئىقياس الرشاقة ا :(6جدول رقم )
 إختبار المعنوية (T)المعنوية  معامل اإلنحدار المعيارى متغيرات مستقلة
 0,000 12,086 643, الرشاقة التنظيمية
 0,000 5,924 315, المسئولية القانونية
 التنظيمية اقةأى متغير المسئولية القانونية ومتغير الرش 878,=  (R)مؤشر التوزيع 

 األداء البيئى . % من اإلختالفات فى 87,8تشرح 
 875,603المحسوبة =  (F)معامل اإلنحدار المعيارى 
 0,000=  (F)أختبار معنوية 

ة ـًا معنويـــــــــــــــًا بالرشاقــــويتضح من الجدول السابق أن األداء البيئى يتاثر تأثيرًا طردي
% من  1,6دار ـــوذج اإلنحــرح نمـحيث يش، القانونية ككل التنظيمية ككل و المسئولية
 اإلختالفات فى األداء البيئى.

 

 نتائج البحث
 :الدراسة كالتالىثبت صحة فروض  لبيانات الدراسة  التحليل اإلحصائى فى ضوء

  ثبت صحة الفرض الفرعى األول وهو يوجد أثر ذو داللة إحصائية لرشاقة اإلستشعــــار
 البيئى. على األداء

 رار ة إتخاذ الـقثبت صحة الفرض الفرعى الثانى وهو يوجد أثر ذو داللة إحصائية لرشاق
 على األداء البيئى.
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 ـــــــــــــة التطبيق ثبت صحة الفرض الفرعى الثالث وهو يوجد أثر ذو داللة إحصائية لرشاق
 ى األداء البيئى.عل

اد ـذو داللة إحصائية إلبع ومن ثم ثبت صحة الفرض األول كليا وهو يوجد أثر
 التنظيمية على األداء البيئى.لرشـــــــــــــــاقة  ا
 ية علــــــــــى ثبت صحة الفرض الثانى وهو يوجد أثر ذو داللة إحصائية للمسئولية القانون

 األداء البيئى.
 

 التوصي                     ات
 توصل الباحثين إلى مجموعة من التوصيات هى:

  وذلك من خالل: قوم المنظمة بمقابلة إحتياجات العمالء وحل شكواهم دون تأخيرأن ت 
 أنظمة اإلقتراحات. -
 اإلجراءات التصحيحية. -
 المناقشات الدورية. -
  ا اإلستراتيجى الخاص بأألداء البيئى فى الوقت المناسب أن تقوم المنظمة بتغيير تفكيره

  وذلك  من خالل:
 ارات المديــــرين عن طريق دورات مستمرة.رفع مهــــــــــــــ -
 وضع آليات تنفيذ توصيات اإلجتماعات الخاصة بالتفكيـر فـى مده زمنية مناسبة -
   تضع المنظمة خطة عمل عن كيفية إستخدام التكنولوجيا الحديثة بدون تأخير وذلك

ـــادات اإلدارية على كيفية إعداد برامج تدريبية لكل من العاملين والقيــــــــخالل  مـــــــــــن
 التكنولوجيا الحديثة. إستخــــــــــــــــــــــــدام

 وذلك من خالل وضع الئحة قانونية كدليل  التعاقدية دائما هالتزاماتإب المنظمة وفاء
 للتعامل مع العمالء.
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ABSTRACT 

The objective of this study is to identify the effect of 

organizational agility and legal responsibility on the environmental 

performance of industrial companies, which maximizes the benefit of 

individuals by facilitating the process of improving the environmental 

performance within the industrial companies. Thus, the research 

problem is a gap in the application of the variables organizational 

agility and legal responsibility. The study examined the concept of 

organizational agility and legal responsibility and the difference 

between them in influencing environmental performance. The study 

also examined the effect of the dimensions of organizational agility on 

environmental performance, Loyalty and its goal in achieving 

commitments to improve environmental performance within the 

industrial organizations, and the study also relied on the descriptive 

approach in the adoption of the practical side On the answers to the 

sample of the study and on the study data that were conducted through 

the survey questionnaire which was distributed to the employees of 

the National Cement Company (300). The valid form (245) is a valid 
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form for the analysis and the questionnaire is the tool used to achieve 

the objectives of the study. Using the statistical program SPSS The 

study concluded that there is a statistical significance between the 

effect of organizational fitness on environmental performance 0.05 

and there is a statistically significant relationship between the effect of 

legal liability on environmental performance at a significant level of 

0.05, Out the recommendations and results to support the application 

of organizational agility and legal responsibility to improve 

environmental performance. 

Key words: Organizational Agility, Legal Responsibility, 

Environmental Performance. 

 


