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Abstract 
Strategic agility has become one of the important tools that help airlines survival, 
increasing competitiveness, and achieving excellence in a changing and volatile labor 
market, that achieve a competitive advantage. The prime objective of this research is 
to illustrate the importance of strategic agility in achieving competitive advantage 
through studying its impact on innovation, service quality, delivery reliability, process 
flexibility, and cost leadership. 300 questionnaires were distributed on a random 
sample of employees in Egypt air, while 256 questionnaires were found usable for 
analysis. The results showed that Egypt air is characterized as an agile company. 
Results also indicated that strategic agility affects greatly the competitive advantage 
in Egypt air, where it affects greatly delivery reliability, followed by innovation, then 
process flexibility, service quality and finally cost leadership. 
Keywords: Agility, Agile Organization, Agile Workforce, Strategic Agility, 
Competitive Advantage.   

 

 
 

  )شركة مصر للطیران: دراسة حالة( في شركات الطیران الرشاقة اإلستراتیجیة كمیزة تنافسیة
  بسام سمیر الرمیدي

  مدینة الساداتجامعة  –كلیة السیاحة والفنادق  - مدرس بقسم الدراسات السیاحیة
  :الملخص العربي

تعد الرشاقة اإلستراتیجیة أحد األدوات الھامة لمساعدة شركات الطیران علي البقاء في بیئة العمل 
، وكذلك مساعدتھا في زیادة القدرة التنافسیة وتحقیق التمیز في غیرة والمتقلبة وشدیدة التنافسیةالمت

الرشاقة  تھدف الدراسة إلي توضیح أھمیةو. ل، وبالتالي تحقیق میزة تنافسیةسوق العم
اإلستراتیجیة في تحقیق میزة تنافسیة من خالل دراسة أثرھا علي اإلبداع، التسلیم، مرونة 

استمارة استقصاء  ٢٥٠اعتمدت الدراسة المیدانیة علي توزیع  .العملیات، جودة الخدمات، التكلفة
 ٢١٦تم االعتماد علي تحلیل علي عینة عشوائیة من العاملین في شركة مصر للطیران، و

. للطیران تتمیز بأنھا شركة رشیقة أن شركة مصرإلي لدراسة وقد توصلت ا. ة صالحةاستمار
ر علي تحقیق میزة تنافسیة في یتؤثر بشكل كبكما أوضحت النتائج أن الرشاقة اإلستراتیجیة 

مرونة العملیات، ، بداع، ثم اإلالتسلیمتؤثر بشكل كبیر علي  شركة مصر للطیران، حیث أنھا
  .، وأخیرًا التكلفةجودة الخدمة
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