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أصش وفبءح أداء اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ػٍٝ سالِخ اٌط١شاْ اٌّذٟٔ ثبٌزطج١ك ػٍٝ 

 لطبع اٌط١شاْ اٌّذٟٔ اٌّصشٞ

 فـبغـّــخ ئثشا٘ـ١ـُ أحـّـذ ٔـٛثٟ

 :اٌٍّخص

ػٍٝ سالِخ اٌط١شاْ  ٘ذف اٌجؾش ئٌٝ رؾذ٠ذ رأص١ش وفبءح أداء اٌّٛاسد اٌجشش٠خ     

ثبٌزطج١ك ػٍٝ لطبع اٌط١شاْ اٌّذٟٔ اٌّصشٞ فٟ فئز١ٓ ِٓ ِمذِٛا خذِبد  اٌّذٟٔ

اٌط١شاْ ّ٘ب ششوبد اٌط١شاْ ٚششوخ خذِبد اٌّالؽخ اٌغ٠ٛخ. ٚأػزّذ اٌجؾش ػٍٝ 

( ِفشدح ٚػذد 333ٚثٍغ ؽغُ اٌؼ١ٕخ ٌفئزٟ اٌجؾش ) إٌّٙظ اٌٛصفٟ اٌزؾ١ٍٍٟ,

 ٚ SPSS))ٚرُ ئسزخذاَ اٌجشٔبِظ اإلؽصبئٟ (, 052اإلسزّبساد اٌصؾ١ؾخ )

(AMOS )ٚأظٙشد ٔزبئظ اٌجؾش ٚعٛد رأص١ش ِؼٕٛٞ ئ٠غبثٟ ض اٌجؾشٚفش إلخزجبس .

, ٚف١ّب ٠زؼٍك ثبٌفشٚق ػٍٝ سالِخ اٌط١شاْ اٌّذٟٔ  ىفبءح أداء اٌّٛاسد اٌجشش٠خٌِجبشش 

اٌّؼ٠ٕٛخ أصجذ اٌجؾش ػذَ ٚعٛد فشٚق ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ آساء اٌط١بسْٚ ٚاٌّشالجْٛ ؽٛي 

  .ٚسالِخ اٌط١شاْ اٌّذٟٔ وفبءح أداء اٌّٛاسد اٌجشش٠خ

 Abstract: 

     The research aimed to determine the impact of the human 

resource performance efficiency on the civil aviation safety with 

application on the Egyptian civil aviation sector, in two categories of 

aviation service providers, airlines and air navigation services 

providers. The research based on a descriptive and analytical 

approach, the sample size was (333) and the number of valid 

questionnaires was (250), and the statistical program (SPSS) and 

(AMOS) were used to test the research hypotheses. The research 

found that there is a positive and direct significant impact of the 

human resource performance efficiency on the civil aviation safety, 
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and there are no significant differences between the opinions of 

pilots and controllers about the human resource performance 

efficiency and the civil aviation safety. 

 ٌٍجحشبس اٌؼبَ اٌغضء األٚي: اإلغ

  :اٌذساسبد اٌسبثمخ -1

ػٛاًِ اٌخطأ اٌجششٞ اٌّشرجطخ ( ثؼٕٛاْ: "Yu-Hern, Chang, 2016دساسخ ) -1

 :ثبٌط١بس٠ٓ فٟ ؽٛادس اإلٔؾشاف ػٓ ِذسط اٌّطبس"

رط٠ٛش ئسزشار١غ١خ ػ١ٍّخ ٌّسبػذح اإلداسح ػٍٝ رؾس١ٓ ٔمبغ ٘ذفذ اٌذساسخ ئٌٝ 

ثٙذف اٌؾذ ِٓ اٌّخبغش اٌجشش٠خ اٌّشرجطخ اٌعؼف اٌزشغ١ٍ١خ ٚاإلداس٠خ اٌشئ١سخ 

أْ أُ٘ ػٛاًِ اٌخطأ ٚرٛصٍذ اٌذساسخ ئٌٝ  ؾٛادس اإلٔؾشاف ػٓ ِذسط اٌّطبس.ث

 -رٛعٗ اٌسالِخ  -اٌجششٞ رزّضً فٟ: )اٌمذسح ػٍٝ ئدسان اٌّٛلف ٚاٌزؼبًِ ِؼٗ 

أْ ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ اٌظشٚف اٌطبسئخ(, ٚ اٌمذسح -اإلس٘بق ٚسبػبد اٌؼًّ اٌط٠ٍٛخ 

 ؽٛادس اإلٔؾشاف ػٓ ِذسط اٌّطبسلذسح اٌط١بس٠ٓ ٟ٘ اٌؼبًِ اٌشئ١س اٌزٞ ٠سُٙ فٟ 

ثبإلٔؾشاف ٚأْ رذس٠ت اٌط١بس٠ٓ ٚرؼض٠ض اٌسالِخ ٟ٘ ؽز١ّخ ٌخفط اٌّخبغش اٌّزؼٍمخ 

 .ػٓ ِذسط اٌّطبس

(Wild, Graham, 2018دساسةخ ) -0
 

ثؼٕةٛاْ: "ئسةزؼشاض اٌؼٛاِةً اٌجشةش٠خ اٌزةٟ 

 "0216ئٌٝ  0222غ إٌمً اٌغٛٞ اٌزغبسٞ: ِٓ رسججذ فٟ ؽٛادس ٚٚلبئ

اٌٙذف اٌشئ١س ِٓ ٘زٖ اٌذساسخ ٘ٛ رؾذ٠ذ أُ٘ اٌؼٛاًِ اٌجشش٠خ اٌّسبّ٘خ فٟ ؽٛادس 

ٚٚلبئغ اٌط١شاْ. ٚرٛصٍذ اٌذساسخ ئٌٝ أْ أُ٘ اٌؼٛاًِ اٌجشش٠خ اٌّسبّ٘خ فٟ ؽٛادس 

 ٚٚلبئغ اٌط١شاْ ٟ٘: ػذَ ئدسان اٌّٛلف صُ ػذَ اإلٌزضاَ ثبٌزؼ١ٍّبد.

( ثؼٕٛاْ: "سٛء اإلرصبي ث١ٓ اٌط١بس Haryani, Hamzah, 2018دساسخ ) -3

 ِٚشافت اٌؾشوخ اٌغ٠ٛخ"

  ٘ذفذ اٌذساسخ ئٌٝ رؾذ٠ذ ؽبالد سٛء اإلرصبي ث١ٓ اٌط١بس٠ٓ ِٚشالجٟ اٌؾشوخ اٌغ٠ٛخ.

( سبػخ ِٓ اإلرصبالد اٌصٛر١خ ث١ٓ اٌط١بس٠ٓ 32ِشاعؼخ رسغ١الد )رٕبٌٚذ اٌذساسخ 

سٛء اإلرصبي ث١ٓ اٌط١بس ٚرٛصٍذ اٌذساسخ ئٌٝ أْ , اٌغٛٞ اٌّب١ٌضٞ فٟ ٚاٌّشالج١ٓ
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٠شعغ ئٌٝ ػب١ٍِٓ سئ١س١ٓ ّ٘ب: اإلٔؾشاف اإلعشائٟ  ِٚشالت اٌؾشوخ اٌغ٠ٛخ

٠إصش ٚاٌّشالت ث١ٓ اٌط١بس سٛء اإلرصبي  ٚاإلشىب١ٌخ فٟ اٌزؼ١ٍّبد ٚ/أٚ اٌطٍجبد, ٚأْ

  ػٍٝ سالِخ اٌط١شاْ.

( ثؼٕٛاْ: "ِٕفشًدا, ٌٚىٓ ١ٌس ٚؽذٖ: Hartley, Wesley, 2020دساسخ ) -4

ئسزىشبف ِؼبِالد اإلرصبي اٌزٟ رشثػ ػ١ٍّبد اٌط١شاْ اٌؼبَ ٌٍط١بس إٌّفشد فٟ ٔظبَ 

 "اٌط١شاْ االعزّبػٟ ٚاٌزمٕٟ اٌّؼمذ

٘ذفذ اٌذساسخ ئٌٝ رؾذ٠ذ اٌذٚس اٌؾبسُ اٌزٞ ٠ٍؼجٗ اإلرصبي فٟ اٌج١ئخ اٌّؼمذح ٌٍط١بس 

أْ ػذًدا وج١ًشا ِٓ ؽٛادس ٚرٛصٍذ اٌذساسخ ئٌٝ  بدح.إٌّفشد فٟ ث١ئخ لّشح اٌم١

اٌط١شاْ ٔبرظ ػٓ فشً فٟ اإلرصبي ٚاٌزٕس١ك, ١ٌٚس ثسجت ِٙبسح اٌط١بس. ٚثبٌزبٌٟ, 

رش١ش إٌزبئظ . وّب ٠جذٚ أْ ؽٛادس اٌط١شاْ ٚفشً اإلرصبي ِشرجطبْ ثشىً ال ٠ٕفصُ

بس إٌّفشد ٚأْ ٠زجٕٝ ئٌٝ أْ ٕ٘بن ؽبعخ ئٌٝ أْ ٠جزؼذ ِغزّغ اٌط١شاْ ػٓ ػم١ٍخ اٌط١

 أسب١ٌت اٌزذس٠ت ٚاٌزشغ١ً اٌزٟ رعغ اٌط١بس إٌّفشد وؼعٛ ِزصً فٟ ٔظبَ اٌط١شاْ.

(  ثؼٕٛاْ: "اٌؼاللخ ث١ٓ أسب١ٌت اٌم١بدح ٚصمبفخ Guillem, Carlos, 2019دساسخ ) -5

 "اٌسالِخ اٌزظ١ّ١خ: دساسخ و١ّخ ػٓ غ١بسٞ ششوبد اٌط١شاْ اٌّؼزّذ٠ٓ

رؾذ٠ذ أسب١ٌت اٌم١بدح ٌذٜ اٌط١بس٠ٓ اٌزٟ رؼضص سالِخ اٌط١شاْ. ٘ذفذ اٌذساسخ ئٌٝ  

 -ٚئخزجشد اٌذساسخ صالصخ أسب١ٌت ٌٍم١بدح ٌذٜ اٌط١بس٠ٓ ٟ٘ )أسٍٛة اٌم١بدح اٌزؾ١ٍ٠ٛخ 

أسٍٛة اٌم١بدح اٌسٍجٟ/ اٌزغٕجٟ(. ٚرٛصٍذ اٌذساسخ ئٌٝ ٚعٛد  -أسٍٛة اٌم١بدح اٌزجبد١ٌخ

ٚعبء أسٛة اٌم١بدح , ح اٌضالصخ ػٍٝ اٌسالِخرأص١ش رٚ دالٌخ ئؽصبئ١خ ألّٔبغ اٌم١بد

اٌزؾ١ٌٛخ فٟ اٌزشر١ت األٚي ِٓ ؽ١ش اٌزأص١ش اإل٠غبثٟ ػٍٝ اٌسالِخ ٠ٚزجؼٗ أسٍٛة 

اٌم١بدح اٌزجبد١ٌخ ٚثبٌؼىس عبء أسٍٛة اٌم١بدح اٌسٍجٟ/ اٌزغٕجٟ ١ٌش١ش ئٌٝ اٌزأص١ش اٌسٍجٟ 

 ػٍٝ اٌسالِخ فٟ ؽبٌخ ئرجبع اٌط١بس ٌٗ.

 : اٌجحشِشىٍخ  -2

 فٟ اٌزسبؤ١ٌٓ اٌزب١١ٌٓ: اٌجؾشِشىٍخ  رزّضً

 .ػٍٝ سالِخ اٌط١شاْ اٌّذٟٔ ىفبءح أداء اٌّٛاسد اٌجشش٠خٌئٌٝ أٞ ِذٜ ٠ٛعذ رأص١ش ِجبشش  -1
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ئٌٝ أٞ ِذٜ ٠ٛعذ فشٚق ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ آساء اٌط١بسْٚ ِٚشالجٛا اٌؾشوخ اٌغ٠ٛخ ؽٛي  -0

 .ٚأثؼبد سالِخ اٌط١شاْ اٌّذٟٔ وفبءح أداء اٌّٛاسد اٌجشش٠خأثؼبد 

 :اٌجحشض ٚفش -3

 "ال ٠ٛعذ رأص١ش ِؼٕٛٞ ِجبشش ٌىفبءح أداء اٌّٛاسد اٌجشش٠خ :األٚي اٌفشض اٌشئ١س 3/1

". ٠ٚزفشع اٌفشض اٌشئ١س األٚي ئٌٝ أسثؼخ فشٚض سالِخ اٌط١شاْ اٌّذٟٔػٍٝ 

 فشػ١خ:

اٌؾٛادس ػٍٝ "ال ٠ٛعذ رأص١ش ِؼٕٛٞ ِجبشش ألثؼبد وفبءح أداء اٌّٛاسد اٌجشش٠خ  -1

 ".ٚاٌٛلبئغ

رؾًّ ػٍٝ "ال ٠ٛعذ رأص١ش ِؼٕٛٞ ِجبشش ألثؼبد وفبءح أداء اٌّٛاسد اٌجشش٠خ  -0

 ".ِخبغش اٌسالِخ

سالِخ ػٍٝ "ال ٠ٛعذ رأص١ش ِؼٕٛٞ ِجبشش ألثؼبد وفبءح أداء اٌّٛاسد اٌجشش٠خ  -3

 ".ؼ١ٍّبدرٕف١ز اٌ

 ".صمبفخ اٌسالِخػٍٝ "ال ٠ٛعذ رأص١ش ِؼٕٛٞ ِجبشش ألثؼبد وفبءح أداء اٌّٛاسد اٌجشش٠خ  -4

اٌفشض اٌضبٟٔ: "ال رٛعذ فشٚق ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ آساء اٌط١بسْٚ ِٚشالجٛا اٌؾشوخ  3/0

 ."ٚأثؼبد سالِخ اٌط١شاْ اٌّذٟٔ وفبءح أداء اٌّٛاسد اٌجشش٠خاٌغ٠ٛخ ؽٛي أثؼبد 

 :اٌجحشأ٘ذاف  -4

 . ٚسالِخ اٌط١شاْ اٌّذٟٔ وفبءح أداء اٌّٛاسد اٌجشش٠خث١ٓ اإلسرجبغ دساسخ  -1

 .ػٍٝ سالِخ اٌط١شاْ اٌّذٟٔ ىفبءح أداء اٌّٛاسد اٌجشش٠خٌرؾذ٠ذ اٌزأص١ش اٌّجبشش  -0

رٛظ١ؼ اٌفشٚق اٌّؼ٠ٕٛخ ث١ٓ آساء اٌط١بسْٚ ِٚشالجٛا اٌؾشوخ اٌغ٠ٛخ ؽٛي أثؼبد  -3

 .ٚأثؼبد سالِخ اٌط١شاْ اٌّذٟٔ وفبءح أداء اٌّٛاسد اٌجشش٠خ

 :اٌجحشأ١ّ٘خ  -5

 أل١ّ٘خ اٌؼ١ٍّخ:ا 5/1

ِٚفب١ُ٘  رشس١خ ِفَٙٛ وفبءح أداء اٌّٛاسد اٌجشش٠خ فٟ ِغبي سالِخ اٌط١شاْ اٌّذٟٔ -1

 . سالِخ اٌط١شاْ اٌّذٟٔ
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 وفبءح أداء اٌّٛاسد اٌجشش٠خ فٟ لطبع اٌط١شاْ اٌّذٟٔرؾمك ئثشاص اٌؼاللخ ث١ٓ  -0

 ٚاٌزٞ ٠ؼزجش ِٓ اٌّٛظٛػبد اإلداس٠خ اٌؾذ٠ضخ ٔسج١ًب.  ٚسالِخ اٌط١شاْ اٌّذٟٔ

 األ١ّ٘خ اٌزطج١م١خ: 5/2

 فٟ اإللزصبد اٌّصشٞ. ئسزشار١غ١ًبلطبًػب ٠ُؼزجش لطبع اٌط١شاْ اٌّذٟٔ اٌّصشٞ  -1

٠زعبػف إٌّٛ اإللزصبدٞ ٌمطبع اٌط١شاْ اٌّذٟٔ اٌّصشٞ ثبٌزٛافك ِغ ّٔٛ لطبع  -0

اٌّذٟٔ اٌؼبٌّٟ وً ػششْٚ ػبَ, ِّب ٠ؾش اٌذٌٚخ ِٚمذِٛا اٌخذِبد ػٍٝ ِعبػخ اٌط١شاْ 

  اٌغٙٛد ٌّٛاوجخ ِزطٍجبد اٌزشغ١ً اٌؾب١ٌخ ٚاٌّزٛلؼخ فٟ لطبع اٌط١شاْ اٌّذٟٔ اٌّصشٞ.

 ٌٍجحشغبس إٌظشٞ إلاٌغضء اٌضبٟٔ: ا

 ِمذِخ:

دًٚسا سئ١ًسب فٟ اإللزصبد اٌؼبٌّٟ, ِٚغ إٌّٛ اٌىج١ش  رإدٞ صٕبػخ إٌمً اٌغٛٞ     

اٌّزٛلغ فٟ اٌؾشوخ اٌغ٠ٛخ فٟ اٌّسزمجً, ٠صجؼ اٌزخط١ػ ٌسالِخ اٌط١شاْ ػٍٝ 

اٌّسز٠ٛبد اٌذ١ٌٚخ ٚاإلل١ّ١ٍخ ٚاٌٛغ١ٕخ أًِشا ظشٚس٠ًب ٌزٕظ١ُ ٘زا إٌّٛ ثطش٠مخ إِٔخ 

ٟ ٘ٛ رأ١ِٓ سالِخ اٌط١شاْ ٚفؼبٌخ. ٠ٚظً اٌٙذف اٌشئ١س ٌّٕظّخ اٌط١شاْ اٌّذٟٔ اٌذٌٚ

ٚفمًب إلرفبل١خ اٌط١شاْ اٌّذٟٔ اٌذٌٟٚ "ش١ىبغٛ" اٌّذٟٔ اٌذٌٟٚ فٟ ع١ّغ أٔؾبء اٌؼبٌُ. ٚ

رٕفشد اٌذٚي ثبٌس١بدح اٌىبٍِخ ػٍٝ اٌّغبي اٌغٛٞ اٌزٞ ٠ؼٍٛ ئل١ٍّٙب. ٚاٌذٚي ػٕذ 

ئٔعّبِٙب ئٌٝ ئرفبل١خ ش١ىبغٛ رٛافك ػٍٝ ئرجبع ِجبدب ٚرشر١جبد ِؼ١ٕخ ٌزط٠ٛش 

 اٌط١شاْ اٌّذٟٔ اٌذٌٟٚ ثأِبْ ٚئٔزظبَ.

ئٌٝ أْ ِؼظُ اٌؾٛادس ٚاٌٛلبئغ فٟ ٔظبَ  ٚرش١ش ٔزبئظ رح١ًٍ اٌحٛادس ٚاٌٛلبئغ     

اٌط١شاْ اٌّذٟٔ رٕغُ ػٓ أداء إٌظبَ دْٚ اٌّسزٜٛ األِضً. فّؼظُ ؽبالد ئخفبق 

ِسز٠ٛبد اٌسالِخ رٕزظ ػٓ لصٛس فٟ رؾم١ك اٌزفبػً األِضً ث١ٓ ِخزٍف ػٕبصش ٔظبَ 

ْٚ, اٌط١شاْ ٚاألفشاد اٌمبئ١ّٓ ثزشغ١ً ٘زا إٌظبَ )ِٛظفٛا اٌزشغ١ً ِضً: اٌط١بس

ِشالجٛا اٌؾشوخ اٌغ٠ٛخ, ِٕٙذسٛا اٌص١بٔخ, ئٌخ( ٚاٌز٠ٓ ٠ّضٍْٛ خػ اٌذفبع األخ١ش 

ٌٍّؾبفظخ ػٍٝ سالِخ اٌط١شاْ . أٞ أْ األداء اٌجششٞ األلً ِٓ األِضً ٠ىّٓ ٚساء 

أغٍج١خ ؽٛادس ٚٚلبئغ اٌط١شاْ, ِٚٓ صُ فاْ أٞ رمذَ فٟ أداء اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ٠ّىٓ أْ 

 ٌط١شاْ اٌّذٟٔ.٠إصش فٟ رؼض٠ض سالِخ ا
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 وفبءح أداء اٌّٛاسد اٌجشش٠خ فٟ ِغبي سالِخ اٌط١شاْ اٌّذٟٔ: -1

 :ِفَٙٛ أداء اٌّٛاسد اٌجشش٠خ 1/1

ؽٛي ِفَٙٛ أداء اٌّٛاسد اٌجشش٠خ, ٠ٚشعغ ٘زا اٌزجب٠ٓ فٟ  رؼذدد سؤٜ اٌجبحض١ٓ     

سد اٌجشش٠خ. اٌّفب١ُ٘ ئٌٝ رٕٛع إٌّظٛس اٌزٞ ٠زٕبٚي ِٓ خالٌٗ اٌجبؽض١ٓ أثؼبد أداء اٌّٛا

 (Campbell, 1990ٚرؼزّذ اٌجبحضخ ػٍٝ ِفَٙٛ أداء اٌّٛاسد اٌجشش٠خ اٌزٞ حذدٖ )

ٚاٌزٞ ٠صف أداء اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ثأٔٗ "اٌسٍٛن اٌزٞ ٠جزٌٗ اٌفشد فٟ سج١ً رحم١ك 

. ؽ١ش ٠شوض أداء اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ػٍٝ اٌسٍٛو١بد اٌفشد٠خ أٚ اٌؼ١ٍّخ أ٘ذاف إٌّظّخ"

أْ األداء اٌجششٞ اٌىفء ٘ٛ أِش أسبسٟ  ٚرشٜ اٌجبحضخاٌزٟ رإدٞ ئٌٝ إٌزبئظ. 

ٌٍسالِخ اٌزشغ١ٍ١خ ٌٍط١شاْ اٌّذٟٔ, ٚاٌغب٠خ ٟ٘ رأ١ً٘ ػب١ٍِٓ أوفبء ٠سبّْ٘ٛ فٟ ٔظبَ 

٠زّضً  أْ األداء اٌجششٞاٌّذٟٔ اٌذٌٟٚ ٚرع١ف ِٕظّخ اٌط١شاْ ٔمً عٜٛ آِٓ ٚفؼبي. 

فٟ "اٌمذساد ٚاٌؾذٚد اٌجشش٠خ اٌزٟ ٌٙب رأص١ش ػٍٝ سالِخ ػ١ٍّبد اٌط١شاْ ٚإِٔٙب 

ٚوفبءرٙب".
 

 :أثؼبد أداء اٌّٛاسد اٌجشش٠خ 1/2

اٌٛظبئف راد اٌزأص١ش اٌّجبشش ػٍٝ اٌسالِخ رحذد ِٕظّخ اٌط١شاْ اٌّذٟٔ اٌذٌٟٚ      

أسثؼخ ٚظبئف راد رأص١ش ِجبشش ػٍٝ سالِخ اٌطبئشح ُ٘: فٟ ِغبي اٌط١شاْ فٟ 

 )اٌط١بسْٚ, ِشالجٛا اٌؾشوخ اٌغ٠ٛخ, ِشؽٍٛا اٌطبئشاد, ِٕٙذسٛا ص١بٔخ اٌطبئشاد(.

ٚرؼّذ اٌجبؽضخ ئٌٝ دساسخ فئز١ٓ ِٓ اٌفئبد األسثؼخ ّ٘ب: )اٌط١بسْٚ, ِشالجٛا اٌؾشوخ 

وخ اٌغ٠ٛخ أصٕبء اٌشؽٍخ اٌغ٠ٛخ( ٚرٌه ثسجت رىبًِ أداء اٌط١بسْٚ ِٚشالجٛا اٌؾش

  اٌغ٠ٛخ ٌٍطبئشح. 

ٚرسزخٍص اٌجبحضخ أْ أثؼبد أداء اٌّٛاسد اٌجشش٠خ اٌزٟ رزٛافك ِغ لطبع اٌزطج١ك 

  أثؼبد ٟ٘: رىّٓ فٟ أسثؼخ

 The Performance of Job Taskأداء ِٙبَ اٌؼًّ:  -1

 Comply with The Instructionsاإلٌزضاَ ثبٌزؼ١ٍّبد:   -0

 Communicationاإلرصبي:  -3

 Leadershipاٌم١بدح:  -4
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 سالِخ اٌط١شاْ اٌّذٟٔ: -2 

 سالِخ اٌط١شاْ اٌّذٟٔ:ِفَٙٛ ٚرطٛس  2/1

اٌؾبٌخ اٌزٟ سالِخ اٌط١شاْ اٌّذٟٔ ثأٔٙب "اٌط١شاْ اٌّذٟٔ اٌذٌٟٚ رُؼّشف ِٕظّخ      

 ٠زُ ف١ٙب رخف١ط اٌّخبغش اٌّشرجطخ ثأٔشطخ اٌط١شاْ, اٌزٟ رزؼٍك ثزشغ١ً اٌطبئشح أٚ

ٚرزسُ  رذػُ رشغ١ٍٙب ثشىً ِجبشش, ثؾ١ش رزُ اٌس١طشح ػ١ٍٙب ػٕذ ِسزٜٛ ِمجٛي".

سالِخ اٌط١شاْ اٌّذٟٔ ثطج١ؼخ د٠ٕب١ِخ فزظٙش ثاسزّشاس أخطبس ِٚخبغش رٙذد 

اٌسالِخ, ِٚب داِذ اٌّخبغش اٌزٟ رٙذد اٌسالِخ رؾذ لذس ِٕبست ِٓ اٌس١طشح, 

ب. ًّ زٌه فاْ اٌسالِخ صفخ د٠ٕب١ِخ ِالصِخ ٌ فس١ظً ِٓ اٌّّىٓ ئثمبء ٔظبَ اٌط١شاْ سبٌ

ٌٕظبَ اٌط١شاْ ٠غت اإلٌزضاَ ثٙب ٌزخف١ف اٌّخبغش اٌزٟ رٙذد اٌسالِخ.
 

رجذأ  ِٓ خالي أسثؼخ ٔٙظ ٠ّىٓ ٚصف اٌزطٛس فٟ ِغبي سالِخ اٌط١شاْ اٌّذٟٔٚ     

ٚ٘ٛ ِٓ ثذا٠بد اٌمشْ اٌؼشش٠ٓ ؽزٝ أٚاخش اٌسز١ٕبد, ؽ١ش وبٔذ  ثبٌٕٙظ اٌزمٕٟ

ٚ٘ٛ  صُ ٔٙظ اٌؼٛاًِ اٌجشش٠خصغشاد اٌسالِخ رؾذد ثٛصفٙب ِشرجطخ ثبٌؼٛاًِ اٌزم١ٕخ. 

ِٓ ثذا٠خ اٌسجؼ١ٕبد ؽزٝ ِٕزصف اٌزسؼ١ٕبد, ؽ١ش وبْ األداء اٌجششٜ ٠ُزوش ثٛصفٗ 

ثذأ اٌزس١ٍُ ثأْ األفشاد ٠ؼٍّْٛ فٟ  ػبِاًل ِزىشًسا فٟ اٌؾٛادس. ٚفٟ ثذا٠خ اٌزسؼ١ٕبد

ث١ئخ ِؼمذح رشزًّ ػٍٝ ػٛاًِ ِزؼذدح ٠ّىٓ أْ صإصش فٟ اٌسٍٛن اٌجششٞ ئثبًٔب ثظٙٛس 

ٚ٘ٛ خالي ِٕزصف رسؼ١ٕبد اٌمشْ اٌؼشش٠ٓ, ؽ١ش ثذأ إٌظش ئٌٝ  إٌٙظ اٌزٕظ١ّٟ

خ اٌسالِخ ِٓ ِٕظٛس شبًِ ٠زعّٓ اٌؼٛاًِ اٌزٕظ١ّ١خ ثبإلظبفخ ئٌٝ اٌؼٛاًِ اٌجشش٠

 ٚاٌؼٛاًِ اٌف١ٕخ.

ِٓ ثذا٠خ اٌمشْ اٌؾبدٞ ٚاٌؼشش٠ٓ, ؽ١ش رجٕٝ  إلداسح اٌسالِخ ٚثذأ إٌٙظ اٌىٍٟ     

اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌذٚي ِٚمذِٟ اٌخذِبد إٌُُٙظ اٌزٟ أُرُجؼذ فٟ اٌّبظٟ ثشأْ اٌسالِخ 

ًٜ ػب١ًٌب ِٓ إٌعظ. ٚششػٛا ثزٕف١ز ثشاِظ اٌسالِخ اٌٛغ١ٕخ  ٚرطٛسد ٚثٍغذ ِسزٛ

اٌسالِخ ٚثذأٚا ٠ؾصذْٚ صّبس٘ب. ِٚغ رٌه, ثم١ذ ٔظُ اٌسالِخ ؽزٝ ا١ٌَٛ ٚٔظُ ئداسح 

رشوض ػٍٝ أداء اٌسالِخ اٌفشدٞ ٚاٌشلبثخ اٌّؾ١ٍخ, ِغ ؽذ أدٔٝ ِٓ اإل٘زّبَ ثبٌس١بق 

 األٚسغ ٌّٕظِٛخ اٌط١شاْ اٌى١ٍخ.
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 سالِخ اٌط١شاْ اٌّذٟٔ:ِإششاد ٚأثؼبد  2/2

 اٌّذٟٔ رىّٓ فٟ أسثؼخ ِإششاد, ٟ٘:رسزخٍص اٌجبؽضخ أْ ِإششاد سالِخ اٌط١شاْ 

 Frequency and Severity of Accidents and Incidentاٌؾٛادس ٚاٌٛلبئغ:  -1

 Safety Risk Tolerabilityرؾًّ اٌّخبغش اٌزٟ رٙذد اٌسالِخ:   -0

 Processes Implementationسالِخ رٕف١ز اٌؼ١ٍّبد:  -3

 Safety Cultureصمبفخ اٌسالِخ:  -4

 ٚاٌذساسخ ا١ٌّذا١ٔخ اٌجحشاٌغضء اٌضبٌش: ِٕٙغ١خ 

 ِٕٙغ١خ اٌجحش: -1

 : اٌجحش أسٍٛة 1/1

 :ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟٔٛػ١ٓ ِٓ ِصبدس اٌج١بٔبد ٚرٌه  ػٍٝ ئػزّذ اٌجؾش

٠ٓ اإلغةةبس إٌظةةشٞ ػٍةٝة  خاٌجبؽضةة دػزّةةذئاٌّصاابدس اٌضب٠ٛٔااخ:  -1 اٌّشاعةةغ اٌؼشث١ةةخ فةٟة رىةٛة

وةزٌه  ٚ اٌؼ١ٍّخ اٌؼشث١خ ٚاألعٕج١خ اٌّشرجطخ ثّٛظٛع اٌجؾةش.ٚاألعٕج١خ ٚاٌشسبئً ٚاٌذٚس٠بد 

 ِٕظّخ اٌط١شاْ اٌّذٟٔ اٌذٌٟٚ ٚٚصاسح اٌط١شاْ اٌّذٟٔ اٌّصش٠خ. ِصبدس

رةُ اٌؾصةٛي ػٍةٝ اٌج١بٔةبد األ١ٌٚةخ ػةٓ غش٠ةك رصة١ُّ ٚرٛص٠ةغ : اٌج١بٔبد األ١ٌٚخ -2 

فةةٟ شةةشوبد لةةبئّز١ٓ ٌتسزمصةةبء, لبئّةةخ اإلسزمصةةبء األٌٚةةٝ ِٛعٙةةخ ئٌةةٝ اٌط١ةةبس٠ٓ 

 اٌط١شاْ ٚاٌضب١ٔخ ِٛعٙخ ئٌٝ ِشالجٟ اٌؾشوخ اٌغ٠ٛخ فٟ ششوخ خذِبد اٌّالؽخ اٌغ٠ٛخ.

 :اٌجحشِغزّغ ٚػ١ٕخ  1/2

ِغزّةةغ اٌجؾةةش فةةٟ فئزةة١ٓ ِةةٓ ِةةٛظفٟ اٌزشةةغ١ً ّ٘ةةب فئةةخ ٠زّضةةً  :اٌجحااشِغزّااغ  -1

اٌط١بسْٚ فٟ ششوبد اٌط١شاْ ٚفئخ ِشالجٛا اٌؾشوخ اٌغ٠ٛخ فٟ ششوخ خذِبد اٌّالؽخ 

اٌغ٠ٛخ ؽ١ش ٠زىبًِ أداء اٌط١بسْٚ ِغ أداء ِشالجٛا اٌؾشوخ اٌغ٠ٛخ فةٟ اٌزشةغ١ً ا٢ِةٓ 

 ٌٍطبئشح خالي اٌشؽٍخ اٌغ٠ٛخ. 

فئز١ٓ ّ٘ب اٌط١بسْٚ فٟ  ػٍٝاٌذساسخ ا١ٌّذا١ٔخ ئػزّذد ػ١ٕخ  :اٌجحشػ١ٕخ  -2

ششوبد اٌط١شاْ ِٚشالجٛا اٌؾشوخ اٌغ٠ٛخ فٟ ششوخ خذِبد اٌّالؽخ اٌغ٠ٛخ. ٚأػزّذ 

ٚرُ , ( ِفشدح0522ٚثٍغ ِغزّغ اٌجؾش ) اٌجؾش ػٍٝ أسٍٛة اٌؼ١ٕخ اٌطجم١خ اٌؼشٛائ١خ.

%( 55رؾذ٠ذ ؽغُ ػ١ٕخ اٌجؾش ثبإلػزّبد ػٍٝ عذٚي ؽغُ اٌؼ١ٕخ ػٕذ ِؼبًِ صمخ )
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( ِفشدح. ٚرُ رٛص٠غ ػ١ٕخ اٌجؾش 333ثزٌه ثٍغ ؽغُ ػ١ٕخ اٌجؾش ), %(5ٚٔسجخ خطأ )

ئٌٝ ٔسجخ  ثأسٍٛة اٌؼ١ٕخ اٌؼشٛائ١خ اٌطجم١خ, ثٕسجخ اٌط١بس٠ٓ فٟ ششوبد اٌط١شاْ

ثزٌه ئػزّذد  ٛغ١ٕخ ٌخذِبد اٌّالؽخ اٌغ٠ٛخ.ِشالجٟ اٌؾشوخ اٌغ٠ٛخ فٟ اٌششوخ اٌ

 اٌذساسخ ا١ٌّذا١ٔخ ػٍٝ ػ١ٕز١ٓ ّ٘ب: 

(, ثزٌه ثٍغ ؽغُ ػ١ٕخ 1522ثٍغ ػذد اٌط١بسْٚ ) اٌؼ١ٕخ األٌٚٝ: ػ١ٕخ اٌط١بسْٚ:

( ِفشدح. ٚرُ رٛص٠غ ػ١ٕخ اٌط١بسْٚ ثٕسجخ اٌط١بسْٚ فٟ ششوخ ِصش 000اٌط١بسْٚ )

١بسْٚ فٟ ششوبد اٌط١شاْ اٌخبصخ. ثزٌه ثٍغ ٌٍط١شاْ ٌٍخطٛغ اٌغ٠ٛخ ئٌٝ ٔسجخ اٌط

( ِفشدح, ٚثٍغ 022ؽغُ ػ١ٕخ اٌط١بسْٚ فٟ ششوخ ِصش ٌٍط١شاْ ٌٍخطٛغ اٌغ٠ٛخ )

( ِفشدح. ٚثٍغ ػذد 15ؽغُ ػ١ٕخ اٌط١بسْٚ فٟ ششوبد اٌط١شاْ اٌخبصخ )

 %(.66( ئسزّبسح, ثٕسجخ ئسزغبثخ ثٍغذ )152اإلسزّبساد اٌّسزشدح اٌصؾ١ؾخ )

(, ثزٌه ثٍغ ؽغُ ػ١ٕخ ِشالجٛا 252ثٍغ ػذد ِشالجٛا اٌؾشوخ اٌغ٠ٛخ ) :اٌؼ١ٕخ اٌضب١ٔخ

( 122( ِفشدح. ٚثٍغ ػذد اإلسزّبساد اٌّسزشدح اٌصؾ١ؾخ )111اٌؾشوخ اٌغ٠ٛخ )

 %(.52ئسزّبسح, ثٕسجخ ئسزغبثخ ثٍغذ )

 اٌجحش:حذٚد  1/3

 شةةشوبد اٌط١ةةشاْ اٌّصةةش٠خ ٚاٌشةةشوخ اٌٛغ١ٕةةخ ػٍةةٝ اٌجؾةةش ئلزصةةش ٌحااذٚد اٌّىب١ٔااخ:ا

 .ٌخذِبد اٌّالؽخ اٌغ٠ٛخ

 .(0202أوزٛثش  -رّذ ػ١ٍّخ عّغ اٌج١بٔبد األ١ٌٚخ فٟ اٌفزشح )١ٌٛ٠ٛ اٌحذٚد اٌضِب١ٔخ:

 : ا١ٌّذا١ٔخاٌٛصفٟ ٌٕزبئظ اٌذساسخ  اإلحصبء -2

 :وفبءح أداء اٌّٛاسد اٌجشش٠خ اٌّسزمًٌٍّزغ١ش اإلحصبء اٌٛصفٟ  2/1
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(: رشر١ت أثؼبد وفبءح أداء اٌّٛاسداٌجشش٠خ ٚفمًب ٌأل١ّ٘خ إٌسج١خ ٌفئزٟ اٌط١بس٠ٓ 1عذٚي سلُ )

 ِشالجٟ اٌحشوخ اٌغ٠ٛخٚ

 سلُ
أثؼبد وفبءح أداء اٌّٛاسداٌجشش٠خ 

 ٌفئخ اٌط١بسْٚ 

اٌٛسػ 

 اٌحسبثٟ

اإلٔحشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

األ١ّ٘خ 

 إٌسج١خ

رشر١ت 

 األ١ّ٘خ
 اإلرغبٖ

1 
 ِٛافك ثشذح 1 90.11 0.40 4.51 ئٔغبص ِٙبَ اٌؼًّ

2 
 ِٛافك ثشذح 2 90.03 0.43 4.50 اإلٌزضاَ ثبٌزؼ١ٍّبد

3 
 ِٛافك ثشذح 3 90.00 0.41 4.50 اإلرصبي

4 
 ِٛافك ثشذح 4 86.40 0.51 4.32 اٌم١بدح

 ِٛافك ثشذح 1 89.13 0.44 4.46 ئعّبٌٟ وفبءح أداء اٌط١بسْٚ 

 سلُ
أثؼبد وفبءح أداء اٌّٛاسداٌجشش٠خ 

 اٌحشوخ اٌغ٠ٛخٌفئخ ِشالجٛا 

اٌٛسػ 

 اٌحسبثٟ

اإلٔحشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

األ١ّ٘خ 

 إٌسج١خ

رشر١ت 

 األ١ّ٘خ
 اإلرغبٖ

1 
 ِٛافك ثشذح 3 88.60 0.36 4.43 ئٔغبص ِٙبَ اٌؼًّ

2 
 ِٛافك ثشذح 2 90.20 0.33 4.51 اإلٌزضاَ ثبٌزؼ١ٍّبد

3 
 ِٛافك ثشذح 1 92.00 0.23 4.60 اإلرصبي

4 
 ِٛافك ثشذح 4 85.20 0.50 4.26 اٌم١بدح

ئعّبٌٟ وفبءح أداء ِشالجٛا اٌحشوخ  

 اٌغ٠ٛخ
 ِٛافك ثشذح 1 89.00 0.36 4.45

ئعّبٌٟ أثؼبد وفبءح أداء  

 اٌّٛاسداٌجشش٠خ
 ِٛافك ثشذح 1 89.07 0.40 4.45

 اٌّصذس: ٔزبئظ اٌزح١ًٍ اإلحصبئٟ. 
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 (: رشر١ت أثؼبد وفبءح أداء اٌّٛاسداٌجشش٠خ ٚفمًب ٌأل١ّ٘خ إٌسج١خ 1شىً سلُ )

 اٌّصذس: اٌشىً ِٓ ئػذاد اٌجبحضخ فٟ ظٛء ٔزبئظ اٌزح١ًٍ اإلحصبئٟ.

 ( ِب٠ٍٟ:1رسزخٍص اٌجبحضخ ِٓ ث١بٔبد اٌغذٚي سلُ )

أثؼبد  أرغٙذ آساء اٌط١بسْٚ ٚاٌّشالجْٛ ئٌٝ اٌّٛافمخ ثذسعخ ِشرفؼخ ػٍٝ ػجبساد -1

وفبءح أداء اٌّٛاسد اٌجشش٠خ, ؽ١ش ثٍغذ األ١ّ٘خ إٌسج١خ إلعّبٌٟ أثؼبد وفبءح أداء 

 .%(.1)ٚثٍغذ ٌٍّشالجْٛ  %(1..1)اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ٌٍط١بسْٚ 

ٌىٓ ئخزٍف اٌط١بسْٚ ٚاٌّشالجْٛ ؽٛي رشر١ت أثؼبد وفبءح أداء اٌّٛاسد اٌجشش٠خ  -0

أثؼبد وفبءح أداء اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ِٓ  ِٓ ؽ١ش األ١ّ٘خ إٌسج١خ. ؽ١ش سرت اٌط١بسْٚ

, اإلٌزضاَ ثبٌزؼ١ٍّبد ثٛصْ %(1...)ؽ١ش األ١ّ٘خ إٌسج١خ )ئٔغبص اٌّٙبَ ثٛصْ ٔسجٟ 

, اٌم١بدح ثٛصْ ٔسجٟ %(..), اإلرصبي ثٛصْ ٔسجٟ %(3....)ٔسجٟ 

(. ث١ّٕب سرت اٌّشالجْٛ أثؼبد وفبءح أداء اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ِٓ ؽ١ش األ١ّ٘خ %(16.4)

, %(2...), اإلٌزضاَ ثبٌزؼ١ٍّبد ثٛصْ ٔسجٟ %(2.)١خ )اإلرصبي ثٛصْ ٔسجٟ إٌسج

 (.%(15.2) , صُ اٌم١بدح ثٛصْ ٔسجٟ%(11.6)ئٔغبص اٌّٙبَ ثٛصْ ٔسجٟ 
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 :ٌٍّزغ١ش اٌزبثغ سالِخ اٌط١شاْ اٌّذٟٔاإلحصبء اٌٛصفٟ  2/1

ٓ ٠إٌسج١خ ٢ساء ٌفئزٟ اٌط١بس(: رشر١ت أثؼبد سالِخ اٌط١شاْ اٌّذٟٔ ٚفمًب ٌأل١ّ٘خ 2عذٚي سلُ )

 اٌحشوخ اٌغ٠ٛخ ِٟٚشالج

 سلُ
أثؼبد سالِخ اٌط١شاْ اٌّذٟٔ 

 ٌفئخ اٌط١بسْٚ 

اٌٛسػ 

 اٌحسبثٟ

اإلٔحشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

األ١ّ٘خ 

 إٌسج١خ

رشر١ت 

 األ١ّ٘خ
 اإلرغبٖ

1 
 ِٛافك 3 80.03 0.42 4.00 اٌحٛادس ٚاٌٛلبئغ

رحًّ اٌّخبغش اٌزٟ رٙذد  2

 اٌسالِخ
 ِٛافك 4 78.00 0.42 3.90

3 
 ِٛافك ثشذح 1 89.41 0.32 4.47 سالِخ رٕف١ز اٌؼ١ٍّبد

4 
 ِٛافك 2 81.01 0.30 4.05 صمبفخ اٌسالِخ

 ِٛافك 2 82.11 0.36 4.11 ئعّبٌٟ فئخ اٌط١بسْٚ 

 سلُ
أثؼبد سالِخ اٌط١شاْ اٌّذٟٔ 

 ٌفئخ ِشالجٛا اٌحشوخ اٌغ٠ٛخ

اٌٛسػ 

 اٌحسبثٟ

اإلٔحشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

األ١ّ٘خ 

 إٌسج١خ

رشر١ت 

 األ١ّ٘خ
 اإلرغبٖ

1 
 ِٛافك 2 80.20 0.41 4.01 اٌحٛادس ٚاٌٛلبئغ

رحًّ اٌّخبغش اٌزٟ رٙذد  2

 اٌسالِخ
 ِٛافك 4 79.00 0.45 3.95

3 
 ِٛافك ثشذح 1 89.00 0.33 4.45 سالِخ رٕف١ز اٌؼ١ٍّبد

4 
 ِٛافك 3 79.40 0.42 3.97 صمبفخ اٌسالِخ

ئعّبٌٟ فئخ ِشالجٛا اٌحشوخ  

 اٌغ٠ٛخ
 ِٛافك 2 81.90 0.40 4.10

ئعّبٌٟ أثؼبد سالِخ اٌط١شاْ  

 اٌّذٟٔ
 ِٛافك 2 82.01 0.38 4.10

 اٌّصذس: ٔزبئظ اٌزح١ًٍ اإلحصبئٟ.
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 (: رشر١ت أثؼبد سالِخ اٌط١شاْ اٌّذٟٔ ٚفمًب ٌأل١ّ٘خ إٌسج١خ 2شىً سلُ )

 اٌّصذس: اٌشىً ِٓ ئػذاد اٌجبحضخ فٟ ظٛء ٔزبئظ اٌزح١ًٍ اإلحصبئٟ.

 ( ِب٠ٍٟ:2رسزخٍص اٌجبحضخ ِٓ ث١بٔبد اٌغذٚي سلُ )

أثؼبد سالِخ اٌط١شاْ  أرغٙذ آساء اٌط١بسْٚ ٚاٌّشالجْٛ ئٌٝ اٌّٛافمخ ػٍٝ ػجبساد -1

اٌّذٟٔ, ؽ١ش ثٍغذ األ١ّ٘خ إٌسج١خ إلعّبٌٟ أثؼبد سالِخ اٌط١شاْ اٌّذٟٔ ٌٍط١بس٠ٓ 

  .%(..11)ٌٍّٚشالج١ٓ  %(12.1)

ٚاٌّشالجْٛ أثؼبد سالِخ اٌط١شاْ اٌّذٟٔ ِٓ ؽ١ش األ١ّ٘خ إٌسج١خ سرت اٌط١بسْٚ  -0

 ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

 ٚٚصْ ٔسجٟ %(4..1) ٌٍط١بس٠ٓ سالِخ رٕف١ز اٌؼ١ٍّبد ثٛصْ ٔسجٟ -1

 .%(.1) ٌٍّشالج١ٓ

 ٌٍّشالج١ٓٚٚصْ ٔسجٟ  %(.1) ٌٍط١بس٠ٓ اٌؾٛادس ٚاٌٛلبئغ ثٛصْ ٔسجٟ -0

(1..2)%. 

 .%(4..4) ٌٍّشالج١ٓٚٚصْ ٔسجٟ  %(11)ٌٍط١بس٠ٓ صمبفخ اٌسالِخ ثٛصْ ٔسجٟ  -3

 ٌٍّشالج١ٓٚٚصْ ٔسجٟ  %(41)ٌٍط١بس٠ٓ رؾًّ ِخبغش اٌسالِخ ثٛصْ ٔسجٟ  -4

(4.)%. 
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 رح١ًٍ ئخزجبساد اٌفشٚض:  -3

 رح١ًٍ اإلسرجبغ ث١ٓ ِزغ١شاد اٌجحش: 3/1

 اٌجبؽضخ أٚاًل ثذساسخ اإلسرجبغ ث١ٓ ِزغ١شاد اٌجؾش.ٌذساسخ اٌزأص١ش ث١ٓ ِزغ١شاد اٌجؾش لبِذ 

 ٚأظٙش اٌزؾ١ًٍ اإلؽصبئٟ اٌزٞ رُ ئعشاؤٖ ثاسزخذاَ ِؼبًِ اإلسرجبغ ث١شسْٛ ِب٠ٍٟ:

٠ٛعذ ئسرجبغ ِؼٕٛٞ غشدٞ لٛٞ ث١ٓ وفبءح أداء اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ٚسالِخ اٌط١شاْ  -1

855.اٌّذٟٔ ثٍغذ ل١ّزٗ )
**

 (.1...( ػٕذ ِسزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ )

ٚأثؼبد سالِخ اٌط١شاْ  وفبءح أداء اٌّٛاسد اٌجشش٠خأثؼبد ٠ٛعذ ئسرجبغ ِؼٕٛٞ ث١ٓ  -0

 .(3ػٍٝ إٌحٛ اٌّٛظح فٟ ِصفٛفخ اإلسرجبغ ثبٌغذٚي سلُ )اٌّذٟٔ 

 ِصفٛفخ اإلسرجبغ ث١ٓ ِٕغ١شاد اٌجحش :(3عذٚي سلُ )

 اٌّزغ١شاد
أداء 

 اٌّٙبَ

اإلٌزضاَ 

 ثبٌزؼ١ٍّبد
 اٌم١بدح اإلرصبي

اٌحٛادس 

 ٚاٌٛلبئغ

رحًّ 

ِخبغش 

 اٌسالِخ

سالِخ 

رٕف١ز 

 اٌؼ١ٍّبد

صمبفخ 

 اٌسالِخ

        1.000 أداء اٌّٙبَ

اإلٌزضاَ 

 ثبٌزؼ١ٍّبد
.389

**
 1.000       

421. اإلرصبي
**

 .690
**

 1.000      

413. اٌم١بدح
**

 .637
**

 .650
**

 1.000     

اٌحٛادس 

 ٚاٌٛلبئغ
.464

**
 .829

**
 .682

**
 .627

**
 1.000    

رحًّ 

ِخبغش 

 اٌسالِخ

.263
**

 .750
**

 .751
**

 .630
**

 .796
**

 1.000   

سالِخ رٕف١ز 

 اٌؼ١ٍّبد
.294

**
 .849

**
 .716

**
 .634

**
 .841

**
 .889

**
 1.000  

صمبفخ 

 اٌسالِخ
.665

**
 .424

**
 .633

**
 .490

**
 .438

**
 .440

**
 .454

**
 1.000 

 اٌّصذس: ٔزبئظ اٌزح١ًٍ اإلحصبئٟ.
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ػٍٝ سالِخ اٌط١شاْ  ىفبءح أداء اٌّٛاسد اٌجشش٠خٌرح١ًٍ اٌزأص١ش اٌّجبشش  3/2

 :اٌّذٟٔ

 إلخزجبس صحخ اٌفشض األٚي لبِذ اٌجبحضخ ثص١بغخ ّٔٛرع١ٓ ػٍٝ إٌحٛ اٌزبٌٟ:

ػٍٝ سالِخ اٌط١شاْ  ىفبءح أداء اٌّٛاسد اٌجشش٠خٌاٌزأص١ش اٌّجبشش  إٌّٛرط األٚي: -1

 اٌّذٟٔ:

 
ِإشش رٛافك 

 إٌّٛرط
GFI AGFI NFI IFI TLI CFI RMR وب

2
 

 000. 000. 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 ل١ّخ اٌّإشش

ػٍٝ سالِخ اٌط١شاْ  ىفبءح أداء اٌّٛاسد اٌجشش٠خٌ(: اٌزأص١ش اٌّجبشش 3شىً سلُ )

 اٌّذٟٔ

 اٌّصذس: ٔزبئظ اٌزح١ًٍ اإلحصبئٟ.

 ٔزبئظ رح١ًٍ اٌّسبس:(4عذٚي سلُ )

 اٌّزغ١ش اٌزبثغ اٌّسبس اٌّزغ١ش اٌّسزمً

ِسزٜٛ 

اٌّؼ٠ٕٛخ 

(P) 

ِؼبًِ 

اٌّسبس 

 اٌّجبشش

ِؼبًِ 

اٌزحذ٠ذ 

(
2

R) 

وفبءح أداء اٌّٛاسد 

 اٌجشش٠خ
<--- 

سالِخ اٌط١شاْ 

 اٌّذٟٔ
*** .855 .730 

 اٌّصذس: ٔزبئظ اٌزح١ًٍ اإلحصبئٟ.
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  (:4( ٚاٌغذٚي سلُ )3اٌشىً سلُ ) ِٓ رسزخٍص اٌجبحضخ

٠زعؼ ِٓ ِإششاد ِؼ٠ٕٛخ إٌّٛرط اٌّمزشػ صجٛد ِؼ٠ٕٛخ ع١ّغ ِإششاد  -1

إٌّٛرط اٌّمزشػ, ٚأْ إٌّٛرط اٌّمزشػ ٌزأص١ش وفبءح أداء اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ػٍٝ سالِخ 

ب ث١بٔبد اٌؼ١ٕخ.  ًِ  اٌط١شاْ اٌّذٟٔ ٠طبثك رّب

سالِخ اٌط١شاْ ٠ٛعذ رأص١ش ِؼٕٛٞ ئ٠غبثٟ ِجبشش ٌىفبءح أداء اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ػٍٝ  -0

أٞ أْ اٌزغ١ش ثّمذاس ٚحذح ٚاحذح فٟ وفبءح أداء  (,855.اٌّذٟٔ ثّؼبًِ ِسبس ل١ّزٗ )

( ٚحذح فٟ سالِخ اٌط١شاْ اٌّذٟٔ. 855.اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ٠إدٞ ئٌٝ اٌزغ١ش ثّمذاس )

%( ِٓ 43رفسش )وفبءح أداء اٌّٛاسد اٌجشش٠خ أٞ أْ  (730.ٚثٍغ ِؼبًِ اٌزحذ٠ذ )

%( رشعغ ٌّزغ١شاد 24, أِب ثبلٟ إٌسجخ ٟٚ٘ )اٌط١شاْ اٌّذٟٔ سالِخاٌزغ١ش فٟ 

 أخشٜ ٌُ رشٍّٙب اٌذساسخ. 

ػٍٝ أثؼبد  اٌزأص١ش اٌّجبشش ألثؼبد وفبءح أداء اٌّٛاسد اٌجشش٠خ إٌّٛرط اٌضبٟٔ: -2

 سالِخ اٌط١شاْ اٌّذٟٔ

 
ِإشش رٛافك 

 إٌّٛرط
GFI AGFI NFI IFI TLI CFI RMR RMSEA 

 000. 001. 1.000 1.005 1.000 1.000 980. 999. ل١ّخ اٌّإشش

(: اٌزأص١ش اٌّجبشش ألثؼبد ثشٔبِظ اٌذٌٚخ ٌٍسالِخ ػٍٝ وفبءح أداء 4شىً )

 اٌّٛاسد اٌجشش٠خ

 اٌّصذس: ٔزبئظ اٌزح١ًٍ اإلحصبئٟ.
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ٔزبئظ رح١ًٍ اٌّسبس ٌٍزأص١ش اٌّجبشش ألثؼبد وفبءح أداء اٌّٛاسد اٌجشش٠خ  ػٍٝ أثؼبد (: 5عذٚي سلُ )

 اٌط١شاْ اٌّذٟٔ سالِخ

 اٌّزغ١ش اٌزبثغ اٌّسبس اٌّزغ١ش اٌّسزمً
ِسزٜٛ 

 (Pاٌّؼ٠ٕٛخ )

ِؼبًِ اٌّسبس 

 اٌّجبشش

ِؼبًِ اٌزحذ٠ذ 

(2R) 

 ---> أداء اٌّٙبَ

 اٌحٛادس ٚاٌٛلبئغ

*** .137 

.723 
 658. *** ---> اإلٌزضاَ ثبٌزؼ١ٍّبد

 170. *** ---> اإلرصبي

 ِسبس غ١ش ِؼٕٛٞ ---> اٌم١بدح

 ---> أداء اٌّٙبَ

 رحًّ ِخبغش اٌسالِخ

.003** -.120 

.678 
 464. *** ---> اإلٌزضاَ ثبٌزؼ١ٍّبد

 482. **006. ---> اإلرصبي

 ِسبس غ١ش ِؼٕٛٞ ---> اٌم١بدح

 ---> أداء اٌّٙبَ

 سالِخ رٕف١ز اٌؼ١ٍّبد

*** -.092 

.761 
 695. *** ---> اإلٌزضاَ ثبٌزؼ١ٍّبد

 276. *** ---> اإلرصبي

 ِسبس غ١ش ِؼٕٛٞ ---> اٌم١بدح

 ---> أداء اٌّٙبَ

 صمبفخ اٌسالِخ

.035* .499 

.601 
 118.- *** ---> اإلٌزضاَ ثبٌزؼ١ٍّبد

 505. *** ---> اإلرصبي

 ِسبس غ١ش ِؼٕٛٞ ---> اٌم١بدح

***
( 1....داٌخ ػٕذ ِسزٜٛ دالٌخ ألً ِٓ )

**
داٌخ ػٕذ ِسزٜٛ دالٌخ ألً ِٓ  

(...1 )
*

 (5...داٌخ ػٕذ ِسزٜٛ دالٌخ ألً ِٓ ) 

 اٌّصذس: ٔزبئظ اٌزح١ًٍ اإلحصبئٟ.

 ( ِب٠ٍٟ:5( ٚاٌغذٚي سلُ )4رسزخٍص اٌجبحضخ ِٓ اٌشىً سلُ )

٠زعؼ ِٓ ِإششاد ِؼ٠ٕٛخ إٌّٛرط اٌّمزشػ صجٛد  ِإششاد ِؼ٠ٕٛخ إٌّٛرط: -1

ِؼ٠ٕٛخ ع١ّغ ِإششاد إٌّٛرط, ٚأْ إٌّٛرط اٌّمزشػ ٌزأص١ش أثؼبد وفبءح أداء اٌّٛاسد 

ب ث١بٔبد اٌؼ١ٕخ.  ًِ  اٌجشش٠خ ػٍٝ أثؼبد سالِخ اٌط١شاْ اٌّذٟٔ ٠طبثك رّب
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ػٍٝ اٌؾٛادس  ٠ٛعذ رأص١ش ِؼٕٛٞ ئ٠غبثٟ ِجبشش ألداء اٌّٙبَاٌحٛادس ٚاٌٛلبئغ:  -2

٠ٚٛعذ رأص١ش ِؼٕٛٞ ئ٠غبثٟ ِجبشش ٌتٌزضاَ  (,137.ٚاٌٛلبئغ ثّؼبًِ ِسبس ل١ّزٗ )

(, ٠ٚٛعذ رأص١ش ِؼٕٛٞ 658.ػٍٝ اٌؾٛادس ٚاٌٛلبئغ ثّؼبًِ ِسبس ل١ّزٗ ) ثبٌزؼ١ٍّبد

 فٟ ح١ٓ(. 170.ػٍٝ اٌؾٛادس ٚاٌٛلبئغ ثّؼبًِ ِسبس ل١ّزٗ ) ئ٠غبثٟ ِجبشش ٌترصبي

أٞ  (723.ٚثٍغ ِؼبًِ اٌزحذ٠ذ ) اٌؾٛادس ٚاٌٛلبئغ. اٌم١بدح ػٌٍُٝ ٠ضجذ ِؼ٠ٕٛخ رأص١ش 

%( ِٓ اٌزغ١ش ٠42.3فسشْٚ ) أداء اٌّٙبَ ٚاإلٌزضاَ ثبٌزؼ١ٍّبد ٚاإلرصبيأْ واًل ِٓ 

%( رشعغ ٌّزغ١شاد أخشٜ ٌُ 24.4, أِب ثبلٟ إٌسجخ ٟٚ٘ )اٌحٛادس ٚاٌٛلبئغفٟ 

 رشٍّٙب اٌذساسخ. 

ػٍٝ  ٠ٛعذ رأص١ش ِؼٕٛٞ ئ٠غبثٟ ِجبشش ٌتٌزضاَ ثبٌزؼ١ٍّبدخبغش اٌسالِخ: رحًّ ِ -3

(, ٠ٚٛعذ رأص١ش ِؼٕٛٞ ئ٠غبثٟ 464.رؾًّ ِخبغش اٌسالِخ ثّؼبًِ ِسبس ل١ّزٗ )

(, وّب ٠ٛعذ 482.ػٍٝ رؾًّ ِخبغش اٌسالِخ ثّؼبًِ ِسبس ل١ّزٗ ) ِجبشش ٌترصبي

خبغش اٌسالِخ ثّؼبًِ ِسبس ل١ّزٗ ػٍٝ رؾًّ ِ رأص١ش ِؼٕٛٞ سٍجٟ ِجبشش ألداء اٌّٙبَ

ٚثٍغ  رؾًّ ِخبغش اٌسالِخ. اٌم١بدح ػٌٍُٝ ٠ضجذ ِؼ٠ٕٛخ رأص١ش  فٟ ح١ٓ (.120.-)

 أداء اٌّٙبَ ٚاإلٌزضاَ ثبٌزؼ١ٍّبد ٚاإلرصبيأٞ أْ واًل ِٓ  (678.ِؼبًِ اٌزحذ٠ذ )

, أِب ثبلٟ إٌسجخ ٟٚ٘ رحًّ ِخبغش اٌسالِخ%( ِٓ اٌزغ١ش فٟ ٠64.1فسشْٚ )

 %( رشعغ ٌّزغ١شاد أخشٜ ٌُ رشٍّٙب اٌذساسخ. 32.2)

ػٍٝ  ٠ٛعذ رأص١ش ِؼٕٛٞ ئ٠غبثٟ ِجبشش ٌتٌزضاَ ثبٌزؼ١ٍّبدسالِخ رٕف١ز اٌؼ١ٍّبد:  -4

(, ٠ٚٛعذ رأص١ش ِؼٕٛٞ ئ٠غبثٟ ِجبشش 695.سالِخ رٕف١ز اٌؼ١ٍّبد ثّؼبًِ ِسبس ل١ّزٗ )

(, وّب ٠ٛعذ رأص١ش 276.بد ثّؼبًِ ِسبس ل١ّزٗ )ػٍٝ سالِخ رٕف١ز اٌؼ١ٍّ ٌترصبي

-ػٍٝ سالِخ رٕف١ز اٌؼ١ٍّبد ثّؼبًِ ِسبس ل١ّزٗ ) ِؼٕٛٞ سٍجٟ ِجبشش ألداء اٌّٙبَ

ٚثٍغ ِؼبًِ  سالِخ رٕف١ز اٌؼ١ٍّبد. اٌم١بدح ػٌٍُٝ ٠ضجذ ِؼ٠ٕٛخ رأص١ش  فٟ ح١ٓ (.092.

٠فسشْٚ  ٚأداء اٌّٙبَ اإلٌزضاَ ثبٌزؼ١ٍّبد ٚاإلرصبيأٞ أْ واًل ِٓ  (761.اٌزحذ٠ذ )

%( ..23, أِب ثبلٟ إٌسجخ ٟٚ٘ )سالِخ رٕف١ز اٌؼ١ٍّبد%( ِٓ اٌزغ١ش فٟ 46.1)

 رشعغ ٌّزغ١شاد أخشٜ ٌُ رشٍّٙب اٌذساسخ.
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ػٍٝ صمبفخ اٌسالِخ ثّؼبًِ  ٠ٛعذ رأص١ش ِؼٕٛٞ ئ٠غبثٟ ِجبشش ألداء اٌّٙبَصمبفخ اٌسالِخ:  -5

ػٍٝ صمبفخ اٌسالِخ  ئ٠غبثٟ ِجبشش ٌترصبي(, ٠ٚٛعذ رأص١ش ِؼٕٛٞ 499.ِسبس ل١ّزٗ )

ػٍٝ  (, وّب ٠ٛعذ رأص١ش ِؼٕٛٞ سٍجٟ ِجبشش ٌتٌزضاَ ثبٌزؼ١ٍّبد505.ثّؼبًِ ِسبس ل١ّزٗ )

صمبفخ  اٌم١بدح ػٌٍُٝ ٠ضجذ ِؼ٠ٕٛخ رأص١ش  فٟ ح١ٓ (.118.-صمبفخ اٌسالِخ ثّؼبًِ ِسبس ل١ّزٗ )

ٚاإلٌزضاَ  أداء اٌّٙبَ ٚاإلرصبي أٞ أْ والً ِٓ (601.ٚثٍغ ِؼبًِ اٌزحذ٠ذ ) اٌسالِخ.

, أِب ثبلٟ إٌسجخ ٟٚ٘ صمبفخ اٌسالِخ%( ِٓ اٌزغ١ش فٟ 1..٠6فسشْٚ )ثبٌزؼ١ٍّبد 

 %( رشعغ ٌّزغ١شاد أخشٜ ٌُ رشٍّٙب اٌذساسخ. ...3)

صحخ اٌفشض اٌضبٌش, ِٚٓ صُ رُ ػذَ ٚثٕبًءا ػٍٝ ٔزبئظ اٌزح١ًٍ اإلحصبئٟ صجذ 

ٚاٌزٞ ٠ٕص ػٍٝ أٔٗ "٠ٛعذ رأص١ش ِؼٕٛٞ سفط فشض اٌؼذَ ٚلجٛي اٌفشض اٌجذ٠ً 

 ِجبشش ٌىفبءح أداء اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ػٍٝ سالِخ اٌط١شاْ اٌّذٟٔ". 

 رح١ًٍ اٌفشٚق ث١ٓ آساء اٌط١بسْٚ ِٚمذِٛا اٌحشوخ اٌغ٠ٛخ حٛي ِزغ١شاد اٌجحش: 3/3

ٌّؼشفخ اٌفشٚق ث١ٓ آساء فئزٟ اٌذساسخ ّٚ٘ب اٌط١بسْٚ ِٚشالجٛا اٌؾشوخ اٌغ٠ٛخ ؽٛي  

أسزخذِذ اٌجبؽضخ ئخزجبس  ٚسالِخ اٌط١شاْ اٌّذٟٔ وفبءح أداء اٌّٛاسد اٌجشش٠خأثؼبد 

 )ِبْ ٠ٚزٕٟ(.

 اٌط١بسْٚ ٚاٌّشالجْٛ آساء ئخزجبس )ِبْ ٠ٚزٕٟ( ٌٍزحمك ِٓ اٌفشٚق ث١ٓ :(6اٌغذٚي سلُ )

 ئخزجبس

 ِبْ ٠ٚزٕٟ

أداء 

 اٌّٙبَ

اإلٌزضاَ 

 ثبٌزؼ١ٍّبد
 اٌم١بدح اإلرصبي

اٌحٛادس 

 ٚاٌٛلبئغ

رحًّ 

ِخبغش 

 اٌسالِخ

سالِخ 

رٕف١ز 

 اٌؼ١ٍّبد

صمبفخ 

 اٌسالِخ

 566 -.111 -3.103 -1.057 -.257 -.873 -.185 -1.206.- (Zل١ّخ )

ِسزٜٛ 

 اٌّؼ٠ٕٛخ
.572 .912 .002 .290 .797 .383 .853 .228 

 .ٔزبئظ اٌزح١ًٍ اإلحصبئٟاٌّصذس: 
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 ( ِب٠ٍٟ:52سلُ ) رسزخٍص اٌجبحضخ ِٓ اٌغذٚي

ال ٠ٛعذ فشٚق ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ فئزٟ اٌجؾش ّٚ٘ب اٌط١بسْٚ ِٚشالجٛا اٌؾشوخ اٌغ٠ٛخ  -1

ؽٛي أثؼبد وفبءح أداء اٌّٛاسد اٌجشش٠خ, ِبػذا "اإلرصبي" ؽ١ش صجذ ِؼ٠ٕٛخ اٌفشٚق 

 اٌغ٠ٛخ. ث١ٓ فئزٟ اٌجؾش ٌصبٌؼ فئخ ِشالجٛا اٌؾشوخ

ال ٠ٛعذ فشٚق ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ فئزٟ اٌجؾش ّٚ٘ب اٌط١بسْٚ ِٚشالجٛا اٌؾشوخ اٌغ٠ٛخ  -0

 ؽٛي أثؼبد سالِخ اٌط١شاْ اٌّذٟٔ.

, ِٚٓ صُ رُ سفط ٟاٌضبٔٚثٕبًءا ػٍٝ ٔزبئظ اٌزح١ًٍ اإلحصبئٟ صجذ صحخ اٌفشض 

ٚاٌزٞ ٠ٕص ػٍٝ أٔٗ "ال رٛعذ فشٚق ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ اٌفشض اٌجذ٠ً ٚلجٛي فشض اٌؼذَ 

 وفبءح أداء اٌّٛاسد اٌجشش٠خآساء اٌط١بسْٚ ِٚشالجٛا اٌحشوخ اٌغ٠ٛخ حٛي أثؼبد 

 . "سالِخ اٌط١شاْ اٌّذٟٔأثؼبد ٚ

 اٌغضء اٌشاثغ: إٌزبئظ ٚاٌزٛص١بد

 إٌزبئظ: -1

ئسرجبغ ِؼٕٛٞ  ف١ّب ٠زؼٍك ثؼاللخ اإلسرجبغ ث١ٓ ِزغ١شاد اٌجؾش: أصجذ اٌجؾش ٚعٛد -1

. وزٌه ٚعٛد ئسرجبغ ٚسالِخ اٌط١شاْ اٌّذٟٔ غشدٞ لٛٞ ث١ٓ وفبءح أداء اٌّٛاسد اٌجشش٠خ

 . ٚع١ّغ أثؼبد سالِخ اٌط١شاْ اٌّذٟٔ ِؼٕٛٞ ث١ٓ ع١ّغ أثؼبد وفبءح أداء اٌّٛاسد اٌجشش٠خ

شاْ ف١ّب ٠زؼٍك ثؼاللخ اٌزأص١ش اٌّجبشش ٌىفبءح أداء اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ػٍٝ سالِخ اٌط١ -0

اٌّذٟٔ: أصجذ إٌّٛرط ٚعٛد رأص١ش ِؼٕٛٞ ئ٠غبثٟ ِجبشش ٌىفبءح أداء اٌّٛاسد اٌجشش٠خ 

(. أٞ أْ اٌزغ١ش ثّمذاس ٚؽذح 855.ػٍٝ سالِخ اٌط١شاْ اٌّذٟٔ ثّؼبًِ ِسبس ل١ّزٗ )

( ٚؽذح فٟ 855.ٚاؽذح فٟ وفبءح أداء اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ٠إدٞ ئٌٝ اٌزغ١ش ثّمذاس )

وفبءح أداء اٌّٛاسد اٌجشش٠خ أٞ أْ  (730.ثٍغ ِؼبًِ اٌزؾذ٠ذ )سالِخ اٌط١شاْ اٌّذٟٔ. ٚ

%( 02, أِب ثبلٟ إٌسجخ ٟٚ٘ )سالِخ اٌط١شاْ اٌّذٟٔ%( ِٓ اٌزغ١ش فٟ 23رفسش )

 . رشعغ ٌّزغ١شاد أخشٜ ٌُ رشٍّٙب اٌذساسخ

ػذَ ٚعٛد فشٚق أصجذ اٌجؾش  ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌفشٚق اٌّؼ٠ٕٛخ ث١ٓ آساء فئزٟ اٌجؾش: -3

ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ آساء اٌط١بسْٚ ٚاٌّشالجْٛ ؽٛي ِزغ١شاد اٌجؾش اٌشئ١سخ ٚاٌّزّضٍخ فٟ 
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ػذَ ٚعٛد فشٚق ِؼ٠ٕٛخ وزٌه  .ٚسالِخ اٌط١شاْ اٌّذٟٔ وفبءح أداء اٌّٛاسد اٌجشش٠خ

ث١ٓ آساء اٌط١بسْٚ ٚاٌّشالجْٛ ؽٛي ِزغ١شاد اٌجؾش اٌفشػ١خ, ِبػذا "اإلرصبي" 

 ٚق ث١ٓ فئزٟ اٌجؾش ٌصبٌؼ اٌّشالجْٛ.ؽ١ش صجذ ِؼ٠ٕٛخ اٌفش

 اٌزٛص١بد: -2

ثةةذٚس٘ب اٌزشةةش٠ؼٟ ٚاٌزٕظ١ّةةٟ ٚاٌشلةةبثٟ ٌمطةةبع اٌط١ةةشاْ ٠ٕجغةةٟ أْ رٍزةةضَ اٌذٌٚةةخ  -1

فةٟ ظةٛء اٌّذٟٔ, ثّب ٠ذػُ ر١ٙئخ ث١ئخ ػًّ رعّٓ رؾمةك وفةبءح أداء اٌّةٛاسد اٌجشةش٠خ 

 اٌذٌٚخ. اإلٌزضاَ ثّسإ١ٌٚخ اٌذٌٚخ ػٓ سالِخ اٌط١شاْ اٌّذٟٔ ػٍٝ ِسزٜٛ

٠ٕجغٟ أْ ٠ٍزضَ ِمذِٛا اٌخذِبد ثبٌزؾس١ٓ اٌّسزّش ٌىفبءح أداء اٌّٛاسد اٌجشش٠خ  -0

ٌفئزٟ )اٌط١بسْٚ/ ِشالجٛا اٌؾشوخ اٌغ٠ٛخ( فٟ ظٛء ئٌزضاَ ِمذِٛا اٌخذِبد 

 ثّسإ١ٌٚزُٙ ػٓ سالِخ ِٕزغبد ٚخذِبد اٌط١شاْ.

ثػ ثة١ٓ ِمةذِٛا اٌخةذِبد ٠ٕجغٟ ػٍٝ اٌذٌٚخ ِٚمذِٛا اٌخذِبد ئ٠الء اإل٘زّبَ ثةبٌشٚا -3

 فٟ ئغبس ٔٙظ إٌظبَ اٌىٍٟ ٌسالِخ اٌط١شاْ.

 اٌّشاعغ:

1- Guillem, Carlos, (2019), "The Relationship between Leadership Styles 

and Organisational Safety: A Quantitative Study of Certificated Airline 

Transport Pilots", Doctorate Thesis, Northcentral University. 

2- Hartley, Wesley, (2020), "Solo, but not Alone: Exploring the 

Communication Transactions Connecting Single-Pilot General Aviation 

Flight Operations to the Complex Socio-Technical Aviation System", 

Doctorate Thesis, Regent University.  

3- Haryani, Hamzah, (2018), "Miscommunication in Pilot – Controller 

Interaction", The Southeast Asian Journal of English Language Studies", 

The Southeast Asian Journal of English Language Studies, Vol. 24, 

No. 4, P. 199-213. Available online at: www.elsevier.com  



 
 أثر كف اءة أداء الموارد البشرية على سالمة الطيران المدني بالتطبيق على قطاع الطيران المدني المصري

 ف اط م  ة إبراه ي م أح م د ن وبي 
 

 0202المجلد الثاني عشر                                                                العدد الثاني 
222 

4- ICAO, (2018), "Annex 1 – Personnel Licensing", 10
th

 Ed., ICAO, 

Montreal. 

5- ICAO, (2010), "Human Factors Digest – Cir 15", 1
st
 Ed., ICAO, 

Montreal.  

6- Wild, Graham, (2018), "A Review of Human Factors Causations in 

Commercial Air Transport Accidents and Incidents: From to 2000-2016", 

Progress in Aerospace Science Journal, Vol. 99, No. 1, PP. 1-13. 

Available online at: www.elsevier.com 

7- ICAO, (2018), "Safety Management Manual – Doc 9859", 4
th

 Ed., 

ICAO, Montreal. 

8- Yu-Hern, Chang, (2016), "Human Risk Factors Associated with Pilots in 

Runway Excursions", Accident Analysis and Prevention Journal, Vol. 

60, No. 1, PP. 65-75. Available online at: www.elsevier.com 


