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 جامعة قناة السويس       جامعة المنصورة          جامعة المنصورة                                        
 

 الملخصمعلومات المقالة       
ماسة الحاجة  ت، حيث أصبحفي بيئة عمل المطارات المدنية ، والسيماالكثير من المخاطر اليومعالم  يشيد
بما يسيم في الحفاظ عمى  ستراتيجيات إدارتيااير ناسبة لمتعامل مع تمك المخاطر وتطو خطط مإعداد إلي 

 فيمختمف العوامل المؤثرة تسيم إدارة المخاطر في معرفة و  .مقدرات المنظمة من الموارد المالية والبشرية
إلى لحالية لذلك تيدف الدراسة ا. عن رفع نسب النجاح وتجنب التعرض لمخسائر فضلً  ،نشاط المؤسسة

دارتيا ا  إلى مستوى آمن عن طريق دعم وتعزيز دور إدارة المخاطر في جميع المطارات الدولية و  لوصولا
ستعراض االمنيج الوصفي التحميمي من خلل  ىعم الدراسة تعتمدا .السلمةو  األمن بثقافة ضوالنيو 

جراء الدراسة الميداني النظرية المتعمقة بموضوع الدراسةالدراسات  تم توزيع  االستقصاء. أسموبة من خلل وا 
مة واألمن الصناعي، أمن المطار، عمميات السل) بأقسامعمى عينة من العاممين  استقصاء استمارة 220

، وذلك بغرض التعرف عمي واقع حال مطار القاىرة الدولي في الطيران، القسم الفني( في مطار القاىرة الدولي
ستخدام برنامج الحزم اب اإلحصائيالصالحة لمتحميل  االستماراتانات الواردة من إدارة المخاطر، وتم تحميل البي

 .قتراح التوصيات المناسبةانتائج الدراسة و  ىمحاولة لموصول إل فيجتماعية اإلحصائية لمعموم اال
 مقدمة

 الداخمية البيئة في الحال ىو كما البيئة الخارجية في ظروف من خميط والخطر العالم، ىذا حقيقة بيا تتصف حالة المخاطر
 الصفر بين ما ىو وقوعيا احتمال فإن تقع، قد حادثة أن نقول فعندما .المترتبة عميو الخسائر وقوع وبالتالي وقوعو، يحتمل
 Risk Managementإدارة المخاطر أما  (.2013زيدان، ) محددة غير الوقت نفس وفي مستحيمة، تعتبر ال وىي والواحد،

ستراتيجيات نقل المخاطر إلى جية أخرى تتضمن ىذه اال .ستراتيجيات إلدارتيااوتقييم لممخاطر وتطوير  مية قياسعم ىي
ناتجة عن أسباب قبول بعض أو كل تبعاتيا. إن إدارة المخاطر التقميدية تركز عمى المخاطر الوتجنبيا وتقميل آثارىا السمبية و 

 (.2012)مامندي،  لناتجة عن أسباب تكنولوجية أو أمنيةتركز عمى المخاطر ا، بينما إدارة المخاطر الحديثة مادية أو قانونية
 وتنفيذ وتصميم المحتممة الخسائر العارضة توقع طريق عنر المخاط مع لمتعامل عممي مدخل أو منيج يى المخاطر إن إدارة
 (.2012 ،)المصري األدنى الحد إلى تقع التي الخسارة حدوث إمكانية تقمل أن شأنيا من إجراءات

 المرجعي االستعراض
 مفهوم الخطر  

الخطر ىو ظاىرة مركبة تنطوي عمى عدم التأكد الممكن قياسو بطريقة موضوعية من تجاوز الخسارة المادية الفعمية لمخسارة 
ة مركبة من عناصر شخصية عمى السمات األساسية لمخطر وىي ظاىر  ركزىذا يالمحتممة نتيجة وقوع حادث مفاجئ. و 

تخاذ قرار معين انتيجة تعرضو لموقف معين أو عند  ، فالجانب الشخصي يتجمى في إحساس الفرد أو الشخصوموضوعية
أو متخذ القرار وسموك . أما الجانب الموضوعي فيو يتعمق بالظروف المحيطة بالموقف قديراتو الشخصية لمنتائج الممكنةوت

وقوع  احتماليةنو "إ ىر من المنظور القانوني عمويمكن النظر إلى تعريف الخط (.2008)مجاىدي،  اطرالظواىر المسببة لممخ
 .(2007)سيف،  "رادة المتعاقدين قد يحدث ضرر منوأو حمول أجل غير معين خارج إ حادث مستقبلً 
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 في المطارات إدارة المخاطر
عممية نظامية لتحديد وتقييم الخسائر المادية الناتجة عن تحقيق الخطر الذي يصيب األفراد أو المنشأة خاطر ىي إدارة الم
من ىذا التعريف يتضح أن إدارة المخاطر ىي عممية منتظمة الغرض  .وتنفيذ أنسب الوسائل لمواجية ىذه الخسائر واختيار

 ،تحديد الخسائر المتوقعة: اآلتيةر في المطارات ولذا فإنيا تمر بالمراحل منيا تحديد وقياس الخسائر الناتجة عن تحقق الخط
وىناك  (.2017 ،)العزاوي تنفيذ ومراقبة النظامو  السياسة المناسبة لمتعامل مع ىذه الخسائر اختيار ،تقييم الخسائر المتوقعة

كمفة تحويل و  ، الكمفة النفسيةمفة الفرصة الضائعةكمفة الوقاية والتحكم، ك المرتبطة بتحقق الخطر وىي: كمفأربعة أنواع من ال
 (.2006 ،)عبودي الخطر

 
 ()المصدر: إعداد الباحث ( : عممية إدارة المخاطر1شكل )

، وتعرف قيمة المخاطر بأنيا القيمة المتوقعة لمجموعة من خاطر؟ وذلك عن طريق القياس الكميكيف يمكن تحديد قيمة الم
 .Roberg, 2013): )يا ويمكن التعبير عنيا بالمعادلةفيرغوب النتائج المتعاقبة غير الم

       ،      Risk =                 
 iحدث متتالي = 

 = xiنتيجة لحدث غير مرغوب فيو
 fi تكرار حدوث الحدث = 

 mi التدابير الوقائية )التخفيف / التحسين( = 
 

 مشكمة البحث  
مخاطر التي تؤدي مخاطر في المطارات الدولية ذات كفاءة وفاعمية في مواجية اللمإدارة  عدم وجودي مشكمة الدراسة فتتمثل 

مما يتطمب وجود نظام وبرامج إلدارة ىذه المخاطر يتولد عن المخاطر في المطارات خسائر كبيرة حيث  خسائر مادية ىإل
نو  عمييا والسيطرة  ق المخاطر في المطارات الدولية.يتحق احتماالتيزيد من قد مخاطر لمعدم وجود إدارة  ا 

 أهداف البحث 
دارتيا يق دعم وتعزيز دور إدارة المخاطرمستوى آمن عن طر  ىالوصول إل .1  ؛في جميع المطارات وا 
 ؛مطاراتالتدريبية في ال االحتياجاتالسلمة عن طريق تمبية األمن و بثقافة  ضالنيو  .2
متابعة ومراقبة مؤشرات أداء السلمة لإلدارات واألقسام العاممة في المطارات الدولية حال تطبيق إجراءات برامج إدارة نظم  .3

 بشأنيا؛ السلمة ورفع التقارير والتوصيات
لوظائف الفنية واليندسية عند ممارسة ا نفيذ القواعد القياسية والتوصياتمتطمبات برنامج إدارة نظم السلمة بواسطة ت استيفاء .4

 ؛في المطارات
 الجيات المختصة وفق العمل المنسق لدعميا بالخبرات واإلجراءات الخاصة بتطبيقات برامج إدارة نظم السلمة.مشاركة  .5
 البحث محددات 

عاملين باألقسام علي ال استقصاء استماراتأجريت الدراسة الميدانية بمطار القاهرة الدولي، حيث تم توزيع  :يالمحدد المكان

 .(ار، عمليات الطيران، القسم الفنيالسالمة واألمن الصناعي، أمن المط): الدراسة وهيعينة 

وتوزيعيا وجمعيا وتفريغ البيانات الواردة بيا، ثم تحميميا لتفسير  االستقصاء استماراتتمت عممية تصميم  :يالمحدد الزمن
 .2018وفمبرإلى شير ن 2018من شير يونيو  ابتداءنتائجيا 
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 الدراسات السابقة
اسات من األحدث إلى األقدم بيئات مختمفة، وقد تم ترتيب الدر و موضوع البحث من زوايا  تناولت التيىناك العديد من الدراسات 

 ىذا الموضوع. فيكيفية تطور نظرة الباحثين  لبيان
 ( دراسةPaspaliaris, 2010بعنوان ): "أوضحت ر في شركة طيران أميركا الشماليةويستراتيجي لمتدريب والتطالدور اال "

ضرورة  ى، باإلضافة إلفي التدريب للستثمار، ضرورة ضمان وجود عائد لة وتخطيط التدريب لمقوى العاممةجدو أنو يجب 
 المركزية في التدريب في شركات الطيران والمطارات.وجود 

 المخاطر  :لمنظمات مثلعن مجموعة أخطار تيدد ا اطر"إدارة المخ ستراتيجيةا" :( بعنوان2007ت دراسة )الصالح، كشف
 في إدارة المخاطر.ات الحديثة التقني ومخاطر متعمقة بافتقارصناعة التنظيم مخاطر متعمقة ب، التشغيمية

 أوضحت دراسة (Lin et al., 2007بعنوان ): "دارة المخاطر التوصل ب ىامة" نتائج ستراتيجية الطيرانال محددات التأمين وا 
 .الجوي ى آلية عمل ومعايير لكيفية عمل خطط إلدارة المخاطر بشكل فعال في مجال النقللإ

 موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة
 يمكن وضع بعض النقاط لمدراسة الحالية التي تميزىا عن الدراسات السابقة وىي:

لم يسبق التطرق إليو عمى مستوى  حديثاً  ات( موضوعاً ستراتيجيات إدارة المخاطر في المطار اتطوير )الدراسة يعدُّ موضوع  (1
 .تيح لمباحثۥالدراسات المحمية بحسب ما أ  

 .يتعرض ليا المطار وطرق مواجيتيا تحميل حجم المخاطر التي قد (2
 .المطار ة( وعلقتيا بواقع حالتيامواجي طرقو  اتياالمخاطر، إدار قيام البحث بربط ثلثة مفاىيم رئيسة أساسية ) (3
 سات السابقة.الكترونية الموجودة في الدر من المصادر والمراجع العممية والمواقع اال فادةاالست (4

 منهج البحث
 ىمحددة، منيا تحديد حجم العينة عمعينة عشوائية من مجتمع الدراسة ضمن شروط  اختيارتم  نتائج الدراسة إلىموصول ل

العمل عمى شمول عينة الدراسة فئات  ى%( من حجم المجتمع، باإلضافة إل10أساس علقتيا بالمجتمع الكمي، بأال تقل عن )
، منيا( 200) استرداد( مفردة، تم 220)ى عم االستقصاء استمارات. تم توزيع ياالديموجرافية لمجتمع المتغيراتمختمفة تعكس 

 ( مفردة.170مدراسة اإلحصائية )الصالح لصلحيتيا لمتحميل، ليصبح العدد الفعمي  اكتماللعدم  استمارة( 30) استبعادتم 
الدورات ، المؤىل العممي، العمر، لبيانات الديموجرافية )الجنسمن االجزء األول ، عمى جزئين االستقصاء استمارة اشتممتو 

لدراسة واقع إدارة المخاطر في  اً عنصر  29 ىعمي يحتو  الثانيالجزء ، المتعمقة بالسلمة المينية والمؤتمرات التي شارك فييا(
 .موافق بشدة حتىبشدة مقياس ليكرت الخماسي تتدرج من غير موافق  ىعم االستقصاء عتمداو  مطار القاىرة الدولي.

 االستقصاءفقرات  ن(: مقياس اإلجابة ع1جدول )
 المتوسط الحسابي مستوي الموافقة
1.79: 1 غير موافق بشدة  
2.59: 1.80 غير موافق  
3.39: 2.60 محايد  
4.19: 3.40 موافق  

5: 4.20 موافق بشدة  
 

 النتائج والمناقشة
 دراسة الصدق والثبات

 واالجتماعيةالنسبة المقبولة بالنسبة لمبحوث اإلنسانية  أن إذ. (0.97) المحددة ألفا أكثر من النسبة ائج أن قيمةتوضح النت
مرة  استخدمعميو في الدراسة وثبات نتائجو إذا ما  االعتمادوصلحية  االستقصاءثبات صدق و فأكثر وىو ما يشير إلي  70%
 .في نفس الظروف ىأخر 
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 التحميل الوصفي لمحاور البحث
 واًل: البيانات الديموجرافيةأ

، اإلناث%( من مجموع عينة الدراسة، أما نسبة 54.1) ( أي بنسبة92د الذكور بمغ )( أن عد3يوضح جدول ) الجنس:. 1
كبيرًا  اىتماماً أن المطارات المدنية )مطار القاىرة الدولي( يولي  إلى ما تقدم مؤشرذلك  وفي%( 45.9) ( أي بنسبة78فبمغت )

 .في إنجاز أعمالوالذكور ب
 (: تكرارات ونسب متغير الجنس2جدول )

 النسبة % التكرار الجنس
 54.1 92 الذكور
 45.9 78 اإلناث
 100 170 المجموع

 

بة، %( وىي أعمى نس21.8( أي بنسبة )37)فأكثر( بمغ عدد أفرادىا  56( أن الفئة العمرية )3) جدوليوضح العمر: . 2
( فردًا 28شكمت ) التي( 30:25%(، وتمييا الفئة العمرية بين )21.2( فردًا بنسبة )36( )45:40وشكمت الفئة العمرية بين )

الفئة العمرية بين  ثم%(، 16.5) ( فردًا أي بنسبة28شكمت ) التي( 55:50%(، وتمييا الفئة العمرية بين )16.5أي بنسبة )
، مما %(8.2( فردًا أي بنسبة )14( )50:45الفئة بين )%(، وأخيرًا شكمت 15.9( فردًا أي بنسبة )27) وقواميا( 35:30)

 أو بفئة عمرية معينة.  فئات متنوعة، غير محددة بمرحمةلالمطارات المدنية )مطار القاىرة الدولي(  امتلكيفسر 
 : تكرارات ونسب متغير العمر(3جدول )

 النسبة % التكرار العمر
25-30  28 16.5 
31-39  27 15.9 
40-45  36 21.2 
46-50  14 8.2 
51-55  28 16.5 
فأكثر 56  37 21.8 

 100 170 المجموع
 

ذ بمغ عددىم ٳن عمى شيادة البكالوريوس، و ( أن الغالبية العظمى من أفراد العينة حاصم4يوضح جدول ): المؤهل العممي. 3
 ( فرداً 23شيادة اإلعدادية ) لحاصمين عمى، في حين بمغ عدد ا%(74.1، أي بنسبة )من مجموع عينة الدراسة فرداً ( 126)

%(، وأخيرًا بمغ 10.61أي بنسبة ) ( فرداً 18، في حين بمغ عدد الحاصمين عمى شيادة الدبموم الفني )%(13.5أي بنسبة )
%( وىذا يدل عمى أن غالبية أفراد العينة يتمتعون بثقافة 1.8أي بنسبة ) ،أفراد( 3) دد الحاصمين عمى شيادة الماجستيرع

 أكثر دقة. األجوبةمما يجعل  االستبيانتساؤالت  نتمكون القدرة العممية الكافية لإلجابة عجيدة، ويم
 : تكرارات ونسب متغير المؤهل العممي(4جدول )

 النسبة % التكرار المؤىل العممي
 13.5 23 إعدادي
 10.6 18 دبموم تقني
 74.1 126 بكالوريوس
 1.8 3 ماجستير
 100 170 المجموع

 

من  %(33.5) أي بنسبة (57( حققت أعمى نسبة فقد بمغ عدد أفرادىا)5:3( أن الفئة بين)5) يوضح جدول لدورات:عدد ا. 4
( فأكثر 6، في حين حققت الفئة )%(29.4( فردًا أي بنسبة )50( )12:) ، في حين حققت الفئة بينمجموع عينة الدراسة

%(، وىذا يدل عمى أن 18.2) أي بنسبة ( فرداً 31بمغ عدد أفرادىا))لم أشارك(  %(، وأخيرًا فئة18.8( فردًا أي بنسبة )32)
 دقيقة. أجوبتيممما يجعل ة عمى مواكبة التطورات الحديثة، غالبية أفراد العينة لدييم دورات تدريبية مما يعني أنيم يمتمكون القدر 
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 ونسب متغير عدد الدورات تتكرارا(: 5جدول )
 النسبة % التكرار عدد الدورات
 18.2 31 لم يشارك

مؤتمر أودورة  1-2  50 29.4 
مؤتمر أودورة  3-5  57 33.5 
مؤتمر أودورة  فأكثر 6  32 18.8 

 100 170 المجموع

 تجاه محور إدارة المخاطر راء المبحوثينآ ثانيا:
المعياري  النحرافواإلى المتوسط الحسابي  يشيرإذ ، دارة المخاطرإلنظر العينة ( النتائج بحسب وجيات 6) يظير جدول

( من أصل 3.60جماليًا بمغت قيمتو )ٳالجدول متوسطًا حسابيًا  يوضح ،()إدارة المخاطر بام المتعمقة الع االختلفومعامل 
، في حين كانت التواليعمى ( 8.57)(،0.31) االختلفالمعياري ومعامل  االنحرافقيمة  اؤكدىي، و ةوىي قيمة جيد (،5)

 .في مطار القاىرة الدولي السيماو  ،ؤكد أىمية وفاعمية إدارة المخاطر في المطارات المدنيةتما  ي( وى64.98األىمية النسبية )
 

 إدارة المخاطرلمتغير  عمى المستوى الفرعي واإلجمالي االختالفالمعياري ومعامل  واالنحراف: المتوسط الحسابي )6جدول )

المتوسط  الفقرات ت
 الحسابي

 االنحراف
عياريالم  

معامل 
 االختالف

األهمية 
 النسبية

الترتيب 
بحسب 
 األهمية

باقي التنسيق ما بين اإلدارة العميا و في  اً ميم اً تمعب إدارة المخاطر دور  1
 16 73.82 21.64 0.86 3.95 األقسام لتوفير الحماية.

 29 70.29 19.77 0.75 3.81 يقع عمى عاتق إدارة المخاطر مواجية مخاطر اإلرىاب. 2
إلدارة المخاطر دور في تدريب العاممين والموظفين كافة عمى وسائل  3

 28 23.82 41.24 0.81 1.95 السلمة ومواجية المخاطر.

القرارات في مجال السلمة  اتخاذتتمتع إدارة المخاطر بالمركزية في  4
 27 25.15 41.12 0.82 2.01 ومواجية المخاطر.

ة المينية اطر ومجيزي معدات السلموجود تنسيق ما بين إدارة المخ 5
جراء الصيانة الدورية لياو   26 34.56 35.98 0.86 2.38 .ا 

 12 75.88 16.37 0.66 4.04 .لقسم إدارة المخاطر دور في التنسيق مع أجيزة الحماية الخاصة 6
 21 44.56 38.80 1.08 2.78 ألمنيإلدارة المخاطر دور ميم في نشر الوعي ا 7
 19 70.00 20.56 0.78 3.80 .الحمايةون قسم األمن من يتولى دم وجود إدارة المخاطر يكفي حالة ع 8
 13 75.44 19.43 0.78 4.02 .إلدارة المخاطر دور حيوي في تنسيق الوظائف الخاصة بالحماية 9
 3 80.44 17.96 0.76 4.22 .ضرورة وجود تنسيق ما بين إدارة المخاطر والخبراء الخارجيين 10
مخاطر الفرصة )مخاطر تفويت الفرصة لتحسين تحقيق أىداف  11

 7 78.97 19.11 0.79 4.16 المطار(.

 / حيوانات في محرك الطائرةالالطيور و  الكارثية )دخول المخاطر 12
 24 40.00 42.13 1.10 2.60 .(الذاتي االحتراق / االنفجار

 6 79.56 16.99 0.71 4.18 سمعة المطار(.)مخاطر ضرر المصداقية و  مخاطر السمعة 13
 لتزام )مخاطر فشل عدم تمبية المعايير الحكومية أوعدم اال مخاطر 14

 2 82.79 15.80 0.68 4.31 القوانين مثل لوائح الصحة والسلمة المينية(.
 9 77.79 18.79 0.77 4.11 .الحرائق مخاطر 15
 10 77.50 16.92 0.69 4.10 والتقادم(. االبتكارالمخاطر التكنولوجية ) 16
 14 72.21 23.31 0.91 3.89 ين(يالمخاطر البشرية )إضراب الموظفين ، فقدان الموظفين الرئيس 17
المخاطر األمنية )انتياكات أمان الحواسيب وتسريب معمومات المطار  18

 1 86.18 15.47 0.69 4.45 واألخطار األمنية المتعمقة بأماكن العمل(
 20 52.50 19.74 0.61 3.10 لتي من شأنيا أن تنجز أىداف المطارتحميل وتقييم الفرص ا 19
 23 40.88 40.59 1.07 2.64 .االحتماليةتقييم حدوث  20
 8 78.24 16.15 0.67 4.13 .تقييم التأثيرات المحتممة 21
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 إدارة المخاطرلمتغير  عمى المستوى الفرعي واإلجمالي االختالفالمعياري ومعامل  واالنحراف: المتوسط الحسابي )6جدول )تابع 
 25 39.85 33.42 0.87 2.59 يات المخاطر.و أول 22
 4 80.15 16.74 0.70 4.21 .ومراجعة استراتيجيات الحد من المخاطر تطوير 23
دارة المخاطر وادراجيا ضمن جدول تيا إلاتوثق اإلدارة العميا سياس 24

 15 75.00 19.04 0.76 4.00 عمال مجمس اإلدارةأ
 17 71.47 22.07 0.85 3.86 توزيع وثيقة تبين سياسة إدارة المخاطر. 25
 11 76.47 16.24 0.66 4.06 ت.رنع اإلنترانت أو عمى موقع اإلنتوضع السياسات عمى موق 26
 6 79.56 15.97 0.67 4.18 .والمؤتمرات والتوجييات االجتماعات 27
 22 41.32 38.74 1.03 2.65 دورات التدريب. 28
 5 80.15 13.41 0.56 4.21 النشرات والتعميمات 29

  64.98 8.57 0.31 3.60 إجمالي إدارة المخاطر
 

 :تي( اآل6يتضح من نتائج الجدول رقم )و 
ذ حصمت عمى أعمى متوسط حسابي ٳ، دراسة عمييامن حيث درجة موافقة أفراد عينة ال ىجاءت بالمرتبة األول( 18الفقرة )أن 

( 15.47، )(0.69تؤكده قيمة اإلنحراف المعياري ومعامل اإلختلف )و ، (تفق بشدةا) لىٳالتي تشير  (4.45بمغت قيمتو )
التي تعني الميل الكبير لمعينة  ةل من األىمية لدى العينة المبحوثر إلى أن ليذه الفقرة مستوى عاوىذه النتيجة تشي ،عمى التوالي
وىو ما تؤكده عينة  ،(86.18، في حين كانت األىمية النسبية )ي تطوير إدارة المخاطر في مطار القاىرة الدوليإلالمبحوثة 

الحواسيب وتسريب معمومات المطار واألخطار األمنية المتعمقة  نتياكات أمانااألمنية ) المخاطرالبحث حول أىمية إدارة 
موافقة أفراد عينة من حيث درجة  التاسعة والعشرين( بالمرتبة 3جاءت الفقرة )كما  .في مطار القاىرة الدولي بأماكن العمل(
كده قيمة اإلنحراف المعياري وتؤ  (تفقا ال)لى ٳالتي تشير  (،1.95ذ حصمت عمى متوسط حسابي بمغت قيمتو )ٳ، الدراسة عمييا

تفاق من االمستوى غير جيد ذات ىذه الفقرة وىذه النتيجة تشير إلى أن  ،عمى التوالي (41.42) ،(0.81ومعامل اإلختلف )
يقع عمى عاتق تفاق عينة البحث حول أنو ا( وىي تؤكد عدم 23.82، في حين سجمت األىمية النسبية )من قبل أفراد العينة

 .ر مواجية مخاطر اإلرىابإدارة المخاط
 النتائج

 الغالبية العظمى من العاممين كما أن %( 54.1بنسبة ) الذكور في إنجاز أعمالوبىتمامًا كبيرًا القاىرة الدولي يولي مطار ا
فأكثر(  56)أعمارىم تصل إلى أن الغالبية العظمى من العاممين ، %(74.1شيادة البكالوريوس بنسبة )ن عمى و حاصم
 %(.33.5( دورات بنسبة )5:3) أن معظم العاممين حصموا عميو ، %(21.8بنسبة )

 نتياكات أمان الحواسيب وتسريب معمومات المطار واألخطار األمنية المتعمقة بأماكن العمل( من أكثر ااألمنية ) المخاطر
 .(4.45متوسط حسابي )بتواجو بيئة عمل مطار القاىرة الدولي، المخاطر التي 

  (4.22متوسط حسابي )ب، نيضرورة وجود تنسيق ما بين إدارة المخاطر والخبراء الخارجي أظيرت النتائج. 
 (.4.21)متوسط حسابي ب، المخاطر في مطار القاىرة الدولي ستراتيجيات يحد منن تطوير ومراجعة االإ 
  ذ حصمت ٳ، ر الحمايةقسام لتوفيفي التنسيق ما بين اإلدارة العميا وباقي األ اً ميم اً دارة المخاطر دور إلأوضحت النتائج أن

 (.3.95عمى متوسط حسابي )
 التوصيات

  تي ووضع خطة تنبثق منيا لتحدد الطرق ال مطار القاىرة الدولي السيماو  ،المطاراتستراتيجية إلدارة المخاطر في كل ابناء
ستراتيجية يق الناجح لمخطة االعمل عمى التطبالمع  وي عـّد التأمين من أىم تمك الطرق ،ستستعمل لمعالجة كل المخاطر

تباع الطرق المخططة لتقميل تأثير المخاطر.  وا 
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  وتحويميا  لتسجيل الحوادث وطرق مواجيتيا مطار القاىرة الدوليوالسيما  ،المطاراتخاصة في كل يومية إنشاء سجلت
  .اس نسبة المخاطر ووسائل مواجيتياإلى أرقام تسجل في نياية كل سنة لقي

 لمتأكد من صحة اإلجراءات والتطبيقات المعمول بيا. بإجراء التفتيش الفني وزارة الطيران المدني في صينقيام المتخص 
  مطار القاىرة  والسيما ،المطاراتتصال فعال بين إدارة المخاطر واإلدارات الوظيفية المختمفة في اضرورة إرساء نظام

يصال مقترحات المو  تبادل المعمومات يضمن، إذ الدولي  . ارد البشرية المتعمقة بالمخاطروا 
 وطرق مواجيتيا ياالعمل عمى بناء القدرات البشرية وتطوير الميارات اللزمة إلنجاح عممية إدارة المخاطر في شرح أنواع. 
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theoretical studies related to the subject of the study, as well as conducting a 

field study through the survey method. Survey forms were distributed to a 

sample of employees working at the departments of Safety and industrial 
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