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 عاملين بقسم األغذية والمشروباتتقييم إجراءات الصحة والسالمة المهنية لل
 ض فنادق الثالث نجومـبالتطبيق على بع

 

 4محمد سيد أحمد الزغـبي    3علي السيد شحاتة مرسي    2محمد محمد أحمد زينة    1سليمخليل كريم محمد إبراهيم 
 جامعة قناة السويس  -ادق كلية السياحة والفن  -قسم الدراسات الفندقية 

 
 امللخص     معلومات املقالة         

مستوى إدراك إجراءات الصحة والسالمة المهنية وتحديد مدى تطبيق ف على لتعر  إلى ايهدف البحث 
على الدراسة الميدانية  جريتأ   .هاتطبيقالمؤثرة في  األبعاد والمعوقاتأهم و لهذه اإلجراءات العاملين 

.  (الثالث نجوم بمدينة شرم الشيخ بقسم األغذية والمشروبات ببعض فنادق)العاملين  من 376عينة 
  تطبيق إجراءات الصحة  فيت لمعوقاآخر سلبي لو ألبعاد، ل إيجابيوجود أثر إلى  النتائج تتوصلو 

اإلدارة نظام وفق دارة تلك اإلجراءات إلحكمة بتنفيذ خطة م   البحثوصي يو . والسالمة المهنية
ارات المتعلقة بتحسين مبدأ اإلدارة بالمشاركة في اتخاذ القر تطبيق ، ISO 45001:2018 العالمي

 ظروف العمل واستخدام التقنيات الرقمية في تأمين بيئة العمل الفندقية.
 

 :  راض المرجعيـاالستع
 مفهوم الصحة والسالمة المهنية 

، مما أجبر تتعلق بتحسين بيئة العمل وقوانينتشريعات  حاجة ماسة إلىفي في هذه اآلونة  الخدميةالمنشآت معظم أصبحت 
  مصطلح ليظهر  الحياة العملية مجاالتآمنة بشتى على تعميم اللوائح المتعلقة بتوفير بيئة عمل  ILOمنظمة العمل الدولية 

وم على تطبيق المجال الذي يقع رف بأنه ، إذ Occupational Health and Safetyالصحة والسالمة المهنية بعرف ي   جديد
لح على شقين  شتمل هذا المصطيو (. Tak ,2016)العمل عن ظروف الشخصية الناجمة الضوابط المعنية بتوفير الحماية 

 الصحة المهنية وهما:  ،هماتطبيق علىواإلجراءات التي تساعد المضمون، واألهمية، مختلفين في متشابهين في المعنى، 
Occupational Health ،والصحة العالمية  العمل الدوليةتي منظم المشتركة من جنةلفتها الوص   إذWHO-ILO ،في 

، ا   واجتماعيا  ، بدنيا  نفسيرتقاء بصحة العامل الإلى ا يهدف الذيالعامة فروع الصحة  بأنها فرع من  1950 عام  األول جتماعهاا
 المهنيةالسالمة هو فا الشق الثاني مأ (.2017 وآخرون، بركات) ه عمل  طبيعةعن الناجمة  نحرافات الصحية االمع الحد من 

Occupational Safety  إبان  والحوادث ض لإلصابات التعر  من  العامل يقوم على حماية الذيالمجال بأنها  ترفع  التي
 . (2017، اإلمام)مله ـبع قيامه

 أهمية الصحة والسالمة المهنية 
  دراسة أشارت إذ ، عن طبيعة العملالناجمة  بالمخاطر قةالمتعل اإلحصائيات السالمة المهنية أهميتها منالصحة و استمدت 

)2015( Jeong للمواد الغذائية،  عمليات اإلعداد إجراء  إبان  العاملين بالمطاعم الصينيةإجمالي إصابات من  %38,4أن  إلى
 %5,6 عمليات المناولة والتخزين،نتيجة  %13,2 ل األطباق،يغسإجراء حين  %15,7 ،الطهي عملياتأثناء  20,8%

إجمالي حاالت اإلصابة باألمراض  ILOمنظمة العمل الدولية  ت قدركما  أخرى.  عوامل  إلى عزى ت   %5,1و الطعامت صاالب
Amponsah-)لمدة ثالثة أيام متواصلة  العمل مما يستوجب الغياب المرضي عن ، ا  سنويمليون حالة  264بنحو  المهنية

2016, Tawiah and Mensah .) على التعرف أهمية بالغة في  والسالمة المهنيةاتضح أن للصحة  كلى ذلـعبناء  و  
 يعزز األمر الذي  ؛(2017، اإلمام) مالمناسب لهالعمل ناخ وتوفير م  ستقبلية الم التنبؤ بالمخاطرالمحتملة؛  الصحية المخاطر

محفوفة بالمخاطر ة العمل بها لكون طبيع؛ -بمناطق إعداد وتجهيز المواد الغذائيةوالسيما العاملين -صحي مستواهم المن 
 (. et al.Gupta ,2017ختلفة )الم
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 نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية
مؤشرات األداء القابلة  على  ا  اعتماد العاملصحة وسالمة تحسين لتبع النهج الم  لصحة والسالمة المهنية لنظام إدارة  عتبري

ISO عتبري. هذا و (2017،  وفرارسة   بلمشرح)  تحقيقهالمراد  األداء  مع    يلـعداء الفألمستمرة ل  مقارنات  يسمح بإجراء  مما،  للقياس

  2018 مارس في ISOالمنظمة الدولية للمواصفات  هصدر ، ت  دارة الصحة والسالمة المهنيةإلكنظام عالمي  معيارأول  45001
  ذات والقوانين لتشريعات ل  متثالالباليا اإلدارة الع التزام؛ الصحة والسالمة المهنيةأداء تحسين  عمليات شاركة في الم تعزيزل

 (. Górny ;2018, et al.Uzun ,2019) ينةـمعوفق إجراءات  ئ لحاالت الطوار  الفورية ستجابةالاو  الصلة
 المهنيةوالسالمة  إجراءات الصحة 

 هما:ين رئيسيين، ـتنقسم تلك اإلجراءات إلى فرع 
  :resOccupational Health Measu  إجراءات الصحة المهنية

طبيعة مع  ممن أجل تكيفه ا   وصحيا  وتهيئتهم بدني ،تعزيز المستوى الصحي للعاملينعلى التي تساعد كافة الوسائل تتضمن 
 في:  وتتمثل .(2016 ،حلمي) عملهم

 قبل التحاقهم بالوظيفة المتقدمين لهاالفحص الطبي للعاملين إجراء )أ(  تشملو : Medicinal Measuresطبية إجراءات 
إجراء  )ب(  ،(Hughes  and Ferrett , 2016; 2017 ،وآخرون  بركات)الصحية  بالحالةرات تغي   عن أي بكرالم   شفللك

من زيادة  لحد ل سنوية ف نص، ربما تكون خالل فترات زمنيةمنشآت الفندقية لعاملين بالوالسيما ل الفحوصات الطبية الدوري،
، بما يشمل بالحالة الصحية لهم الطبية المعنيةالسجالت توفير )ج(  ،(Tak ,2016) المتعلقة باألمراض المهنيةالوفيات 

 (. et al.Gupta ,2017عدد األجازات المرضية التي حصل عليها )المهني و ض طبيعة العمل، طبيعة التعر  
 

يل وتحل تصنيف وهي:العمل،  تباع خطوات إدارة المخاطر في بيئةاتشمل و : Preventive Measuresإجراءات وقائية 
بيولوجية، مخاطر كيميائية، إلى: مخاطر فيزيائية، مخاطر  ، إذ تصنفف على الظروف الخطرةالصحية للتعر  المخاطر 

  زالت  ال مستوياتها التيالمخاطر لتحديد تقييم . و (Reese ,2017) واجتماعيةنفسية علقة بالهندسة البشرية ومخاطر مت مخاطر
شطة حدوثه أو تجنب األنإما قبول الخطر حين  التحكم بالمخاطر(. و tHughes and Ferret ,2016سلبية )تمثل تأثيرات 

والمراقبة الدورية لظروف   .(Tak, 2016 ؛ 2017 ،وفرارسة بلمشرح)خر أو نقله من مكان آلته تقليص شدالمؤدية لوقوعه أو 
عملية صنع القرارات المتعلقة  ية في مثل أداة رئيسكونها ت الخطوات السابقةرات التي تطرأ على رصد التغي  من خالل العمل 

 (.Górny ,2019)بتوفير بيئة عمل صحية 
 

صورة  في أهمية الصحة المهنية بالمعنية تقديم البرامج التثقيفية تشمل  Educational Measures: إجراءات تثقيفية
المشاكل  لسيطرة الكاملة على النظافة الشخصية لاتباع مبادئ و  (.2017 ،بلمشرح وفرارسة)وندوات توعوية نشرات مطبوعة 

 ا  دوري، غسل األسنان يومي ن بشكل حالقة الذق  ،انتشار الميكروبات، وهي: استعمال مزيالت العرق عن  الناجمةالصحية 
تأهيل العاملين  باإلضافة إلى  (، et al.Gupta ,2017) قبل وبعد إعداد وتجهيز المواد الغذائية استعمال منظفات األيديو 

بناء   طبيعة عمله تغيير إما بعودة العامل للعمل الذي كان يمارسه أو بالمهنية بناء شبكة توعية بأهمية الصحة ل ا   ونفسيا  بدني
 . (et al. Hou ,2017) ن قبلم  من اإلصابة التي تعرض لها ا  صحي وأ ا  لمعاناته نفسي على طلبه 

 

 :Occupational Safety Measures  إجراءات السالمة المهنية
إلدارة السالمة  ا  هجيمن ا  وضع إطار ب خالية من المخاطر المهنيةبيئة عمل تحقيق لالبشرية المضطربة السلوكيات ن تحسي جبي

   :على ملتيش (2019، مل العربيةـمنظمة الع) في بيئة العمل
. وتشمل هذه  (Tak ,2016(الفندقية المنشآت ب ينتحقيق الحماية الكاملة للعاملوذلك ل دات الوقاية الشخصية:ـتوفير مع

بحماية   الخاصة والمالبسن حماية األذني أدوات؛ حماية اليدينأدوات  حماية الرأس؛  أدوات حماية القدمين؛ أدوات المعدات: 
 (.2017، اإلمامو  2016، حلمي) الجسم

 

 عاف إس طرق  على دربم   شخص إذ تعتمد معظم المنشآت على :Means of First Aid افات األوليةـوسائل اإلسعتوفير 
، قدر المستطاع صابإنقاذ حياة الم  و  ، العملفي بيئة طارئة ة إصاب  يةعالج أل First Aiderي المسعف األول دعىي  بين صاالم  

تخفيف مخصصة لطبية  ستخدام أدواتباسعف المهذا يقوم (. كما 2016، حلمي( متخصص ستدعاء طبيبا تستوجب ال التيو 
 .(Tak ,2016) ةاآلولي اتصندوق اإلسعافب هاوضعيتم  المنشآت الفندقيةب العاملينمعظم  لها تعرضي تياآلالم ال
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 قراءة التعليمات ن ال يستطيعو  الذين عاملين للبعض المعلومات  لنقلتستخدم : Guidance Signs اإلرشاديةتوفير العالمات 
ات الهروب؛ العالمات اإللزامية؛  وتشمل: عالم، منها بالقرب أعمال أية القيام بمحظور ال واإلشارة إلى األماكن المطبوعة 

على كافة   لذا ينبغي. (Hughes and Ferrett ,2016)الكيميائية  مع المواد ل والعالمات المتعلقة بالتعام  العالمات التحذيرية 
 (.Reese;  2016, Tak ,2017(أن يكونوا على دراية بنوعياتها والغرض منها ، بالمنشآت الفندقية المستويات اإلدارية

 

كافحة الحرائق بالمنشآت خدام أنظمة فعالة لميساعد است : Fire Fighting Systems وفير أنظمة مكافحة وإخماد الحرائقت
، حلمي)ي تخاذ إجراء فور ا علىفريق اإلطفاء  حثو  .(Groner, 2016) حريقمن وقوع  يالمباني تحذير شاغلعلى الفندقية 

تنقسم  ذ إ . ( et al.Moushtakim ,2018) شتعالاالحدة زيادة  قبل  لهروبل المنطقة المشتعلة الشروع في إخالءو  (.2016
؛ الحريقالحريق؛ بكرات خراطيم اليدوية، وتشمل: بطانية مكافحة الحرائق : أنظمة نوعين رئيسيين، وهما األنظمة إلى تلك

ونظام ائي للحرائق؛ سرينة اإلنذار التلقئق التلقائية، وتشمل: نظام الكشف أنظمة مكافحة الحراو ، وطفايات الحريق المحمولة
 (.Kalaiarasi and Kumar ,2018(رشاشات المياه 

  فندقية  بأية منشأةالتخطيط لحاالت الطوارئ د عي   : Emergency Management Plans دارة الطوارئ إلخطة وضع 
 ر يتوفو  .(Groner, 2016) ة المرتفعةمقاومة للنيران والحرار تصميم أبواب إذ يشمل ، حتملم  للتصدي ألي تهديد ا حيوي  ا نصر  ـع

ي نقطاع التيار الكهربائا حالة حتياطيةا بطارياتاالستعانة ب طبيعية أوهذه المصادر  على أن تكون  راتـممـالبلإلضاءة  مصادر
)2016 ,Tak(.  مع  في اتجاهين، أن ت صمم على المبنى داخل الموجودة  الداخلية الساللم بخالف لطوارئ لساللم  فراتو و

ية  ـأعداد كاف وجودباإلضافة إلى  ،)Hughes and Ferrett ,2016(مكان آمن إلى هروب ال لسهولة بالدرابزين يدهاتزو ضرورة 
 (. et al.Moushtakim ,2018) الوصول إليها لأماكن يسه  ب لطوارئ امخارج من 
 الصحة والسالمة المهنية اد ـأبع

المنشآت  والسيما ،(Groner ,2016) من اإلنتاجية مستوى عالتحقق  أن الضيافة خالل اآلونة الماضية لم تستطع صناعة 
وبناء   .) et alÜngüren., 2017)خالية من المخاطر المحتملة  عمل خلق ظروفإلى المنشآت تلك لذا تسعى ؛ دقيةالفن

 ، متمثلة في:تلك الظروفتحقيق  المؤثرة في مجموعة من األبعادفهناك  على ذلك
 مها:ـومن أه، إبان قيامهم بأعـمالهمكافة النواحي الوظيفية للعاملين  يتضمنو : د الوظيفيـعالب  

صف  إذ: Job Satisfaction يالوظيف ءالرضا المكتسبة خبراته الوظيفية  بأنه حالة عاطفية إيجابية يشعر بها الفرد تجاهو 
 et Üngürenم )تجاه عملهرهم على مشاعة ء العاملين بالمنشآت الفندقيرضاعدم  ينعكس ن المهام التي تقع على عاتقه، إذم

2017., al.)  لمخاطر المهنية لضهم إلى زيادة تعر  في نهاية المطاف ي ؤد يالذي قد األمر(2018, Ferdus and Kabir) . 
صفت :  Life-WorkQuality of وظيفيةجودة الحياة ال خالل  العاملين بها من تياجات أنها مدى استجابة المنشأة الحبو 

ألهميتها نتباه اال اإلدارة العلياعلى  يينبغإذ  .(Hughes and Ferrett ,2016) ناسب درجة رفاهيتهمت  فعالة ليات آ تطوير
في هذه  هذا المصطلح وقد اكتسب ة، المنشأأهداف  تحقيقو  المتعلق بالصحة والسالمة المهنية األداء تحسينعلى كونها تعمل 

تحسين أهمية الفندقية  معظم المنشآت أدركتومن ثم ، هملـان عـامل ومكـقة بين العبراز العالإل من االهتمام الكثيراآلونة 
 (. et al.Uysal ,2019) ظروف العمل

 

 :ومنها، بتوفير بيئة عـمل آمنة المعنية ويتضمن كافة النواحي التنظيمية: د التنظيميـعالب  
إذ  ، ا  الحديثة نسبيعتبر أحد المفاهيم اإلدارية ي: BHSOCلق بالصحة والسالمة المهنية ـ المتعالتنظيمية سلوك المواطنة 

صورة تطوعية كمهام  ها في الوصف الوظيفي، وتتضمن أفعاال  بعينمن  زء  شكل جالسلوكيات البشرية التي ال ت  إلى  يشير
، (irFerdus and Kab ,2018) المنشأةزمالء العمل والدفاع عن احترام حقوق آلخرين، مساعدة اكتقع على عاتقهم إضافية 

العاملون هذه  تقن فكلما أالمهنية،  الحوادث وقوع معدلالتنظيمية و المواطنة يات سلوكعالقة وطيدة بين هناك فومن ثم 
   (. et alTesta ,.2018( المهنيةضهم للمخاطر ، انخفض معدل تعر  السلوكيات

ل مع ات المعنية بالتعام  صنع القرار  في حاسما   دورا  تلعب المشاركة : ngagementEmployement Eاملين ـمشاركة الع
 %85تم تنفيذ فقد  لذا .(Lobo and Ashwini ,2015)في جميع أنحاء العالم المنشآت الفندقية معظم ب التحيزات الوظيفية

خالل العقد الماضي  الفندقية في تركيا نشآت ة بتلك المالصحة والسالمة المهنيبتحسين إجراءات نية ـعالم المهام من
(2017., et algüren Ün(. المتعلقة   سياساتفي وضع البمعدالت متزايدة مشاركة هؤالء العاملين م في األمر الذي أسه

 .( et alUzun,. 2018)المهنية  بالحد من وقوع اإلصابات
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مة  وسالتعلقة بالحفاظ على صحة مبادئ المبتطبيق اليمثل االلتزام  :Organizational Commitment يالتنظيم لتزاماال
  األمر تطلب يإذ  (،Tawiah and Mensah-Amponsah ,2016) على المخاطر المهنيةللقضاء  ا  حتمي ا  أمر  العاملين

كافة تخفق سالتزامها  بدون ف .(Ferdus and Kabir ,2018)ن قبل اإلدارة العليا مالعاملين فحسب، بل من ليس  ا  راسخ ا  التزام
 وتفويض ،ذلكتطبيق على  للتفتيش تخصيص لجنة العمل بر  على  ينيتعلذا ؛ مل اآلمنتطبيق قواعد الع في اإلداريةالمستويات 

 .(et al. Kha ,2018)عليها اإلشراف  مهمة يلتول دراءلمأحد ا
 ، ومن أهمها:للعاملين من المخاطر المهنيةوية ـالنواحي التوعويتضمن : د التثقيفيـعالب  
بيئة عمل م بأهمية توفير وتوعيته العاملين بها لتحفيزالفندقية لمنشآت تسعى معظم ا: Safety Cultureثقافة السالمة  

 زيادة معدلي إلى ؤديربما  ذلكبشأن  اإلداريةلدى المستويات  المستوى الثقافي انخفاض نإومن ثم ف. (Reese ,2017)آمنة 
 ا  منع ثقافة السالمةمبادئ  تطبقأن  ااإلدارة العليعلى ينبغي  لذا .( et al.Kha ,2018)المهنية واإلصابات  الحوادث وقوع
 (.Rae and Provan ,2019لمثل هذه المخاطر مستقبال  ) ض كافة العاملينلتعر  

األمور  ة إلدارة المخاطر في بيئة العمل أحدت عد البرامج التدريبية الموجه: Training Programsالبرامج التدريبية 
جب يتو  لذا  . (Tak ,2016)المهنية  اإلصاباتخفض معدالت وقوع و حماية أنفسهم قية على التحفيزية للعاملين بالمنشآت الفند

 .( et alÜngüren ,.2017)  ممارسه كل عامل لديهالذي ي   بما يتناسب مع طبيعة العملاب العمل توفير تلك البرامج على أرب
 :، ومنهاح القانونيةواحي المالية واللوائبالنالمعنية المتطلبات تضمن وي: د المالي والقانونيـعالب  

واألمراض خالل السنوات الحوادث تلك ب الخسائر المالية المتعلقة ارتفعتلقد : Financial Performance يالمال األداء
ل تحم   قدرة تلك المنشآت علىعدم ك المهنية:لصحة والسالمة ا إجراءات كاٍف لتنفيذ لعدم توافر تمويل نظرا  األخيرة الماضية؛ 

اإلدارة العليا على لتحفيز  التكاليفتلك  ينبغي تقدير، لذا ( et alÜngüren ,.2017لوقاية الشخصية )امعدات شراء  تكاليف
 (.  et al. Kha ,2018) بذلك عنيةملقرارات الا  اتخاذحين ر عتبافي االالمهنية قضايا الصحة والسالمة وضع 

  الحالية  القوانينمعظم أن  بالرغم من:  s and Lawswith LegislationComplianceوالقوانين  اتـللتشريع متثالاال
هناك إال أن على المنشآت الصغيرة والمتوسطة،  تركيزها، دون الكبرى  المنشآت على ركزت  الصحة والسالمة المهنية  بشأن

ت الفندقية والسيما بالمنشآنشاطها، طبيعة نوعيتها و افة المنشآت، بغض النظر عن كبلوائح تشريعية ل المتثاللحاجة ماسة 
(2017., et alÜngüren ) . علنة لكافة  على أن تكون م   ي،التكنولوج التطور واكبةمل المتعلقة بها التشريعات تطويرينبغي لذا

 (.  et al.Kha , 2018; 2019 منظمة العمل العربية،المستويات اإلدارية بها )
 الصحة والسالمة المهنيةوقات ـمع

تطـوير مصـادر جديـدة ، منشـأةيـة سـتراتيجية ألاال األهـداف الصـحة والسـالمة المهنيـة ضـمن وضـععـدم من أهـم هـذه المعوقـات: 
باإلضافة  (،and Ashwini Lobo ,2015وقلة رواتب العاملين بالمنشآت الفندقية )للمواد الخام المستخدمة بالعملية اإلنتاجية 

مـالي إج ISOدرت المنظمـة الدوليـة للمواصـفات للغايـة، إذ قـ  تدنيـةول العـالم م  الحالـة االقتصـادية السـائدة بمعظـم دإلى ذلـك فـإن 
خسـائر ك تريليـون دوالر أمريكـي 2,99ل الدول، أي تمثـ هذه لالناتج المحلي من إجمالي  %3,94 ـباإلصابات واألمراض المهنية 

بيانــات الوضــعف (.  StandardizationInternational Organization for ,2018) ا  عنهــا ســنويناجمــة  اقتصــادية
   (.2019معـظم الدول العـربية )منظمة العـمل العـربية، ـالمهنية، والسيما بع الحوادث وقو ؤشرات علقة بمتالتفصيلية الم

المعنيـة ضـمنها اإلطـار النظـري والدراسـات السـابقة التـي ت Research Gapsالفجـوات البحثيـة توضـيح أهـم  يمكننـا، ممـا سـبق
نوعيـــات معينـــة مـــن المخـــاطر التـــي تواجـــه الطهـــاة بالمطـــابخ أو عظـــم هـــذه الدراســـات علـــى وتشـــمل: تركيـــز م بموضـــوع البحـــث،

المخاطر التي تواجـه العـاملين بالقطاعـات اإلنتاجيـة، كمـا اقتصـرت علـى قيـاس مـدى تـأثير السـالمة المهنيـة علـى حـدة والصـحة 
سـلوكيات المواطنـة التنظيميـة كمتغيـرات تابعـة،  معـدل الـدوران أو مسـتويات اإلنتاجيـة أوات مسـتقلة فـي المهنية على حدة كمتغير 

ا علـــى المواصـــفة البريطانيـــة ااعتمـــ  أو قيـــاس كنظـــام إلدارة عمليـــات الصـــحة والســـالمة المهنيـــة  18001:2007OHSAS-BSد 
بقســم إجــراءات الصــحة والســالمة المهنيــة ليــة تقيــيم البحــث الحــالي عمتنــاول ي لــذلك، مــن المتغيــرات الســابق ذكرهــا فــي أيتأثيرهـا 

الصـحة والسـالمة ومعوقـات أبعاد من  ّقياس تأثير ك لب ، وذلكفي بيئة العملكيفية إدارة المخاطر  متضمنة األغذية والمشروبات
عــالمي معيــار أول وبنــود متطلبــات علــى  ا  ، اعتمــادالصــحة والســالمة المهنيــةالمتعلقــة بجــراءات العــاملين لإلتطبيــق فــي المهنيــة 

كافـــة ه المعيـــار الوحيـــد الـــذي يغطـــي كونـــ  كنظـــام إلدارة إجراءاتهـــا ISO45001:2018مة المهنيـــة الصـــحة والســـالشـــأن ب يتعلـــق
مـع متطلبـات أنظمـة ه النظر عن نوعيتها، باإلضافة إلى توافق متطلباتبغض جوانب الصحة والسالمة المهنية بجميع المنشآت، 
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علــى مشــاركة العــاملين غيــر اإلداريــين  وتشــديد بنــوده OISاإلدارة األخــرى التــي قامــت بإصــدارها المنظمــة الدوليــة للمواصــفات 
 المواصـفة األمـر الـذي افتقـرت إليـهوالسـالمة المهنيـة؛  الصـحةسـتمر وتقيـيم أداء مـا يتعلـق بعمليـات التحسـين المآرائهـم، فيإبـداء ب

 البريطانية والمعايير األخرى التي سبقته في اإلنشاء إلدارة الصحة والسالمة المهنية.
 بحثمشكلة ال

على تقديم خدمات ذات جودة عالية بغـية تحقيق األرباح، ومواصلة   -المنشآت الفندقية السيما- المنشآت الخدمية ت ركز العديد من
الموكلة إليهم،  األعمال جهودهم إلنجاز بذل قـصارى  على الم نافسة في األسواق المحلية والدولية، باإلضافة إلى تشجيع العاملين

معظم  تعر ضلذلك  (. ونتيجةTak ,2016آمنة ) عمل ظروف االهتمام بتوفير مرتفعة نسبي ا، دون إيالء تقاضي أجور نظير
لوجود اختالفات في تطبيق  ا  نظر  واألمراض المهنية؛ اإلصابات بتلك المنشآت للعديد من العاملين بقسم األغذية والمشروبات

 بإدارة الصحة والسالمة المهنية، ومنها: دراسة  عظم الدراسات المتعلقةأخرى أكدت م من ناحية. معايير الصحة والسالمة المهنية
وفق نظام إدارة   إجراءات الصحة والسالمة المهنية ضرورة تطبيقعلى   et al.Uzun )2018) و   et al.Kha )2018) كل من

ر حولها  سد الثغرة التي تتمحو  عن طبيعة نشاط المنشأة، وحجمها ونوعيتها؛ األمر الذي يحتاج إلى  متعارف عليه، بغض النظر
 .ISO 45001:2018المشكلة البحثية القائمة بتقييم تلك اإلجراءات وفق المعيار العالمي 

 أهداف البحث
 لضمان المحافظة على صحة وسالمة العاملين موضع البحث.الواجب توافرها  بعاد تحديد األ •
 موضع البحث. المهنية  الصحة والسالمةإجراءات  تطبيقواجه العاملين عند ت يالتالمعـوقات  تحديد •
 المهنية في ظل األبعاد والمعوقات المؤثرة فيها.جراءات الصحة مدى تطبيق العاملين إلتقييم  •
 المهنية في ظل األبعاد والمعوقات المؤثرة فيها.ة سالمجراءات المدى تطبيق العاملين إلتقييم  •
 موضع البحث. لصحة والسالمة المهنيةجراءات اتطبيق العاملين إلتراح نموذج لمراقبة ـقا •

 

 إطار وفروض البحث
 

 
 (: إطار البحث 1شكل )

 
 

 ( 1الفرض األولH) هناك أثر إيجابي ذو داللة إحصائية ألبعاد الصحة والسالمة المهنية في تطبيق العاملين بقسم :
 األغذية والمشروبات إلجراءات الصحة المهنية.

  الفرض الثاني(2H) :بي ذو داللة إحصائية ألبعاد الصحة والسالمة المهنية في تطبيق العاملين بقسم هناك أثر إيجا
 األغذية والمشروبات إلجراءات السالمة المهنية.

 ( 3الفرض الثالثH):  داللة إحصائية لمعوقات الصحة والسالمة المهنية في تطبيق العاملين بقسم  هناك أثر سلبي ذو
 المهنية.األغذية والمشروبات إلجراءات الصحة 

  الفرض الرابع(4H) :  هناك أثر سلبي ذو داللة إحصائية لمعوقات الصحة والسالمة المهنية في تطبيق العاملين بقسم
 األغذية والمشروبات إلجراءات السالمة المهنية.

 منهج البحث
 من أفراد العينة المختارة ةاألولي جمع البياناتفي عملية  Analytical Approach التحليلي  يالمنهج الوصف على  اعتمد البحث

في إيضاح مدى قوة العالقة بين  Explanatory Approachالمنهج التفسيري  استخدام كمانجوم، فنادق الثالث واقع من 
باستخدام نموذج  أثر المتغيرات المستقلة على المتغيرات التابعة ، وتفسيرباستخدام معامل االرتباط البسيط متغيرات البحث

، والنسب المئوية للتكرارات لتحديد ف على آراء أفراد العينةالمتوسطات الحسابية للتعر  باإلضافة إلى استخدام ، متعدداالنحدار ال
إلحصائيات   ا  وفق، ا  فندق( 51)  نجوم بمدينة شرم الشيخ، والبالغ عددها من الفنادق فئة الثالثتألف مجتمع البحث  .همخصائص

من   %47أي ، تم سحبها بطريقة عشوائية، ا  فندق( 24) بلغ عدد الفنادق موضع البحث، و سياحةإدارة المعلومات التابع لوزارة ال
ا ئة انتقاء تلك الفتم كما تلك الفنادق.  يإجمال في تقديم خدماتها،   تتمتع بموارد اقتصادية محدودةكونها من الفنادق تحديد 
على تحسين  لقائمة لخطط التنموية اافتقارها إلى اإلى  باإلضافةمتوسطي الدخل،  الفنادق التي يتردد عليهاارها من أكثر واعتب
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عينة عشوائية بسيطة   اختيارتم و . )Urtasun and Gutiérrez ,2017)مع التطور التكنولوجي يتماشى ما ، بالعمل ظروف
باإلضافة إلى كون طبيعة ، من أهم األقسام الفندقية المعنية بالعمالةهذا القسم كون لعاملين بقسم األغذية والمشروبات من ا

ممت  استمارة (493) زعتو  و  (.Tak, 2016) العمل به محفوفة بالمخاطر المهنية type -Likert ليكرت لمقياس وفق ا هاأجوبت ص 

Scale (=و 1 ، أ عارض بشدة=2 ، أ عارض=3 ، م حايد=4، أ وافق= 5أ وافق بشدة ،)على مدى   قسم للتعر فالب العاملين استهدفت
الجودة،   )األغذية والمشروبات، المعنية بموضوع البحث األقسام مدراء المهنية، باإلضافة إلى إلجراءات الصحة والسالمةتطبيقهم 

على العاملين  وإشرافهم الدوري مدى درايتهم بقواعد العمل اآلمن  على فالموارد البشرية( للتعر  الصناعي، اإلدارة الهندسية و  األمن
م ستوفاه  غير استمارة( 62) است بعد منهاارة، استم( 438) علىتم الحصول . و العينةدة معاينة لفنادق كوحفي تنفيذ هذه القواعد 

 .من إجمالي االستمارات الموزعة %68 هدر بمعـدل استجابة ق استمارة (376)الصالحة للتحليل اإلحصائي  االستمارات لتبلغ
 النتائج والمناقشة

 ty and ValidityReliabili المصداقيةو اختبار الثبات 
عامل تم استخدام م   كما األداة، لى مدى ثباتع فللتعر   Cronbach's Alpha Coefficientألفا كرونباخ  عاملاستخدام م   تم

عامل  هذا الم  قيمة فإذا بلغت ، الذي تنتمي إليه مفردة مع الدرجة الكلية للمتغير لالعالقة بين درجة ك   داللة لتحديد ارتباط بيرسون 
 عامل الثبات والصدق. ( نتائج اختبار م  1)  ويوضح جدول .ارتباط داخلي بينهم على وجود  دلفأكثر  ( 0,30)

 

 ساق الداخلي لمتغـيرات البحثعامل ألفا كرونباخ واالت(: حساب م  1)جدول 
 

 المتغـيرات
عامل قيمة م   مفردات أداة البحث

 (α)  الثبات
عامل قيمة م  

رقم  الصدق
 المفردة

قيمة 
 اطاالرتب

رقم 
 المفردة

قيمة 
 االرتباط

رقم 
 المفردة

قيمة 
 االرتباط

رقم 
 المفردة

قيمة 
 االرتباط

أبعاد الصحة والسالمة 
 المهنية

1 0,80** 2 0,79** 3 0,77** 4 0,79** 

0,962 0,98 
5 0,82** 6 0,79** 7 0,79** 8 0,81** 

9 0,82** 10 0,80** 11 0,80** 12 0,81** 

13 0,80** 41 0,80** 15 0,83** 16 0,77** 

معوقات الصحة 
 والسالمة المهنية

17 0,93** 18 0,79** 19 0,71** 20 0,82** 

0,875 0,93 21 0,71** 22 0,68** 23 0,61** 24 0,66** 

25 0,73**       

إجراءات تطبيق الصحة 
 المهنية

27 0,93** 27 0,87** 28 0,96** 29 0,94** 

0,956 0,97 
30 0,89**       

إجراءات تطبيق السالمة 
 المهنية

31 0,93** 32 0,92** 33 0,89** 34 0,96** 

0,962 0,98 
35 0,96**       

     

من   أعلىلمتغيرات الدراسة وهى  (0,962) و( 0,875)بين  انحصرت ما ( قدα) م عامل الثبات أن قيم (1ت بين نتائج جدول )
ألبعاد الصحة   0,98  قيمة م عامل الصدقكما بلغت  عالية، ، مما يدل على أن األداة تتمتع بدرجة ثبات(0,60)النسبة المقبولة 

إلجراءات  0,89 إلجراءات تطبيق الصحة المهنية و 0,97؛  لمعوقات تطبيق الصحة والسالمة المهنية 0,93 ؛  والسالمة المهنية
خالل   من Pilot Studyم سبقة  دراسة استطالعية كما أ جريت، الصدق عال عاملأن م   مما يشير إلى ، تطبيق السالمة المهنية

المتغيرات؛ ومن ثم تم اعتماد األداة لت صبح في  على قياس مدى ق درتها من األداة على بعض الخبراء بمجال الدراسة للتأكد عرض
االستبانة، وجاءت قيمته  ساق الداخلي لمفرداتمدى االت اختبار، باإلضافة إلى إنه تم مفردة (35) من صورتها النهائية، مكونة

  ؛ (0,30) كونها أعلى منإحصائي ا  يشير إلى أن هذه القيم مقبولةوهذا  (0,01) عند مستوى معنوية (0,96) و (0,61)بين  ما
 .جميع المفردات متسقة داخلي ا مع المتغيرات المنتمية إليها ولذلك تكون 

 
 
 

 ـرافية ألفراد العـينة للخصائص الديموغ التحليل الوصفي
حجم العينة   أنن ، إذ تب ي  (2) جدولنتائج كما هو م بين ب تم إجراء التحليل الوصفي لبعض الخصائص الديموغرافية ألفراد العينة

ن بفنادق العينة بتعيي إناث، وهذا يشير إلى اهـتمام اإلدارة العليا %27,9 ذكور، بينما %72,1بواقع ( 376)د بلغ ـالمختارة، ق
من  %41أظهرت النتائج أن فية الشاقة التي تقع على عاتقهم. كما الذكور بقسم األغذية والمشروبات لتحملهم األعباء الوظي

، أفراد العينة يحملون شهادات علمية بدرجة دبلوم، مما يشير إلى أن معظم العاملين بالقسم يتمتعون بمستوى تعليمي متوسط
هذا يؤكد ما تطرق ، لعاملين بالمنشآت الفندقية؛ زاد معدل وقوع الحوادث واإلصابات المهنيةكلما انخفض المستوى التعليمي لو 
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، مما يدل على  ا  عام 39-35بين ة تراوحت أعمارهم من أفراد العين %52,9ت بين النتائج أن . و  et alÜngüren )2017(إليه 
مؤقتة،  من أفراد العينة من العـمالة ال %52,1أن ذا التحليل نتائج ه  وأظهرتتوظيف الفئات الشابة.  على فنادق العـينة اعتماد
لقلة وعيهم بطرق التصدي لهذه  ا  نظر د معدل تعر ضهم للمخاطر المهنية يشير إلى أنه كلما زادت العمالة المؤقتة، ازداوهذا 

عن ثالث سنوات؛ األمر الذي   من أفراد العينة تقل خبراتهم الوظيفية %47,6المخاطر، باإلضافة إلى ذلك أظهرت النتائج أن 
 عرضهم للعديد من اإلصابات والحوادث المهنية.قد ي  

 صائص الديموغـرافية ألفراد العـينة ـالخ(: 2)جدول 
 

 376حجم العـينة = 
 الخصائص الفئة التكرارات النسبة الخصائص الفئة التكرارات النسبة

 عام 35أقل من  123 32,2%

 ـمريةالفئة الع

 الجنس كرذ 271 72,1%
 أنثى 105 %27,9 اعام   35-39 199 52,9%
 الحالة الوظيفية مؤقتة 196 %52,1 ا عام   40-44 23 6,1%
 دائمة 180 %47,9 عام فأكثر 45 31 8,2%

 سنوات 3أقل من  179 47,6%
 عـدد سنوات 

 الخبرة

 عال 37 9,8%

 فوق متوسط 81 %21,5 سنوات 6-3 109 %29 المؤهل العـلمي
 متوسط 154 %41 سنوات 7-9 72 19,1%
 أقل من المتوسط 104 %27,7 سنوات فأكثر 10 16 4,3%

 

 التحليل الوصفي لمتغـيرات البحث
  ( 30,3)بين  (، إلى أن قيم المتوسطات الحسابية لمتغيرات البحث، تقع ما3هو مبين بجدول ) كماالوصفي تشير نتائج التحليل 

ت النتائج أن قيم االنحراف المعياري، ين  ، كما ب  تغيرات المستقلة والتابعةلمرتفع لجود مستوى داللة معلى و مما يؤكد ، (30,4) و
على التوزيع  ل يدعن متوسطها، وهذا  تنحرف قليال   العينة أن بيانات أفراد إلى يشير ، مما(440,1 )و (796,0) بين تقع ما

 Sarstedt) أمكن استخدام األساليب اإلحصائية المعملية( 30) عنحجم العينة  كلما زادبأنه يؤكد ذلك و للبيانات؛  الطبيعي

and Mooi, 2019 .)( 376وبناء  على ذلك بلغ حجم العينة ،)ي عزى إلى استخدام األساليب اإلحصائية ذات الصلة   مما
 بالتوزيع الطبيعي.

 
 ـيرات البحث لمتغ  ةنتائج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعـياري(: 3)جدول 

 

 االنحراف
 ياري ـالمع

 المتوسط
 المتغـيرات  م الـمفردات الحسابي

 1 التأكد من سالمة المعـدات واألجهزة في بيئة عـملي قبل تشغـيلها. 75,3 155,1

في
وظي

د ال
ع الب 

 

نية
مه

ة ال
الم

لس
 وا

حة
لص

د ا
بعا

أ
 

روح المعـنوية بغـية التصدي لدي مهارات تواصل فعالة مع زمالئي، تساعدني على رفع ال 69,3 143,1
 2 للمخاطر المتعلقة بطبيعة وظروف العـمل.

 3 بيئة العمل تساعـدني على إنجاز المهام الوظيفية دون عـقبات تعترض ذلك. 73,3 156,1

 4 يرتبط رضائي بطبيعة عـملي بتوافر ظروف عمل آمنة. 68,3 145,1

 5 مادي ا ومعنوي ا التباع تعليمات السالمة.يقوم المدير المباشر بتحفيزي  73,3 160,1

مي
نظي

 الت
عد الب 

 

 6 أشارك في اإلبالغ عـن أي حادث أو إصابة تقع في محيط عملي. 72,3 146,1

 7 السالمة المهنية وتأمين بيئة العمل.تحسين مستوى تطبيق أقوم طوع ا بأية أعـمال إضافية ل 71,3 159,1

 8 توفير بيئة عـمل آمنة.جتماعاتها بشكل دوري لصحة والسالمة المهنية تعـقد اهـناك لجنة لل 75,3 138,1

 9 إدارة الفندق ت شجعني على تطوير سلوكي وثقافتي بقواعد السالمة الم تبعة في محيط عملي. 68,3 154,1

في
تثقي

د ال
ع الب 

 

 10 صدي للمخاطر المتعلقة بطبيعة عـملي.ت قدم إدارة الفندق البرامج التدريبية المعنية بكيفية الت 76,3 151,1

 11 ستجابة الفورية لحاالت الطوارئ.هـناك خطة م حكمة وموضوعة من قبل اإلدارة العليا لال 78,3 171,1

 12 الموضوعة للتصدي للحرائق المختلفة. تقوم إدارة الفندق بعمليات التحسين المستمر للخطط 73,3 156,1

 13 ية موثقة وم علنة لكافة العاملين بلغة بسيطة يسه ل فهمها.ياسة للسالمة والصحة المهنهـناك س ,713 145,1

وني
لقان

ي وا
مال

د ال
ع الب 

 

 14 الممرات واألماكن التابعة للقسم.توضع سياسة السالمة والصحة المهنية بأماكن ظاهرة بجميع  65,3 140,1

 15 في بيئة عملهم.المتعلقة بإجراء الفحوصات الطبية للعاملين تتحمل إدارة الفندق كافة التكاليف  75,3 164,1

ت فرض إدارة الفندق عـقوبات صارمة على العاملين المتسببين في وقوع الحوادث واإلصابات في  81,3 1441,
 16 بيئة عملهم في صورة مادية أو معـنوية.
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 لمعـيارية لمتغـيرات البحث نتائج المتوسطات الحسابية واالنحرافات ا (: 3)جدول تابع 
 

796,0 30,4 
لطة الم تحكمة في وضع لوائح  تتجاهل إدارة الفندق رأيي بشأن تطوير بيئة العمل بداعي أنها الس 

 17 وقوانين العـمل.

نية
مه

ة ال
الم

لس
 وا

حة
لص

ت ا
وقا

معـ
 

 18 ال تتحمل إدارة الفندق تكاليف تقديم البرامج التدريبية للعاملين. 22,4 862,0

816,0 26,4 
هـناك افتقار إلى الطرق الحديثة في التعامل مع المخاطر الناجمة في بيئة العـمل، بما يواكب التطور 

 19 التكنولوجي الحالي.

859,0 19,4 
ا  بل الحماية الكاملة للعامل بمحيط عمله يمثل تهديد  فقدان أحد المتطلبات القانونية المتعلقة بتنفيذ س 

 20 رة الفندق.مباشر ا يواجه إدا

838,0 27,4 
تقوم إدارة الفندق بتحميل نفقات شراء أو تلف أو إصالح معدات الوقاية الشخصية على عاتق العاملين 

 21 بالقسم.

 22 عدم وجود تعليمات موثقة كتابي ا بشأن توفير بيئة عـمل آمنة. 27,4 822,0

 23 .ئل المتعلقة بتوفير الحماية الشخصية للعاملينفقدان عمليات المراقبة الدورية على الوسا 19,4 861,0

818,0 26,4 
 24 كالجنس، اللغة، الثقافة ومستوى التعليم.ي ركز االجتماع الدوري للجنة الصحة والسالمة المهنية على بعض جوانب التنوع الديموغرافي، 

 25 ن.فقدان سياسات إدارة التغيير في المعرفة بقواعد العمل اآلم 18,4 861,0

 26 أتبع جميع الممارسات الخاصة بالنظافة الشخصية. 35,3 407,1

ق 
طبي

ت ت
راءا

إج
 

نية
مه

ة ال
صح

ال
 

 27 أتلقى الفحوصات الطبية في بيئة عملي بشكل دوري منتظم. 40,3 411,1

 28 أحمل شهادة صحية ت ثبت عدم تعر ضي ألية أمراض م عدية. 41,3 426,1

 29 األجازات المرضية التي حصلت عليها.م دون به األمراض التي تعرضت لها و  طبي اأمتلك سجال   39,3 421,1

 30 أحصل على فترة راحة أثناء أدائي للعمل، تساعدني على عدم التعر ض للمخاطر المهنية. 40,3 409,1

 31 .بسرعة فائقة يةاألول اتعلى التعامل مع حاالت اإلسعاف دربم   يوجد شخص 34,3 436,1

إج
يق

تطب
ت 

راءا
نية 

مه
ة ال

الم
لس

ا
 

432,1 39,3 
صية ـدات الوقاية الشخـلتزامهم باستخدام معللتأكد من مدى ا الدورية للعاملين بالمراقبة تقوم إدارة الفندق

 32 ملهم.ـبيئة ع يف

 33 .مخصصة لها صناديقداخل ببكافة الممرات موضوعة  إلسعافات األوليةأرى وسائل ا 30,3 430,1

 34 الفندق.الممرات الموجودة ب يعالمات إرشادية متوفرة ف ناكـه 31,3 435,1

 35 حدوث حريق ما. لطوارئ حالاصاعد؛ مخارج وأبواب م ساللم؛ لدي دراية كاملة ب 32,3 440,1
 

، 75,3 يمتهق ي والتنظيمي، إذ بلغتهناك داللة مرتفعة ألعلى المتوسطات المعنية بالب عدين الوظيفأن ( 3جدول ) نالحظ من
(، في حين بلغ 11، والتي تشير للمفردة )78,3ق در أعلى متوسطات البعد التثقيفي بـ  بينما(، 8( و)1) والتي تشير للمفردتين

 من ّك لدراسة على ذلك فقد أكدت  ا  . تأسيس81,3إذ ق در بـ  ( أعلى متوسطات البعد المالي والقانوني،16متوسط المفردة )
(2017, Reese؛) (2018, .et ala Kh) و(2018, et al.Uzun  بأنه ) االمكانات المادية والنواحي  كافة يتحتم توفير

تشجيع جميع العاملين وري باإلضافة إلى أنه من الضر  .مل آمنةـما يتعلق بتحقيق ظروف عوالتنظيمية، في القانونية، التثقيفية
 (.Rae and Provan ,9201) اطر المهنيةية بتحقيق بيئة عمل خالية من المخعلى اتخاذ القرارت المعن

 
 

  Correlation Analysis تحليل االرتباط
لبيان مدى وجود عالقة خطية بين  عامل ارتباط بيرسون باستخدام م   تم إجراء تحليل االرتباط بين المتغيرات المستقلة والتابعة

ستدل على قوة هذه العالقة، وفق ا لما ذكره إذ ي   ، (4)هو م بين بنتائج جدول تلك المتغيرات وتحديد اتجاهها وقوتها كما 
(2019( Sarstedt and Mooi  عالقة ضعيفة، أما إذا تراوحت  تشير إلى وجودف 30,0>عامل، إذا كانت قيمة هذا الم  بأن

وجود  تشير إلى ف 80,0≥و  49,0>بين توسطة، بينما إذا تراوحت قيمته يدل على وجود عالقة مف 49,0>و  30,0<بين قيمته 
قيمة االرتباط بين متغيرى أبعاد الصحة والسالمة المهنية وإجراءات تطبيق الصحة المهنية بلغت على ذلك بناء  و  .عالقة قوية

أن هناك عالقة خطية طردية قوية بين المتغيرين، مما ي ثبت صحة  وهذا يشير إلى ، (000,0)عند مستوى معنوية  **0,58
بين متغيرى أبعاد الصحة  في حين ت بي ن وجود عالقة طردية قوية (. 01,0)عنوية أقل من كون مستوى الم (1H)األول الفرض 

مما  ،(000,0)عند مستوى معنوية  **53,0 والسالمة المهنية وإجراءات تطبيق السالمة المهنية، إذ بلغت قيمة االرتباط بينهما
ن وجود عالقة عكسية متوسطة بين متغير َ  كما تب ي ،(01,0كون مستوى المعنوية أقل من ) (2H)ي ثبت صحة الفرض الثاني 

السالمة المهنية، حيث بلغت قيمة م عامل ة المهنية ومتغيري إجراءات الصحة المهنية وكذلك إجراءات معوقات الصحة والسالم
 (.4H)رابع وال (3H) مما ي ثبت صحة الفرضين الثالث ،(01,0)أي أقل من   ،(000,0) عند مستوى معنوية**46,0 - االرتباط
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 مصفوفة العالقة بين متغـيرات البحث المستقلة والتابعة (: 4)جدول 
 

الصحة  أبعاد العالقة بين المتغـيرات
 والسالمة المهنية

الصحة  معـوقات
 والسالمة المهنية

تطبيق إجراءات 
 الصحة المهنية

تطبيق إجراءات 
 السالمة المهنية

 أبعـاد الصحة 
      والسالمة المهنية       

 **0,53 **0,58 **- 0,30 1 قيمة االرتباط

000,0 مستوى المعنوية  000,0  000,0  000,0  
معـوقات الصحة 
 والسالمة المهنية

 **- 0,46 **- 0,46 1 **- 0,30 قيمة االرتباط

000,0 مستوى المعنوية  000,0  000,0  000,0  
 إجراءات تطبيق 
 الصحة المهنية

 **0,87 1 **- 0,46 **0,58 قيمة االرتباط

000,0 مستوى المعنوية  000,0  000,0  000,0  
 إجراءات تطبيق 
 السالمة المهنية

 1 **0,87 **- 0,46 **0,53 قيمة االرتباط

000,0 مستوى المعنوية  000,0  000,0  000,0  
 01,0 عـندما يكون مستوى المعـنوية عـند**

 

 Linear Regression Analysis Multipleدد ـطي المتعـاالنحدار الخ نموذج تحليل
عامل قيمة م  موذج االنحدار المتعدد من خالل ـشرط الستخدام نـقلة كـيرات المستـطي بين المتغــباط الخـق من مدى االرتـتم التحق

ذلك على وجود إزدواج خطي   ؛ دل0,20 عن Toleranceوانخفضت قيمة عامل التحمل  5 فإذا زادت عن VIFم التباين تضخ  
icollinearityMult في إجراء تحليل نموذج االنحدار  مشكلة وتعتبر(2019, Sarstedt and Mooi) بلغت قيمة .VIF = 

؛ مما يدل على عدم وجود  0,20 من ، أي أكبرTolerance = 0,910 وقيمة  5  لك ال المتغيرين المستقلين أي أقل من 1,099
 ( 1H) األول الفرضين تم اختبار صحة هنية كمتغيرات مستقلة؛ وبالتاليإزدواج خطي بين أبعاد ومعوقات الصحة والسالمة الم

(، كما تم اختبار صحة الفرضين  5) هو م بين بنتائج جدول كما األول الخطي باستخدام تحليل نموذج االنحدار (3H) والثالث
 (. 6بنتائج جدول )هو م بين  الخطي الثاني كمانموذج االنحدار  تحليل( باستخدام 4H)والرابع  (2H)الثاني 

 

 الصحة المهنية  تطبيق في إجراءات الصحة والسالمة المهنية وقات ـمعأبعاد و دد لتأثير ـاالنحدار المتعنتائج اختبار : (5)جدول 
 

 المتغـير       
 التابع       

 المتغيرات 
 المستقلة

 الخطي األولاالنحدار تقييم نموذج 
 تبار اإلزدواجية الخطيةقيم اخ الصحة المهنيةتطبيق إجراءات 

 بيتاقيمة 
β 

 نويةـالمع
Sig T-value   التحديد  عاملم

 2R المصحح
 عاملم  

 R التحديد
 فقيمة 

 F 
 يراتـلمتغا داللة

 مجتمعة
م عامل تضخ م 

 VIFالتباين 
عامل التحـمل 
Tolerance 

 11,753 0,000 0,484 األبعاد
0,421 0,424 137,56  ***0,000 1,099 0,910 

 910,0 099,1 -7,646 0,000 -0,315 ـوقاتالمع

 01,0 عـندما يكون مستوى المعـنوية عـند***
 

كون مستوى  000,0عند مستوى داللة  معنويته تثبتقد  أن نموذج االنحدار الخطي المتعدد،إلى ( 5)تشير نتائج جدول 
ا لهذا النموذج في إيضاح مدى  ، مما يدل على وجود قF = 56,137قيمة ، إذ بلغت 01,0المعنوية أقل من  وة تفسيرية عالية جد 

تطبيق  إلجراءات بقسم األغذية والمشروبات الصحة والسالمة المهنية كمتغيرات مستقلة في تطبيق العاملين تأثير أبعاد ومعوقات
أن األبعاد والمعوقات إلى  ، وهذا يشير2Adjusted R = 421,0بلغ م عامل التحديد المصحح  تابع. كما الصحة المهنية كمتغير

إلى عوامل أخرى منها الخطأ   من التغي رات الطارئة في تطبيق تلك اإلجراءات، والباقي ي عزى  %42أن يفسرا  مجتمعة استطاعا
  المتغيرات المستقلة في المتغير التابع. ق درة تنبؤية مقبولة لتأثير على وجود يدل العشوائي، مما

 

عالقة خطية موجبة بين أبعاد الصحة والسالمة المهنية كمتغير مستقل وإجراءات تطبيق الصحة  على ذلك تب ي ن وجود  ا  تأسيس
يعني إنه كلما زاد   (، وهذاBeta =484,0 ; t =753,11 ; Sig <01,0لقيم نموذج االنحدار ) ا  كمتغير تابع وفقالمهنية 

مما  ،8,4 ذلك إلى تطبيق العاملين لتلك اإلجراءات بمقداراالهتمام بأبعاد الصحة والسالمة المهنية بمقدار وحدة واحدة؛ سيؤدي 
أبعاد الصحة والسالمة المهنية كمتغير مستقل وإجراءات تطبيق الصحة المهنية  بين ا  لى وجود عالقة طردية دالة إحصائيإ يشير

ين معوقات الصحة خطية سالبة ب غضون ذلك تب ي ن وجود عالقة في (.1H) كمتغير تابع، مما ي ثبت صحة الفرض األول
  (؛ Beta =- 315,0 ; t =- 646,7 ; Sig <01,0)  لقيم نموذج االنحدار ا  تطبيق الصحة المهنية وفق والسالمة المهنية وإجراءات

إلى تغيير  ا  وحدة واحدة؛ سيؤدي حتم كلما أمكن السيطرة على معوقات الصحة والسالمة المهنية وتقليصها بمقدار ومن ثم فإنه
، وكلما زادت تلك المعوقات 2,3 المهنية لدى هؤالء العاملين من خالل تثقيفهم بأهمية تطبيق إجراءاتها بمقدارمفهوم الصحة 
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  ا  عكسية دالة إحصائي ةعالق وجودعلى  وهذا يدل، 2,3 بمقدار المهنية ذلك لزيادة تعر ضهم لألمراض بمقدار وحدة واحدة؛ سيؤدي
مستقل وإجراءات تطبيق الصحة المهنية كمتغير تابع، مما ي ثبت صحة الفرض   يرمعوقات الصحة والسالمة المهنية كمتغ بين

لمخاطر  ض لالتعر  معدالت  خفضفي  ، لما لها من دور بارز البشرية المضطربة  السلوكياتولذا ينبغي تحسين . (H3)الثالث 
 . (et alÜngüren & 2016  ,Tak,. 2017( المنشآت الفندقـيةالناجمة ب  الصحية

 ة المهنيةالصحة والسالمة المهنية في إجراءات تطبيق السالموقات ـمعأبعاد و دد لتأثير ـاالنحدار المتعنتائج اختبار : (6) جدول
 

 المتغـير       
 التابع       

 المتغيرات 
 المستقلة

 تقييم نموذج االنحدار الخطي الثاني
 ةقيم اختبار اإلزدواجية الخطي السالمة المهنيةتطبيق إجراءات 

 بيتاقيمة 
β 

 نويةـالمع
Sig T-value   التحديد  عاملم

 2R المصحح
 عاملم  

 R التحديد
 فقيمة 

 F 
 يراتـلمتغا داللة

 مجتمعة
م عامل تضخ  م  

 VIFالتباين 
ل عامل التحـم  

Tolerance 
 10,073 0,000 0,430 األبعاد

0,379 0,382 115,51  ***0,000 
1,099 0,910 

 910,0 099,1 -7,842 0,000 -0,334 المعـوقات

 01,0 عـندما يكون مستوى المعـنوية عـند***
 

كون مستوى  000,0عند مستوى داللة  معنويته تأن نموذج االنحدار الخطي المتعدد، قد ثبتإلى ( 6تشير نتائج جدول )
لهذا النموذج في إيضاح مدى    ا  ل على وجود قوة تفسيرية عالية جد، مما يدF = 51,115قيمة ، إذ بلغت 01,0المعنوية أقل من 

تطبيق  إلجراءات بقسم األغذية والمشروبات الصحة والسالمة المهنية كمتغيرات مستقلة في تطبيق العاملين تأثير أبعاد ومعوقات
ات إلى أن األبعاد والمعوق ، وهذا يشير2Adjusted R = 379,0بلغ م عامل التحديد المصحح  تابع. كما السالمة المهنية كمتغير

إلى عوامل أخرى منها الخطأ   من التغي رات الطارئة في تطبيق تلك اإلجراءات، والباقي ي عزى  %38أن يفسرا  مجتمعة استطاعا
  المتغيرات المستقلة في المتغير التابع. ق درة تنبؤية مقبولة لتأثير على وجود يدل العشوائي، مما

 

ين أبعاد الصحة والسالمة المهنية كمتغير مستقل وإجراءات تطبيق السالمة عالقة خطية موجبة ب على ذلك تب ي ن وجود ا  تأسيس
يعني إنه كلما زاد   (، وهذاBeta= 430,0 ; t =073,10 ; Sig <01,0لقيم نموذج االنحدار ) ا  بع وفقالمهنية كمتغير تا

مما  ،4,3 عاملين لتلك اإلجراءات بمقداراالهتمام بأبعاد الصحة والسالمة المهنية بمقدار وحدة واحدة؛ سيؤدي ذلك إلى تطبيق ال
مستقل وإجراءات تطبيق السالمة المهنية   أبعاد الصحة والسالمة المهنية كمتغير بين ا  دالة إحصائيعالقة طردية  وجودإلى  يشير

حة  خطية سالبة بين معوقات الص غضون ذلك تب ي ن وجود عالقة في (.2H) كمتغير تابع، مما ي ثبت صحة الفرض الثاني
 (؛Beta= - 334,0 ; t =-842,7 ; Sig <01,0) تطبيق السالمة المهنية وفق ا لقيم نموذج االنحدار والسالمة المهنية وإجراءات

حتم ا لتغيير  وتقليصها بمقدار وحدة واحدة، سيؤدي ومن ثم فإنه كلما أمكن السيطرة على معوقات الصحة والسالمة المهنية
، وكلما زادت تلك المعوقات بمقدار 3,3 إجراءاتها بمقدار ء العاملين من خالل تثقيفهم بأهمية تطبيقمفهوم السالمة المهنية لهؤال

وجود   على يدل ، وهذا ما3,3 ذلك لزيادة معدل تعر ضهم للحوادث واإلصابات إبان قيامهم بأعمالهم بمقدار وحدة واحدة؛ سيؤدي
لسالمة المهنية كمتغير مستقل وإجراءات تطبيق السالمة المهنية داللة إحصائية بين معوقات الصحة وا عالقة عكسية ذات

 المعنية بقواعد واطنة التنظيمية الم سلوكيات أدرك العاملون  كلماوبالتالي  .(H4) الرابع كمتغير تابع، مما ي ثبت صحة الفرض

 et al.Testa ,) المنشآت الفندقيةب السالمة المهنية التي تواجه تطبيق إجراءاتمعوقات العلى معظم تم التغلب العمل اآلمن؛ 

2018.) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 إجراءات الصحة والسالمة المهنية في تطبيق النموذج المقترح للتنبؤ بأثر األبعاد والمعـوقات (: 2شكل )
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 التي تم التوصل إليهاأهم النتائج 
 : اآلتيوهي ك ،المهنية مةسالوال لتطبيق إجراءات الصحةتكامل الم   العينة للمنهج العلميتفتقد معظم فنادق 

بغية خر لديه سياسات وممارسات مكتوبة بينما البعض اآلالمهنية، إجراءات الصحة والسالمة  هذه الفنادقطبق بعض ت   •
 .دون تطبيق ذلك على النحو األمثل توفير بيئة عمل آمنة،

 .ا  عتها دوريلمراجلنظام فعال  ، بل هناك افتقارصحية ساريةلعاملين لديهم شهادات جميع ا •
 نحو المدراء والمشرفين فقط. المتعلقة بتحسين ظروف العمل  في اتخاذ القرارات المركزية •
 .الصحة والسالمة في مكان العملة بأهمية لمعنيالبرامج التدريبية ا مادية محدودة لتوفيرامكانيات  توافر •
 غرافية. ائص الديمو الخص على بعضالمهنية الصحة والسالمة  االجتماع الدوري للجنة اعتماد  •
 بما يواكب التطور التكنولوجي الحالي.  ،مبتكرةالمهنية بطرق  مع المخاطر تقار التعاملاف •

 

 التوصيات 
ات التحسين يضمن الدورات التدريبية المتعلقة بعملن أهمية الصحة والسالمة المهنية حاكاة عوضع برنامج تدريبي بنظام الم   ▪

 المستمر لظروف العمل. 
لى استخدام السرد القصصي واإلنفوجرافيك في توضيح أهمية تأمين بيئة العمل خالل عمليات التدريب لدى  االعتماد ع ▪

 المستويات اإلدارية المختلفة.
   .ISO 45001نظام العالمي الوفق  ممارسات الصحة والسالمة المهنيةعداد خطة تنفيذية لتطبيق إ  ▪
 ما يتعلق بتوفير مكان عمل آمن.ب ية في التعبيركة، وإبداء الحر تطبيق مبدأ اإلدارة بالمشار وجوب  ▪
 .الميزانية السنوية للمنشأةضمن  من أجل تحسين ظروف العمل تخصيص ميزانية كافية  ▪
 التابعة لقسم األغذية والمشروبات.إجراء الصيانة الدورية للمعدات المستخدمة بمناطق التشغيل  ▪
 إجراءات الصحة والسالمة المهنية.نية بتطبيق ـتطوير سياسات إدارة التغيير للوائح التشريعية المع ▪
 ختصاصات كل عضو بها. السالمة المهنية داخل المنشأة، واتفعيل مهام ومسئوليات لجنة الصحة و  ▪
الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل باستخدام أحدث التقنيات إطالق وزارة السياحة حملة توعوية متكاملة لنشر ثقافة السالمة و  ▪

 اقع االفتراضي، انترنت األشياء والواقع الم عزز وذلك بالتعاون مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.كالو  الرقمية
 ودورات مكثفة من قبل حاملي الشهادات المهنية االحترافية في الصحة والسالمة المهنية.  عـقد ندوات ▪
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