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Abstract:
This study aims to analyze factors affect on five stars occupational safety in Aqaba
Special Economic Zone Authority (ASEZA). A questionnaire and personal interviews are
used to collect data. A group of (153) questionnaire is collected back out of (166) and (13)
questionnaire is excluded, so results of the study depends on (142) employers. The results
of study indicate that training can be the most effective factor that may has a key role on
employs’ safety in hotels. Employers should start their safety training courses as soon as
they enroll to work. More research should be conducted to find more effective factors that
related to work accidents.
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تحليل بعض العوامل المؤثرة على سالمة موظفي فنادق الخمس نجوم في منطقة العقبة
االقتصادية الخاصة )(ASEZA
د.عمر جوابرة
أستاذ مساعد–قسم ادارة الفنادق  -كلية السياحة والفندقة -الجامعة األردنية – األردن
الملخص:
تھدف الدراسة الى تحليل بعض العوامل المؤثرة على سالمة موظفي فنادق الخمس نجوم في منطقة العقبة االقتصادية
الخاصة ) ,(ASEZAتنتمي ھذه الدراسة إلى الدراسات االستكشافية التحليلية و تنتھج منھج جمع و تحليل البيانات من
خالل االستبيان وكذلك المقابالت الشخصية لذوي االختصاص في مجال الدراسة ،وذلك للوصول إلى نتائج أكثر فاعلية
وواقعية أجريت ھذه الدراسة بأسلوب الحصر الشامل على معظم الموظفين  ،وتم توزيع ) (166استبانه  ،عاد منھا
) (153استبانه و تم استبعاد ) (13استبيانة  ،لذا تم االعتماد على استبانه ) (142موظف وموظفة استطعنا الحصول
على بياناتھم .توصلت نتائج الدراسة الى ان تدريب الموظفين من أكثر الطرق فعالية في توفير سالمتھم والصحة في
مجال قطاع الفنادق ،وينبغي أن تبدأ ھذه الدورات التدريبية في اليوم الذي يتم فيه تعينھم ,و ويلزم إجراء مزيد من
البحوث لتوسيع نطاق استنتاجاتنا والبحث عن عوامل أخرى قد تكون مرتبطة بحوادث العمل.
كلمات دالة:
السالمة المھنية ,العقبة ,برنامج األمن والسالمة المھنية ,تصميم المطبخ في الفنادق ,سالمة العاملين في المطبخ.
مقدمة:
تعتبر إدارة السالمة المھنية ركنا ً أساسيا ً في جميع المنظمات حيث تھدف إلى تعزيز القدرات التنظيمية ،وتمكين
المنظمات الفندقية من استقطاب وتأھيل الكفاءات الالزمة والقادرة على مواكبة التحديات الحالية والمستقبلية
) .(Abbey,1997فقسم السالمة المھنية يمكن أن يساھم وبقوة في تحقيق ضمان المحافظة على العنصر البشري و
يمكن أن تكون عبء على العنصر البشري كما ھو الحال في بعض الفنادق الغير مصنفة عالميا وال يوجد بھا قسم
للسالمة المھنية وخاصة في العالم النامي ) .(Abu Sheikha.2000كما يھدف إلى حماية العاملين بالمنشآت السياحية
من الحوادت المحتملة التي قد تسبب بإصابات للعامل أو وفاة القدر ﷲ وأيضا ً أضرار أو تلفيات لممتلكات المنشأة.
وھذا العلم يترسخ بعدة معايير وإشتراطات يجب إتباعھا للحفاظ على سالمتنا وسالمة من حولنا .وكما يقال السالمة
للجميع فيقصد ھنا أنھا مسؤولية الجميع وتكاتفھم ليعيشوا في بيئة عمل آمنة ومطمئنة .تعتبر إدارة الموارد البشرية من
أھم وظائف اإلدارة لتركيزھا على العنصر البشري والذي يعتبر أثمن مورد لدى اإلدارة واألكثر تأثيرًا في اإلنتاجية
على اإلطالق والذي يھتم بشكل كبير بالموظفين وسالمتھم المھنية في قسم إنتاج الطعام والشراب )المطبخ( والمشاكل
التي يواجھھا الموظفين داخل وخارج ھذا القسم في فنادق الخمس نجوم في مدينة العقبة ).(Abbas,2003
إن السالمة المھنية تعني باختصار االستخدام األمثل للعنصر البشري المتوفر وال ُمتوقَع .كما أن مدى كفاءة ،و
قدرات ،وخبرات ھذا العنصر البشري وحماسه للعمل تتوقف كفاءة المنظمة ونجاحھا في الوصول إلى تحقيق أھدافھا .
) (Al-Mari,1987 Abu Saud,1989; Qahaf,1988لذلك أھتم علماء الموارد البشرية والسالمة المھنية بوضع
المبادئ و األسس التي تساعد على الحماية القصوى لكل فرد في المنظمة من خالل قسم السالمة المھنية في المؤسسات
الفندقية .جاءت الدراسة الحالية لتسليط الضوء علي مفھوم السالمة المھنية في فنادق الخمسة نجوم في منطقة العقبة
االقتصادية الخاصة,حيث بينت االحصائيات ان  %7من العاملين في قطاع الضيافة يتعرضون ألصابات عمل  ,بحيث
انھا من النسب االعلي في عدد االصابات علي مستوي العالم .بينت احصائيات مؤسسة الضمان االجتماعي االردنية ان
ھناك  14616حادث عمل بحيث يقع حادث عمل علي مستوي القطاعات االقتصادية االردنية كل نصف ساعة ووفاة
ناجمة عن أصابة عمل كل  3أيام  ,مما تدلل ھذه االرقام علي تراجع في مستوي معايير السالمة المھنية في العديد من
القطاعات المھنية في االردن .مدير مركز االعالم في مؤسسة الضمان االجتماعي في االردن قال :ان المؤسسة تخسر
 190مليون دينار نفقات تراكمية مباشرة ألصابات العمل .
بلغت اصابات العمل قطاع الضيافة  17اصابة عمل لكل الف مؤمن علية في قطاع الضيافة ) مؤسسة الضمان
االجتماعي ,(2014,بينت احصاءات مكتب العمل االمريكي  2003يوجد لدي العاملين قي الفنادق معدالت اعلي من
االصابات المھنية مقارنة بالعمال في قطاع الخدمات بشكل عام ,حيث اشارت احصاءات مكتب العمل االمريكي ان
االصابات المھنية واالمراض بلغت  6,7اصابات مھنية لكل  100عامل مقارنة  4,6في قطاع الخدمات ككل
) .(Bureau of Labor Statistics, 2003تتميز العمالة في مؤسسات الضيافة )قسم الطعام والشراب( بالحاجة الي
مھام جسدية ,وتشير الدراسات ان االعمال في الفنادق تتميز باالجور المنخفضة ) Krause et al., 1999; Parker
 (and Krause, 1999; AFL-CIO Working,2002; Bernhardt et al., 2003,الي وجود ادلة دامغة ان
وظائف ذات االجور المنخفضة ينتج عنھا ارتفاع العبء واالصابة واالعاقة وفقا لالحصاءات االوروبية في العمل
) (ESAW, Eurostat, 2004فقد وقعت  190736حوادث مھنية اسفرت عن غياب اكثر من ثالثة ايام من العمل,
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ووقع  66حادث مميت في قطاع الفنادق والمطاعم في االتحاد االوروبي .واشارت االرقام الي  %26من الحوادث التي
وقعت للعمال كانت اعمارھم تتراوح بين 25ال  34سنة  .قام المعھد الوطني للسالمة المھنية والصحية في الواليات
المتحدة االمريكية عام  2006بدراسة بحثية بينت ان  %80من القوي العاملة في الواليات المتحدة االمريكية في قطاع
االعمال الفندقية واجھوا مشاكل مثل اصابة العضالت والعظام في اقسام المطبخ والتدبير الفندقي وغيرھم من عمال
الخدمات الغذائية ) .(David et al., 2007كما يواجه قطاع االعمال في االردن مجموعة من المخاطر منھا الحوادث
داخل المنظمة و ندرج أھمية االحتفاظ بالعنصر البشري في فنادق العقبة لما له من دور فاعل في الوقت الحالي والدور
األھم في المستقبل بعد اكتمال المشاريع المستقبلية كأيله والسرايا وغيره من المشاريع السياحية ،وستكون فنادق اليوم
في العقبة بحاجة إلى االحتفاض بموظفيھا أكثر من أي وقت مضى.

شكل رقم ) (1نموذج الدراسة
أوال :الدراسات السابقة
في عصرنا الحالي الحقيقة المعروفة جيدا أن الموارد البشرية ھي العامل الرئيسي للنجاح التنظيمي .وتأتي قsوة شsركات
الضsيافة مsن القsوة البدنيsة والعقليsة لعمالھsا .ولsذلك ،فsإن اسsتدامة كونھsا قويsة للمنظمsة تsرتبط بالصsحة البدنيsة والنفسsية
لموظفيھssا ،ومعssارفھم ومھssاراتھم أيضssا .وبمssا أن أھميssة المssوارد البشssرية فssي تحقيssق النجssاح التنظيمssي قssد تحققssت ،فssإن
مسؤوليات وسلطات إدارات الموارد البشرية تتسع ،ال سsيما فsي قطsاع الضsيافة .ويعsد تنظsيم دورات تدريبيsة للمsوظفين
والحفssاظ علssى السssالمة والصssحة المھنيssة مssن بssين المھssام الرئيسssية لssدوائر إدارة المssوارد البشssرية .وھاتssان الوظيفتssان
تتفاعالن وتخدمان معا ھدف حماية الصحة البدنية والنفسية واالجتماعيsة للمsوظفين .جsاءت الدراسsة للبحsث فsي طبيعsة
العمل ,برنامج األمن والسالمة المھنية وعالقة تصميم المطsبخ فsي الفنsادق فsي الحsوادث التsي تحصsل فsي اقسsام الطعsام
والشssراب وسssالمة العssاملين فssي المطssبخ وضssمن ھssذه الورقssة ،تمssت دراسssة تssأثيرات تssدريب المssوظفين علssى السssالمة
والصحة المھنيتين من خالل تحليل تطبيقي من أجل عرض نھج وممارسsات قطsاع اإليsواء .ونتيجsة لsذلك ،تsم إدراك أن
تدريب الموظفين له تأثير إيجابي للغاية على السالمة والصحة المھنيتين .وعالوة على ذلك ،كsان مsن المفھsوم أن بعsض
البرامج التدريبية المحتملة مثل مخاطر الحوادث واألمراض المھنية أمر ال مفر منه ).( Al-Sahawneh, 2005
تتميز العمالة في مؤسسات الضيافة )قسم الطعام والشراب( بالحاجة الي مھام جسدية ,وتشير الدراسات ان االعمال في
الفنادق تتميز باالجور المنخفضة ) Krause et al., 1999; Parker and Krause, 1999; AFL-CIO
 (Working for America Institute, 2002; Bernhardt et al., 2003,الي وجود ادلة دامغة ان وظائف ذات
االجور المنخفضة ينتج عنھا ارتفاع العبء واالصابة واالعاقة .ذكر تقرير قطاع الفنادق ) Tawfiq,2006; Sarhan,
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 (2002ان معظم الحوادث جاءت من التعامل في رفع حمل زائد  ,زالت وسقوط االدوات اليدوية  ,ضرب من
االجسام الساقطة التعرض للمواد الضارة ,الحروق والجروح .توصلت دراسة )محمد طاھر الخلف  (1992,بعنوان
الصحة والسالمة المھنية وآثره على الروح المعنوية واإلنتاجية ان االرتفاع الكبير في إعداد حوادث العمل نتيجة لعدم
تطبيق األسس السليمة والصحية المتعلقة بالصحة والسالمة المھنية .عدم التقيد بتعليمات الصحة والسالمة المھنية
خاصة فيما يتعلق بأدوات الحماية والوقاية والفحوص الطبية ) .(Khalaf,1992حاولت الدراسة تسليط الضوء علي
مفھوم السالمة المھنية في فنادق الخمسة نجوم في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة,حيث بينت االحصائيات ان %7
من العاملين في قطاع الضيافة يتعرضون ألصابات عمل  ,بحيث انھا من النسب االعلي في عدد االصابات علي
مستوي العالم  .بينت احصائيات مؤسسة الضمان االجتماعي االردنية ان ھناك  14616حادث عمل بحيث يقع حادث
عمل علي مستوي القطاعات االقتصادية االردنية كل نصف ساعة ووفاة ناجمة عن أصابة عمل كل  3أيام  ,مما تدلل
ھذة االرقام علي تراجع في مستوي معايير السالمة المھنية في العديد من القطاعات المھنية في االردن .مدير مركز
االعالم في مؤسسة الضمان االجتماعي في االردن قال :ان المؤسسة تخسر  190مليون دينار نفقات تراكمية مباشرة
ألصابات العمل .تقل الحوادث عندما تكون الفنادق اكثر من  100غرفة ويكون الحد االدني من مساحة  10000قدم
مربع من مساحة المؤتمرات وتھدف ھذة المعايير في تصميم الفنادق الي تقليل تعرض العاملين لمخاطر حوادث العمل
 ,وتشير الدراسات الى ضياع االنتاجية للعامل يعود الى سبب سوؤ تصميم البناء او وضعية المعدات او اجراءات
العمل التي تسبب تعب العضالت او حتي القرحة
; (Mohammed et al , 2014; Dasinger et al., 1999
Pransky et al., 1999 ; Rosenman et al., 2000, Scherzer et al., 2005; Evanoff et al., 2002
دراسة بسام فطين أبو سsعود ) (1989وھsي بعنsوان " دراسsة تحليليsة لواقsع السsالمة المھنيsة لsدى الشsركات الصsناعية
األردنية المساھمة العامة في مناخ آمن وھل يؤثر ذلك على معدالت حوادث العمل لديه " فقد توصsلت الدراسsة إلsى إن
دورات السssالمة المھنيssة لssدى الشssركات األردنيssة الصssناعية المسssاھمة ضssعيفة جssدا قطssاعي الصssناعات االسssتثمارية
والصناعات المعدنية ھما األفضل من حيث المحافظsة علsى السsالمة المھنيsة للعمsال عsن طريsق نشsر الsوعي وإمsدادھم
بأدوات السالمة المھنية وكذلك من حيث المتابعة الطبية إن معظم المصابين لدى قطاعي الصناعات الكيماويsة والدوائيsة
والتمويلية تميزوا بصغر سنھم بنسsبة  %69 - %51مsن مجمsوع المصsابين وھsذا يعنsي أنsه كلمsا صsغر عمsر العامsل
كلما زادت معدالت حوادث العمل ارتفsاع مسsتوى الضsغط النفسsي لsدى المصsابين ) .(Abu Saud,1989يتميsز قطsاع
السياحة بالموسمية لsذا يsدخل اعsداد كبيsرة مsن للعمsل فsي القطsاع وقsد يكونsوا ال يمتلكsون مھsارة كافيsة مsن التعامsل مsع
المعدات ونقص المعرفة بحقوق العمال  ,انخفاض مستويات التعليم لدي بعض العمsال ممsا يعرضsھم الsى حsوادث داخsل
المنشsاة التsي يعملsوا بھsا) .(Saleh, 2003; Jumaili,2004دراسsة بsولص السsھاونه ) (2005وھsي بعنsوان "درجsة
التزام معلمي التعليم المھني الصناعي باحتياطات األمن والسالمة في المشاغل المھنية " وقد ھدفت الدراسة إلى تعريsف
درجssة التssزام معلمssي التعلssيم المھنssي الصssناعي باحتياطssات األمssن والسssالمة فssي الشssاغل المھنيssة وعالقتssه فssي بعssض
المتغيرات وقد توصل الباحث إلى أن إجراءات األمن والسالمة في ھذه المختبرات بحاجه إلsى تقويsه وإنھsا تتsوفر ولكsن
ليست إلى الحد الكافي ).( Al-Sahawneh,2005;Zidan,1995
مشكلة الدراسة
تسعى ھذه الدراسة للتعرف على واقع حال السالمة المھنية لموظفي قسم اإلنتاج ) المطبخ( أحد أھم أقسام الطعام
والشراب في فنادق الخمس نجوم في مدينة العقبة  ،وأنواع المعوقات والصعوبات التي تواجھھم في القيام بدورھم
الخدمي المنشود ،وما يترتب عليھا من أثار على أدائھم المھني.

.1
.2
.3
.4

أھداف الدراسة
تھدف الدراسة الستخالص نتائج تساعد في معرفة وفھم العالقة بين الموظفين وسالمتھم  ،وكيفية إشباع دوافع
السالمة واألمان المھنيين لموظفي قسم الطعام والشراب في فنادق الخمس نجوم في مدينة العقبة ،وتحقيق رضاھم
الوظيفي والمھني من خالل تسليط الضوء على بعض اإلصابات التي تحصل في القسم وأسبابه وطرق التقليل أو منع
مثل ھذه الحوادث ،وذلك من خالل مقابالت أجريت مع مسؤولي قسم المطبخ في فنادق عينة الدراسة.
مما سبق يتضح لنا أن الدراسة تسعى لدراسة واقع السالمة المھنية بالفنادق الخمس واألربع نجوم في العقبة من
كافة الجوانب ،ھـذا وسوف تسعى الدراسـة لتحقيق ھذه األھداف من خالل األمور التالية :
بيان واقع حال بيئة عمل فنادق الخمس واألربع نجوم في العقبة .
فھم الدور الذي يقوم به المشرفون في قسم المطبخ من اجل سالمة الموظفين .
ما دور السالمة المھنية و التدريب للموارد البشرية بالفنادق الخمس نجوم في العقبة ؟
ما واقع السالمة المھنية بالفنادق الخمس نجوم في مدينة العقبة ؟
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أھمية الدراسة
صممت ھذه الدراسة لمعرفة أوضاع الموظف المھنية ضمن قسم المطبخ في المؤسسات الفندقية ، ،و العوامل
المؤثرة على سالمة موظفي فنادق الخمس نجوم في العقبة  ،وما تبينه الدراسة من نتائج و توصيات سيوضع أمام
أصحاب القرار في القطاع الفندقي ألخذھا بعين االعتبار .تستعرض ھذه الدراسة العالقات بين السالمة المھنية و
الموظفين  ،وبعض الخصائص الديموغرافية  ،لإلسھام في كيفية التعامل مع اآلثار النفسية لضغوط العمل الناجمة عن
إدراك الموظفين لتلك المتغيرات .تأتي أھمية ھذه الدراسة من أھمية القطاع السياحي الذي يلعب دورا مھما في التنمية
االقتصادية للمملكة ،و تقدم ھذه الدارسة قاعدة بيانات ومؤشرات مھمة عن السالمة المھنية في فنادق الخمس واألربع
نجوم في مدينة العقبة ،من حيث )حجم عمالة الذكور مقارنة باإلناث ,السمات المھنية األخرى مثل :سنوات الخبرة،
التأھيل والتدريب وقدرة االستفادة منه ،السالمة المھنية لھم في ظل األوضاع المھنية التي يعيشونھا(.
فرضيات الدراسة
الفرضية الرئيسية األولى :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين بيئة العمل في مطابخ فنادق الخمس نجوم في مدينة
العقبة و بين السالمة المھنية لھم .
الفرضيات الفرعية للفرضية الرئيسية األولى:
 -1ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين طبيعة عمل الموظف في المطبخ في فنادق الخمس نجوم في مدينة العقبة
والسالمة المھنية للموظفين فيه.
 -2ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين برنامج األمن و السالمة المھنية الموجود في قسم المطبخ لفنادق الخمس
نجوم في مدينة العقبة والسالمة المھنية للموظفين فيه.
 -3ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين قسم السالمة المھنية في فنادق الخمس نجوم في مدينة العقبة والسالمة
المھنية للموظفين فيه.
 -4ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تصميم المطبخ في فنادق الخمس نجوم في مدينة العقبة و السالمة المھنية
للموظفين فيه.
الفرضية الرئيسية الثانية :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين العوامل الديموغرافية للموظفين و بين سالمتھم
المھنية في عملھم ضمن فنادق الخمس نجوم في مدينة العقبة.
تساؤالت الدراسة

.1
.2
.3

بما أن ھذه الدراسة تعد من الدراسات االستكشافية التحليلية ،وأنھا األولى من نوعھا في المجتمع المحلي لمنطقة
العقبة على حد علم الباحث ،فھي تحاول اإلجابة على التساؤالت التالية:
ما ھي فرص التدريب والدورات التي حصل عليھا الموظف في مجال السالمة المھنية ؟
ما ھي نسبة السالمة المھنية في المؤسسات الفندقية بشكل عام ؟
ما ھي رؤية ومقترحات الموظف لتحسين سالمته المھنية في العمل ؟
ثانيا ً :اختبار صدق استمارة االستبيان
للتحقق من الصدق الظاھري لھذه المقاييس )ھل العبارات مناسبة لقياس الخيار؟( إذ عرضت على محكمين في كلية
العقبة الجامعية ،وقد اخذ الباحثون بالكثير مما أبدوه من مالحظات قيمة بشأن الحذف والتعديل وإعادة الصياغة.
ثالثا ً :األساليب اإلحصائية
وھي على نوعين:
 األساليب الوصفية ،واستخدم فيھا ما يلي: التوزيع التكراري والنسب المئوية لإلجاباتFrequency Distribution &Percentage الوسط الحسابي لتحديد مستوى المتغيرات .Mean االنحراف المعياري لمعرفة مدى تشتت القيم حول أوساطھا الحسابية.Standard Deviation ، األساليب التحليلية ،واستخدم فيھا ما يلي:االنحدار الخطي البسيط ) (Simple Linear Regressionلقياس تأثير متغير في متغير أخر.
اختبار  :Fاستخدمت الختبار معنوية العالقة )وجود أو عدم وجود( تأثير بين المتغيرات المستقلة والمتغيرات المعتمدة.
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 : R2لمعرفة درجة مساھمة المتغير المستقل في المتغير المعتمد.
رابعا ً :محددات وصعوبات الدراسة
كانت صعوبات الدراسة في الجانب الميداني  ،حيث واجه الباحث صعوبات ومشاكل أثناء توزيع استمارة
االستبيان ،إذ كانت عينة الفنادق المبحوثة تتبع نظام مشدد في التعامل مع االستبيانات بعرضھا على جھة حكومية مع
أن الباحث واصل فكرة بأن االستبانة لغرض البحث العلمي فقط  ،مما تطلب ذلك الكثير من الوقت والجھد
واالتصاالت من خالل المراجعات المستمرة ولعدة مرات لبعض منھا بسبب عدم اھتمام بعض إداراتھا بالموضوع
والنشغال اإلدارات األخرى بالمھام الرسمية الروتينية اليومية المكلفة بھا.
وصف العينة وحدودھا
تنتمي ھذه الدراسة إلى الدراسات االستكشافية التحليلية و تنتھج منھج جمع و تحليل البيانات من خالل االستبيان
وكذلك المقابالت الشخصية لذوي االختصاص في مجال الدراسة ،وذلك للوصول إلى نتائج أكثر فاعلية وواقعية  ،حيث
تعد الدراسة التي تجرى على القائمين باالتصال في المؤسسات الفندقية في مدينة العقبة ذات الخمس نجوم  ،أجريت
ھذه الدراسة بأسلوب الحصر الشامل على معظم الموظفين  ،و تم توزيع )  (166استبانه  ،عاد منھا ) (153استبانه و
تم استبعاد ) (13استبيانات  ،لذا تم االعتماد على استبانه ) (142موظف و موظفة استطعنا الحصول على بياناتھم ،
ويعملون في المؤسسات الفندقية األردنية ذات الخمس واألربع نجوم في مدينة العقبة  ،جمعت البيانات منھم عن طريق
االستبيان ،ويمثلون مجتمع البحث وعينة الدارسة .
المقابالت الميدانية
قام الباحث بمقابالت شخصية مع بعض العاملين في فنادق عينة الدراسة من موظفي قسم إنتاج الطعام والشراب )
المطبخ ( ،وحصلوا على اآلتي:
المقابلة األولى :فندق كمبنسكي  /العقبة
مقابله مع الشف )ح .م (  depart chefفي قسم المطبخ ) الساخن(
يعمل الشف فادي منذ  12سنوات في مجال إعداد الطعام كما انه ذكر بأنه قد أصيب في بعض اإلصابات الخفيفة أثناء
العمل وكان سبب ھذه اإلصابات أما من ضغط العمل أو السرعة في العمل ،ويذكر الشف بأنه في جميع الفنادق التي
عمل بھا يوجد نظام أمن وسالمة ولكن ھناك تفاوت من فندق إلى آخر.
وتم طرح األسئلة على النحو التالي :
س  :كونك رئيس قسم ھل تعطي تعليمات للموظفين الموجودين بكيفية االستخدام المناسب لألدوات الموجودة ؟
الشيف  :من أھم الواجبات الموكل بھا ھي تعليم الموظفين الجدد خاصة كيفية االستخدام األمثل لھذه األدوات
ومتابعة تطبيقھم ھذه الطرق السليمة في التعامل مع كافة األدوات واألجھزة الموجودة في قسم المطبخ .
س  :ھل يوجد نظام معين من اجل تطبيق برنامج السالمة المھنية في القسم ؟
الشيف  :نعم ففي كل يوم نقوم بإعادة المعلومات على الموظفين في اجتماع قصير ال يتعدى النصف ساعة ،نذكر فيه
كل ما ھو مھم وجديد ونقوم بعمل تدريب سريع من اجل السالمة المھنية والعامة للموظفين والطعام الذي يتم إنتاجه .
س  :ھل تعرضت إلى إصابة أثناء العمل وما ھو السبب الرئيسي لذلك ؟
الشف  :لقد تعرضت إلى إصابات والحمد ~ لم تكن مؤثره بشكل كبير وأكثر ما نتعرض له من اإلصابات ھي الحروق
إما من الماء أو الزيت أو األفران مع وجود برامج األمن والسالمة والحذر الشديد أثناء العمل لكن في بعض المواقف
تكون غير قادر على السيطرة على ھذه األمور ومن أسباب عدم السيطرة السرعة في أداء العمل ) السرعة الغير
مطلوبة(
وضغط العمل ) عندما يطلب منك القيام بعدة أمور في وقت واحد فھذا يؤدي إلى تشتيت األفكار وقلة السيطرة( .
المقابلة الثانية :فندق رادسون بلو  /العقبة
مقابله مع الشف ) م .غ( في قسم المطبخ
يعمل الشف أحمد منذ سنتين في مجال إعداد الطعام كما أنه ذكر بأنه قد أصيب في بعض اإلصابات الخفيفة أثناء العمل
وكان سبب ھذه اإلصابات أما من ضغط العمل أو السرعة في العمل أو التوتر إما من الداخل أو الخارج .
وتم طرح األسئلة على النحو التالي :
س  :ما دور السالمة المھنية في قسم المطبخ وما التعليمات التي تتبعونھا ؟
الشف  :ھناك دورات تدريبية عن السالمة المھنية وكيفية التعامل مع األدوات والمعدات بشكل دوري وذكر الشف أنه
بالنسبة للتعامل مع األدوات والمعدات من ناحية السالمة المھنية فھي كاآلتي :
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.1
.2
.3

الزى الرسمي  :وھو اللباس الرسمي الكامل مثل Safety ،وھو لحماية القدمين عند وقوع أحد المعدات الثقيلة وھناك
الحرجاي وھي للحماية من الحرق بالماء الساخن أو المواد الساخنة وأيضا الجاكيت ويتكون من طبقتين لحماية الصدر
من الحروق بشكل عام .
األدوات والمعدات  :إذا وجد في أحد المعدات خلل ما مثل آلة تقطيع اللحوم أو سماع صوت غريب يتم إبالغ الصيانة
فورا ألنه من الممكن أن تؤدي إلى إحداث ضرر كبير .
 : Hi-Geenوھي النظافة الشخصية ) الشعر ،األظافر ،والجسم كامال ( وبالتشديد على غسل األيدي باستمرار ممكن
أن تكون كل  15دقيقة .
ومن األمثلة على الحوادث التي حصلت عنا ھي :
بأن أحد الموظفين لم يتقيد باللباس الرسمي للمطبخ وفي أثناء عمله وقع عليه زيت حامي جدا أدى إلى حرق نفسه
حروق شديدة وذلك ألنه لم يتقيد بالتعليمات نحو اللباس وسالمته المھنية في العمل .
المعالجة اإلحصائية
يتضمن عرضا ألھم النتائج التي توصلت إليھا الدراسsة مsن وجھsة نظsر أفsراد عينsة الدراسsة العsاملين فsي القطsاع
الفندقي والسياحي والتي ھدفت للتعرف إلى واقع السالمة المھنيsة فsي أقسsام إنتsاج الطعsام لفنsادق الخمsس واألربsع نجsوم
في مدينة العقبة ،وقد اعتمد المعيار التالي للحكم على المتوسطات الحسابية وھو :
:1
:2
:3
:4
:5

 1.49 - 1.00يقابل التقدير بدرجة منخفضة جدا
 2.49 - 1.50يقابل التقدير بدرجة منخفضة
 3.49 - 2.50يقابل التقدير بدرجة متوسطة
 4.49 - 3.50يقابل التقدير بدرجة كبيرة
 5.00 - 4.50يقابل التقدير بدرجة كبيرة جدا
وفيما يلي عرضا للنتائج وفقا ألسئلة الدراسة

 ما واقع السالمة المھنية في أقسام إنتاج الطعام لفنادق الخمس واألربع نجوم في مدينsة العقبsة مsن وجھsة نظsر العsاملينفي ھذا القطاع؟
 ھل ھناك فروق ذات داللsة إحصsائية عنsد مسsتوى الداللsة )  (0.05فsي واقsع السsالمة المھنيsة فsي أقسsام إنتsاج الطعsاملفنادق الخمس واألربع نجوم في مدينة العقبة من وجھة نظر العsاملين فsي ھsذا القطsاع تعsزى لمتغيsرات الجsنس والحالsة
االجتماعية والعمر والخبرة في الفندق الحالي ،وسنوات الخدمة في القطاع السياحي وعدد دورات البرامج الصحية؟
 ھل ھناك عالقsة ذات داللsة إحصsائية بsين مجsاالت الدراسsة ) برنsامج األمsن والسsالمة المھنيsة وقسsم السsالمة المھنيsةوتصميم وسالمة العاملين في المطبخ من وجھة نظر أفراد عينة الدراسة؟
جدول رقم  .1المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العينة لواقع برنامج األمن والسالمة
المھنية مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية
الفقرات
الرقم
2
1
3
4
6
5

المتوسط الحسابي

يفرض الفندق نظام زي خاص يجب ارتداؤه أثناء العمل لغاية السsالمة
مsن الحsوادث كالحssذاء الطبsي وتغطيsة الشssعر وخلsع الخssواتم واألدوات
المعدنية أثناء العمل
يعsssد الفنsssدق برنsssامج توعيsssة مھنيsssة لتحsssذير الفsssرد العامsssل مsssن خطsssر
االسssتخدام الخssاطئ للمعssدات واألدوات ال سssيما فssي قسssم المطssبخ أو
الصيانة
ھنالك توجيھsات بضsرورة عsدم العبsث أو اللعsب بالمعsدات أو األدوات
الحادة
تتوفر في أقسام الفندق عالمات داله تحذر االقتراب من بعsض األقسsام
أو األدوات الميكانيكية والكھربائية التي قد تسبب ضرراً للموظف
يتوفر في الفندق عيادة طبيب وأدوية ومستلزمات إسعافات أولية
يحرص الفندق على إعداد برامج توعية أمنية خاصة بعمليات اإلخsالء
أثناء الكوارث والحوادث
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االنحراف
المعياري

الرتبة
2

4.58

.61

4.58

.64

4.55

.68

4.54

.73

4.52

.84

4.47

0.91

1
3
4
5
6
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يتضح من الجدول رقم ) (1إن المتوسطات الحسابية للمجال األول تsراوح بsين ) (4.58 – 4.47بsانحراف معيsاري
) (0.91 -0.61وان الفقرة رقم ) (2والتي نصت على " يفرض الفندق نظام زى خاص يجب ارتداؤه أثناء العمsل لغايsة
السssالمة مssن الحssوادث كالحssذاء الطبssي وتغطيssة الشssعر وخلssع الخssواتم واألدوات المعدنيssة أثنssاء العمssل"جssاءت بالمرتبssة
األولى بمتوسط حسابي)  (4.58وھو يقابل التقدير بدرجة كبيرة جدا ،وجاءت الفقرة رقم ) (1والتي نصsت علsى " يعsد
الفنssدق برنssامج توعيssة مھنيssة لتحssذير الفssرد العامssل مssن خطssر االسssتخدام الخssاطئ للمعssدات واألدوات ال سssيما فssي قسssم
المطبخ أو الصيانة" بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي ) (4.58وھو يقابل التقsدير بدرجsة كبيsرة جsدا واحتلsت الفقsرة رقsم
) (5والتssي نصssت علssى" يحssرص الفنssدق علssى إعssداد بssرامج توعيssة أمنيssة خاصssة بعمليssات اإلخssالء أثنssاء الكssوارث
والحوادث" بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابي )  (4.47وھو يقابل التقدير بدرجة كبيرة.
جدول رقم ) (2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العينة لواقع قسم السالمة المھنية مرتبة
تنازليا حسب المتوسطات الحسابية
الفقرات

الرقم

يوجد في الفندق قسم خاص يھتم بالسالمة المھنية
ھنالك دورات تدريبيه باستمرار تؤكد على السالمة المھنية
يقوم المشرف بإجراء جوالت تفقديه لمتطلبات السالمة الفندقية
توزع مھام السالمة المھنية على جميع أقسام الفندق
يھتم الفندق بتوفير مدربين ذوي خبsرات فاعلsة إلدارة البsرامج التدريبيsة
والسالمة المھنية
يوفر الفندق كل ما ھو جديد من برامج ومعدات من اجل السالمة العامة

7
10
9
8
11
12

المتوسUUUUUUUUUUط
الحسابي
4.35
4.33
4.31
4.30

االنحUUUUUUUUUUUUUUUUUUراف
المعياري
.83
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.96
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الرتبة
1
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6

يتضح من الجدول رقم ) (2إن المتوسطات الحسابية للمجال الثاني تراوح بين ) (4.35 –4.18بانحراف معياري
) (1.00 -0.81وان الفقرة رقم ) (7والتي نصت على " يوجد في الفندق قسم خاص يھتم بالسالمة المھنية "جاءت
بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي)  (4.35وھو يقابل التقدير بدرجة كبيرة  ،وجاءت الفقرة رقم ) (10والتي نصت على
" ھنالك دورات تدريبيه باستمرار تؤكد على السالمة المھنية " بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي ) (4.33وھو يقابل
التقدير بدرجة كبيرة واحتلت الفقرة رقم ) (12والتي نصت على" يوفر الفندق كل ما ھو جديد من برامج ومعدات من
اجل السالمة العامة " بالمرتبة االخيرة بمتوسط حسابي )  (4.18وھو يقابل التقدير بدرجة كبيرة ايضا أعلى معدالت
من اإلصابات المھنية واألمراض توجد لدى العاملين في الفنادق مقارنة بالعمال في قطاع الخدمات عموما .وفي عام
 ،2002بلغ عدد العاملين في الفنادق  6.7إصابات وأمراض مھنية لكل  100من العاملين بدوام كامل ،مقابل  4.6في
قطاع الخدمات ككل.
جدول رقم ) (3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات افراد العينة لواقع تصميم المطبخ مرتبة تنازليا
حسب المتوسطات الحسابية
الرقم
13
20
23
14
15
17
19
22
16

الفقرات
مساحة المطبخ واسعة وتوفر حرية الحركة للعاملين في المطبخ
وجود عدد كافي من المغاسل لكثرة استخدامھا
تتوفر مخارج للطوارئ في حالة حدوث مشكلة ما
موقع المطبخ قريب من المطعم بحيث يتم تقsديم الطعsام بشsكل سsريع
ومناسب
يتوفر في المطبخ مراوح شفط لسحب البخار من المطبخ
تتوافر اإلضاءة الجيدة والمناسبة للعاملين في المطبخ
تصssميم شssبكة الصssرف الصssحي كبيssر ،ويتحمssل الضssغط العssالي فssي
المطبخ
مصادر الكھرباء موزعة بشكل جيد وبعيدة عن مصادر المياه
تتوفر تھوية جيدة للعاملين في المطبخ
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وضع شبك على النوافذ لمنع دخول الحشرات
السقف مطلي بمادة تمنع التقاط األبخرة التsي تشsكل تلوثsا يsؤثر علsى
األطعمة
أرضية المطبخ مبلطه ببالط خشن يمنع االنزالق

18
21
24

4.37

.88

4.30

1.00

4.30

.99

10
11
12

يتضح من الجدول رقم ) (3ان المتوسطات الحسابية للمجال الثالsث تsراوح بsين ) (4.68 – 4.30بsانحراف معيsاري
) (1.00 -0.56وان الفقsرة رقssم ) (13والتsي نصssت علsى " مسssاحة المطsبخ واسssعة وتsوفر حريssة الحركsة للعssاملين فssي
المطsبخ "جssاءت بالمرتبssة االولssى بمتوسssط حسsابي)  (4.68وھssو يقابssل التقssدير بدرجssة كبيsرة جssدا ،وجssاءت الفقssرة رقssم
) (20والتي نصت على " وجود عدد كافي مsن المغاسsل لكثsرة اسsتخدامھا " بالمرتبsة الثانيsة بمتوسsط حسsابي )(4.67
وھو يقابل التقدير بدرجة كبيرة جدا واحتلت الفقرة رقم ) (24والتsي نصsت علsى" أرضsية المطsبخ مبلطsه بsبالط خشsن
يمنع االنزالق " بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابي )  (4.30وھو يقابل التقدير بدرجة كبيرة.
جدول رقم ) (4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات افراد العينة لواقع سالمة العاملين في المطبخ
مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية
الرقم

الفقرات

30

ھناك تعليمات باستعمال ألواح التقطيع الخاصة باللحوم

31

ھناك تعليمات مsن اإلدارة بإزالsة المsاء والsدھون عsن األرض بشsكل
فوري إن وجدت
مراعssاة وجssود طفايssات حريssق بعssدة أنssواع مثssل ) البssودرة  ،السssائل ،
الرغوة (
ھناك تعليمات بعدم فتح العلب باستخدام السكينة
وجود صندوق لإلسعافات األولية للعاملين في المطبخ
تحsssذر اإلدارة محاولsssة التقsssاط األدوات الحsssادة قبsssل سsssقوطھا علsssى
األرض
تحذر اإلدارة من مسك السكاكين من األماكن الحادة عند استعمالھا.
تمنع إدارة الفندق الركض داخل المطبخ
تركssssز االدارة علssssى ضssssرورة معرفssssة اسssssتخدام اآلالت والمعssssدات
الموجودة في المطبخ لتفادي وقوع أي مشكلة خطر

36

ھنssاك تعليمsssات مھمsssة مsssن اإلدارة بإطفsssاء األجھsssزة والمعsssدات بعsssد
االنتھاء من العمل بھا
ھنssاك توجيھssات بضssرورة إنھssاء مشssاكل العssاملين داخssل المطssبخ فssي
حالة حدوثھا.
األدوات والمعssدات الثقيلssة الموجssودة فssي المطssبخ تحفssظ علssى رفssوف
منخفضة.
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.66
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يتضح من الجدول رقم ) (4ان المتوسطات الحسابية للمجال الرابع تراوح بsين ) (4.72 – 4.49بsانحراف معيsاري
) (0.73 -0.53وان الفقssرة رقssم ) (30والتssي نصssت علssى " ھنssاك تعليمssات باسssتعمال ألssواح التقطيssع الخاصssة بssاللحوم
"جاءت بالمرتبة االولى بمتوسط حسابي (4.72وھو يقابل التقدير بدرجة كبيsرة جsدا ،وجsاءت الفقsرة رقsم ) (31والتsي
نصت على " ھنsاك تعليمsات مsن اإلدارة بإزالsة المsاء والsدھون عsن األرض بشsكل فsوري إن وجsدت " بالمرتبsة الثانيsة
بمتوسط حسابي ) (4.70وھو يقابل التقsدير بدرجsة كبيsرة جsدا واحتلsت الفقsرة رقsم ) (26والتsي نصsت علsى" األدوات
والمعدات الثقيلة الموجودة في المطبخ تحفظ علsى رفsوف منخفضsة ".بالمرتبsة األخيsرة بمتوسsط حسsابي )  (4.49وھsو
يقابل التقدير بدرجة كبيرة.
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نتائج األداة ككل
جدول رقم )(5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العينة على مجاالت الدراسة مرتبة تنازليا حسب
المتوسطات الحسابية
المتوسUUUUUUUUUUUUUUUط االنحراف المعياري
المجاالت
الرقم
الحسابي
.37
4.63
سالمة العاملين في المطبخ
4
.49
4.54
برنامج األمن والسالمة المھنية
1
.48
4.51
تصميم المطبح
3
.73
4.27
قسم السالمة المھنية
2
.41
4.49
الكلي
النتائج
اشارت نتائج الدراسة أن غالبية العsاملين فsي القطsاع السsياحي مsن فئsة الsذكور وفsي ذات الوقsت مsن غيsر المتsزوجين،
وھsم شssباب خssريجين جssدد ومsن ذوي سssنوات الخبssرة البسssيطة ،ومعظsم الخبssرات تتssراوح بssين السsنة إلssى ثssالث سssنوات
وأعمار العاملين في ھذا القطاع مsن الفئsة العمريsة  29 _ 26عsام وبنسsبة  . %88.0فsالنظرة نحsو المsرأة تعتمsد بشsكل
كبير علي الدين وبعض العادات والتقاليد القبلية وبشكل متفاوت في المجتمعات العربية وبالتsالي تsؤثر علsى عمsل المsرأة
في قطاع الضsيافة,ولعsل ھsذه النتsائج ال تثيsر الدھشsة فsي المجتمsع الsذي تكثsر فيsه ثقافsة العيsب مsن حيsث السsماح للمsرأة
بالعمل في مثل ھsذا القطsاع .يعمsل الفنsدق علsى وضsع سياسsات تشsجيعية للعنصsر األنثsوي و اسsتقطابه بشsكل اكبsر مsن
خssالل توعيssة المجتمssع المحلssي و توضssيح بعssض النقssاط المھمssة و تحتssاج لتوعيssة و تقssديمھا ببيئssة سssليمة الن المجتمssع
) Goldthorpe et
األردنsي مجتمsع محsافظ فالدراسsات الحديثsة المتعلقsة بعمsل المsرأة فsي قطsاع الضsيافة
 (al,1968بدأت من خالل توجsة المsراة للعمsل بھsذا القطsاع دعsم االسsرة ماديsا)  (Railey et al., 2002ھنsاك توجsة
طويل االمد في المجتمع االردني للعمل في الفنادق.
أما فيما يخص العالقة بين البيانات الديموغرافية وبيئة العمل فقد أظھرت النتsائج وجsود عالقsة ذات داللsة إحصsائية بsين
ھssذه المتغيssرات ومسssتوى السssالمة المھنيssة ،باسssتثناء العمssر ألن الفئssات العمريssة مssا بssين  26و  29لssم تعطssي أي نتssائج
ايجابية لتؤثر على الدراسة ،حيث أن الفئة العمرية األولى في طور تأسيس وظيفي  ،لsذلك ال يعsي مsدى أھميsة السsالمة
المھنيsة  ،ممsا يعنsي بsأن ھsذه العوامsل تتطلsب جھsدا إضssافيا مsن المؤسسsة لزيsادة السsالمة المھنيsة بsين العsاملين فsي ھssذا
القطاع  .أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة بين مھام وواجبsات الموظsف وإمكاناتsه وقدراتsه بشsكل يتناسsب وزيsادة
السالمة المھنية واإلنتاجية العامsة للموظsف .أمsا فsي مsا يتعلsق ببرنsامج السsالمة المھنيsة فsإن عينsة الدارسsة أشsارت إلsى
وجود برامج سالمة مھنية وارتبطت بمعدالت تلك البرامج بشكل مرتفع حيsث أن متوسsط درجsات أفsراد عينsة الدراسsة
على ھذا البعد قد بلغت . % 39.4
يرى الباحث وجود عالقة جيدة مع الزمالء في الفنsدق تعمsل علsى روح الفريsق الواحsد وخلsق الsوالء واالنتمsاء وتعزيsز
العمل الجماعي .نالحظ بان ھنsاك عالقsة ايجابيsة بsين طبيعsة العمsل فsي الفنsدق والسsالمة المھنيsة ،حيsث تsزداد معsدالت
السالمة المھنية كلما كانت طبيعة العمsل التsي يؤديھsا الموظsف أكثsر مالئمsة لقدراتsه وإمكانيsات فsي العمsل  .وجsد فريsق
الدراسة بان ھناك عالقة بين السالمة المھنية والدورات التدريبية فقد أظھرت الدراسة وجsود عالقsة دالsة بيsنھم أي انsه
كلما كانت برامج األمن والسالمة متوفرة وبمستويات عالية كلما كان ھناك سالمة مھنية أعلى .يsرى الباحsث بsأن ھنالsك
فرص للتدريب والتطوير للموظفين التي بينت الدراسة وجود عالقة دالة بينھا وبين السالمة المھنية ،كذلك يsوفر الفنsدق
ورشات عمل تدريبية للموظفين في العمل تخص سالمتھم المھنية .
بينت الدراسة ھنالك التزاما شديدا علsى ضsرورة وجsود عيsادة طبيsب ومسsتلزمات وإسsعافات أوليsة  .كمsا تبsين لفريsق
الدراسة أن ھنالك تركيز مھم على قسم السالمة المھنية من حيث استخدام األدوات والمعدات من قبل المsوظفين فsي قسsم
إنتاج الطعsام والشsراب وخاصsة العsاملين فsي المطsبخ  .يالحsظ فريsق الدراسsة ان ھنsاك اھتمsام واضsح مsن قبsل رؤسsاء
االقسام االنتاجية )المطبخ( ضمن قسم الطعsام والشsراب مsن حيsث السsالمة المھنيsة واإلجsراءات المتبعsة للمsوظفين  .قsد
يكون الموظف ھو الطرف االكثر تسببا بالحوادث ،وھذا ما اوضحته نتائج المقابالت التي اجراھا فريق الدراسsة .بشsكل
عام ھناك وجود ملموس الجراءات السالمة المھنيsة المتعلقsة بقسsم المطsبخ ضsمن فنsادق عينsة الدرسsة ،لsذلك نالحsظ ان
ھناك انخفاض واضح لمعدالت االصابة بالحوادث الكبيرة بsين صsفوف مsوظفي ھsذا القسsم .إجsراء مزيsد مsن الدراسsات
االرتباطية والدراسات النسبية في العالقة بين مسsتوى السsالمة المھنيsة ومتغيsرات بيئsة العمsل ,فالدراسsات التsي درسsت
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الرتبة
1
2
3
4
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االعمsال البدنيsة المتعبsة وبمsا يرافقھsا مsن ضsغوط العمsل تsؤثر علsى سsير االعمsال مsن الحsوادث المھنيsة ) Bernard,
 (1997; Robert,1995الدراسات لم تتطرق الي الحالة النفسية واالجتماعية للعاملين في قطsاع الضsبافة وأثsر ھsذة
الحالsة علsى طبيعsة الحsوادث المھنيsة فsي الفنsادق ) .( Bongers et al., 1993 ; Davis and Heaney , 2000
مراجعة السياسات الخاصة بموظفين قسم إنتاج الطعام والشsراب فsي الفنsدق)مثsل الsزي الرسsمي واتبsاع قواعsد السsالمة
المھنية ( بحيث يتم اعتماد اسلوب الرقابة الذاتية للموظف على نفسsه فيمsا يتعلsق بإلتزامsه بإرتsداء الsزي الرسsمي للعمsل
حرصا على سالمته .
يعتقد الباحث ان ادارة الفندق بحاجة لتعزيز الدورات التدريبية والتsي تخsص السsالمة المھنيsة لمsوظفين الفنsادق فsي قسsم
إنتاج الطعام والشراب في فنادق عينة الدراسة ،كون ھذا التعزيز يصب في مصلحة الموظفين ضمن ھذا القسم الحيsوي.
يعتبر تدريب الموظفين من أكثر الطرق فعالية في توفير سsالمتھم والصsحة فsي مجsال األعمsال التجاريsة ومنھsا قطsاع
الفنادق الحياة ،وينبغsي أن تبsدأ ھsذه الsدورات التدريبيsة فsي اليsوم الsذي يsتم فيsه تعيsنھم ,وبالتsالي يجsب تزويsد المsوظفين
الجssدد المعلومssات الضssرورية حssول كيفيssة القيssام بالوظيفssة ممssا يقلssل مssن مخssاطر الحssوادث) Al-Kharashi,2000
; ( Demir et al,2005يرى الباحث بأن ھنالك فرص للتدريب والتطوير للموظفين التي بينsت الدراسsة وجsود عالقsة
دالة بينھا وبين السالمة المھنية ،كذلك يوفر الفندق ورشات عمل تدريبيsة للمsوظفين فsي العمsل تخsص سsالمتھم المھنيsة
وعلى إدارة الفندق متابعة الموظفين باستمرار وتبليغھم بقواعد السالمة المھنية ،حتى لو يتم ذلك مsن خsالل عقsد اجتمsاع
ال يزيد مدتsه علsى  15دقيقsة يوميsا  .يوصsي الباحsث إدارة الفنsدق بضsرورة وجsود تعليمsات توضsع عنsد موقsع حفsظ او
استخدام األدوات ،وعند المعدات المستخدمة من قبل الموظفين ،تدل على طريقة االسsتعمال والمحافظsة عليھsا للمحافظsة
علssى سssالمة المssوظفين فssي العمssل ,وعلssى إدارة الفنssدق وخاصssة رؤسssاء األقسssام متابعssة اإلشssراف وبشssكل دوري بكssل
متعلقات وتعليمات السالمة المھنية في قسم المطبخ ،ومحاولة تعديلھا وتطويرھا وفقا لما تتطلبه االجراءات الحديثة وبمsا
يتناسب واحتياجات الموظفين .
كذلك ضرورة اعتماد ادوات ومواد اسعافات اولية حديثة ومتطورة من اجل التقليل مsن تبعsات وابعsاد الحsوادث التsي قsد
تحدث فجاة ،خصوصsا الحsروق والجsروح العميقsة .التsدرب علsى االسsعافات االوليsة والحرائsق اصsبح شsيء ضsروري
وأظھssرت نتssائج البحssث أن العمssال الssذين يssتم تssدريبھم علssى اإلسssعافات األوليssة ھssم أكثssر اسssتعدادا لتحمssل المسssؤولية
واستيعاب المواقف اآلمنة.فأن التدرب علsى السsلوك الصsحيح اصsبح مsن ضsروريات المحافظsة علsى الصsحة والسsالمة
المھنية في قطاع الفنادق في العقبة .كما يجب على إدارة الفندق متابعة االھتمام بمتعلقات المطبخ من جميع النواحي مثsل
) التصميم،والمسsاحة ،األدوات والمعsدات ،ومصsادر الكھربsاء ،والصsرف الصsحي( يجsب علsى سياسsة الفنsدق أن تأخsذ
بعين االعتبار بتنبيه موظفيھا على عدم وجود المزح الجانبي أو عsن طريsق األيsدي بsين المsوظفين وخاصsة فsي المطsبخ
ألنه يوجد أدوات ومعدات حادة من الممكن أن تؤدي إلsى إصsابات شsديدة .اشsارت دراسsة ) Shankar et al, 2015
( العمل الكثر من  8ساعات يصبح امكانيsة وقsوع الحsوادث المھنيsة اعلsي وخاصsة االعمsال المعتمsدة علsي اليsدين  ,لsذا
ينصح الباحث فنادق العقبة عدم تعريض عمال المطبح والتدبير الفندقي الي ضsغوط العمsل  .كمsا يلsزم إجsراء مزيsد مsن
البحوث لتوسيع نطاق استنتاجاتنا والبحث عن عوامل أخرى قد تكون مرتبطة بحوادث العمل.
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