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تقديم :د .ياسر مصطفى

محتوى المحاضرة
1

مقدمة عن ثقافة سالمة الغذاء

2

طريقة ماك لفهم اسس ثقافة سالمة الغذاء

3

االبعاد القياسية والعوامل المؤثرة على ثقافة سالمة الغذاء

4

تقييم عملى لثقافة سالمة الغذاء – دراسة حالة

5

الممارسات السبع لتحسين وتطوير ثقافة سالمة الغذاء

ثقافة سالمة الغذاء تصنع االخبار

ما هى ثقافة سالمة الغذاء؟

الثقافة ىه الطريقة الىت نفكر ،نترصف ونتفاعل هبا

مفهوم ثقافة سالمة الغذاء
• إن ثقافة السالمة الغذائية هي أحد أشكال الثقافة التنظيمية التي تمثل
الطريقة التي تتعامل بها المنظمة مع سالمة األغذية ،وقد وصفت
بأنها "محصلة المواقف والسلوك والقيم واالعتقادات السائدة والثابتة
نسبيا والتي يتم تعلمها ومشاركتها وتسهم في السلوكيات الصحية
المستخدمة ضمن بيئة معينة أثناء تداول األغذية".

Dr. Edgar Shein
retired from MIT

لماذا االهتمام بثقافة سالمة الغذاء؟
هيثر برين ،العمر  8سنوات ،توفى نتيجة :تسمم ببكتريا االيكوالى اثناء اجازتة بجنوب ديفون

تشيلسى ،العمر  7سنوات ،توفيت نتيجة تسمم غذائى بعد تناولها وجبة بمطعم صينى

ماسون جونز ،العمر  5سنوات ،توفى نتيجة تسمم غذائى بجنوب ويلز 2005

الثقافة عند جون تيودور وأبناءة ”جزار بجنوب ويلز“
“الثقافة القائمة فى ذلك الوقت تعطى
اهتمام ضعيف لسالمة الغذاء واألولوية
كانت لزيادة االرباح“
جنوب ويلز  -تقرير خاص بحاالت التسمم باأليكوالى
مارس 2009

ماسون جونز ،العمر  5سنوات ،توفى نتيجة
تسمم غذائى بجنوب ويلز 2005 -

نشأة ثقافة سالمة األغذية
2009

تم ذكرها في التحقيقات الخاصة بحاالت تفشي األمراض الناتجة عن الغذاء بجنوب ويلز مثل االشريشيا
كوالى والليستريا بورق القبقب الكندي

2009

أول كتاب يتناول ثقافة سالمة األغذية – فرانك يانس

2010

ورود أسئلة امتحان بخصوص ثقافة سالمة األغذية في االمتحانات الخاصة بصحة الغذاء

2010

أول مراجعة تضامنية من قبل  3زمالء ألوراق تتحدث عن ثقافة سالمة األغذية

2010

تقرير لجنة وكالة المعايير الغذائية البريطانية )(FSAعن دور وأهمية ثقافة سالمة األغذية

2011

المؤتمر األول للمنظمة الدولية لسالمة األغذية )(GFSIعن ثقافة سالمة األغذية

2011

مسودة تقرير وكالة المعايير الغذائية البريطانية )(FSAعن دور ثقافة سالمة األغذية

 2011/2012بحث إضافي لوكالة المعايير الغذائية البريطانية )(FSAعن ثقافة سالمة األغذية

2012
2012/2013

مجموعة أدوات ثقافة سالمة الغذاء الصادر عن وكالة المعايير الغذائية البريطانية )(FSA
تحديد متطلبات التدريب على ثقافة سالمة األغذية كأولوية قصوى في االستطالع الدولي من قبل

Campden BRI

الثقافات القوية والضعيفة
الثقافة القوية :مشاركة القيم االساسية للمؤسسة على نطاق
واسع ويتم الحفاظ عليها بشكل كبير وتقود توجه السلوك.

الثقافة الضعيفة :توافق ضعيف ما بين موظفيها فيما يخص القيم
األساسية وما هو متوقع منهم ،ويتم فيها تنفيذ طريقة عمل األشياء
وممارسات العمل بشكل متضارب.

الثقافة اإليجابية والسلبية لسالمة الغذاء
• جميع كيانات األعمال التي تعمل في مجال األغذية لديها « ثقافة سالمة الغذاء»
• أي ثقافة تخص سالمة األغذية في شركة ما تكون بشكل متسلسل من إيجابية جداً
إلى سلبية جداً

سلبية

ذات أولوية أقل
 /يتم تجاهلها أو
عدم تشجيعها

محايدة
حاله من الرضا عن الثقافة

إيجابية
ذات أولوية كبرى /يتم
انجازها بشكل فعال ونشط

مستويات ثقافة سالمة األغذية
المستوى الخارجي
• أنماط سلوكية مرئية ومسموعة
• والدورات التدريبية والشعارات
والنماذج والرموز

المستوى الثاني
• القيم والمعتقدات المؤسسية عن
كيفية القيام بالعمل
• ال يتم النطق بها لكنها توجه
سلوك الموظفين
المستوى الثالث
و
المؤسسية
• االفتراضات
المعتقدات الضمنية
• المفهوم غير مرئي ”مسلم به
جدال”

طريقة ماك لفهم اسس ثقافة سالمة الغذاء

مفهوم نموذج ماك
دراسة أربعة حاالت واقعية متعلقة بسالمة الغذاء:
تلوث معدنى فى حبوب االطفال
تسمم االفالتوكسين في المواد الغذائية الجافة
تلوث ببكتريا الليستريا في الحليب
تسمم بوتيولوس فى اللحوم المعلبة

الحالة ( - )1تلوث في حبوب االطفال
 التلوث بجزيئات معدنية من االستانلس استيل.
 بعد التحقيق ،تم أكتشاف ان جهاز الكشف المعادن غير قادر
على كشف SS.
تفسير الشخص المختص:
" ...كيف كان لي من المفترض أن أعرف؟"

الحالة ()2
الحالة رقم  – 2األفالتوكسين:
 تم تتبع الشحنة الملوثة حيث أظهرت السجالت أن تلك الشحنة لم
يتم فحصها على النحو المطلوب.
 كما أظهرت السجالت الماضية ان الفحص ال يتم بشكل مستمر
لجميع الشحنات الواردة.
تفسير عامل االستالم:

" ...كان ذلك اليوم عصيبا ...سائق التسليم ال يمكن أن ينتظر والمورد ال يستطيع
الصبر ...ال أحد لديه حقا الوقت الختبار كل شحنة على حدا"

الحالة ()3
• تم العثور على ساللة متطورة من الليستريا في الحليب الخام
والمنتج النهائي كما تم التحقق من عملية البسترة ووجد انها قد
تمت طبقا للمتطلبات القياسية.
فى حين أظهرت كاميرات المراقبة واختبار المسحة أن ثمة
موظف ما قد انتقل من منطقة الحليب الخام إلى منطقة التعبئة
والتغليف دون اجتياز الممرات الصحية.
شرح الموظف:
" ...أنا أعلم جيدا أنني يجب أن استخدم ممرات السالمة
الصحية  ...أنا ال اعرف ماذا حدث  ..ال بد اننى قد نسيت"

الحالة ()4
• ظهور حاالت تسمم بوتيولزم ارتبطت باستهالك منتجات
لحوم معلبة وعند التحقيق وجد ان الوقت ودرجة الحرارة
بسجالت المراقبة كانت كافية ومطابقة للمواصفات.
ولكن وجد ان مقياس درجة الحرارة المستخدم غير دقيق
حيث أظهرت قيمة أعلى من درجة الحرارة الفعلية.
في التحقيق اعترف المشغل بأنه عادة ال يتم التحقق بصفة
يومية.
تفسير المشغل:
نحن نعمل هنا منذ اكثر من  15عاما ولم نجد اى مشكلة لذا فال يوجد جدوى من معايرة
المقياس بصفة يومية.

تحليل ودراسة سلوك الموظفين
بعد دراسة سلوك الموظفين ألكثر من  20سنة ،ومع ظهور مئات
من حاالت التسمم الغذائى واآلالف من حاالت الغير مطابقة،
فإنه يمكن استنتاج أن هناك فقط أربعة أسباب تؤدى الى سلوك
غير سليم:
.1
.2
.3
.4

عدم وجود حافز
قلة الوعي
افتقاد القدرة
نقص المعرفة

Lack of Motivation
Lack of Awareness
Lack of Capability
Lack of Knowledge

1.
2.
3.
4.

 -1نقص المعرفة
• بالنسبة للحالة ()1
• شرح المشرف بالتعبئة والتغليف:
" ...كيف كان لي من المفترض أن أعرف؟"

• ال يمكن االفتراض ابدا ان الموظف لدية المعرفة الكافية للمتطلبات
• يجب نقل المعرفة مع توثيقها
• المعرفة ضرورية ولكنها ايضا غير كافية!

 -2افتقاد القدرة
• بالنسبة للحالة (:)2
" ...كان ذلك اليوم عصيبا ...سائق التسليم ال يمكن أن ينتظر والمورد ال
يستطيع الصبر ...ال أحد لديه حقا الوقت الختبار كل شحنة على حدا"

• حتى لو كان الناس يعرفون ما يجب القيام به ،ولكن ال يفعلون
لعدم قدرتهم على فعلة.
• التحقق من القدرة هي مسؤولية مشتركة بين اإلدارة والموظفين
• تثقيف الموظفين ليقول "ال أستطيع" مع تثقيف المديرين لعدم
القول "نعم يمكنك"

 -3قلة الوعى
• بالنسبة للحالة ( :)3تفسير المشغل:
" ...أنا أعلم جيدا أنني يجب أن استخدم ممرات السالمة الصحية  ...أنا ال
اعرف ماذا حدث  ..ال بد اننى قد نسيت ” ...

• الوعي هو أن نتذكر ما يعرفة االخرون.
• تحتاج كل منظمة برنامج توعية شامل.
• يجب تقييم المخاطر لتحديد الحاالت التي يكون فيها النسيان يمكن
أن يكون كارثيا وينبغي تقديم الحلول الهندسية وفقا لذلك

 -4عدم وجود حافز
الحالة ( :)4تفسير المشغل” :نحن نعمل هنا منذ اكثر من  15عاما ولم نجد
اى مشكلة لذا فال يوجد جدوى من معايرة المقياس بصفة يومية“.

• إذا قمنا بإزالة المعرفة والقدرة والوعي ،كل ما لدى موظف هو أن
يقرر.
• فى هذة الحالة الحافز هو المحرك بنسبة  %100لسلوك الموظف

تطبيق نموذج ماك
استنادا إلى النموذج  ،MACKينبغي إدراج العناصر السلوكية
التالية في نظام إدارة سالمة الغذاء:
نموذج ماك
M
K
M
K
C
C
A
M
A
M

خطوات العمل
التأكد من مشاركة جميع العاملين في كتابة االجراءات
التأكد من ان االجراءات واضحة ومنطقية
انشاء نظام للتفاعل والرد على آراء الموظفين
تحقق من فاعلية التدريب باستخدام االختبارات الخطية
تشجيع الموظفين على قول "ال أستطيع”
تثبيط المديرين من قول "نعم يمكنك”
اعتماد برنامج توعية ديناميكي وشامل
اعتماد نظام مكافأت شفاف ونزيه مع ايضا برنامج للعقاب
استخدم تقييم مخاطر موثق لتحديد حاالت النسيان الكارثية
تأكد من أن جميع عمليات التدريب تشمل "السبب"

مكونات ثقافة سالمة الغذاء
القيادة

ثقة
الموظف

الدعم
اإلداري

المحاسبة

ثقافة سالمة
الغذاء
المشاركة

التواصل

العوامل المؤثرة على ثقافة سالمة الغذاء
المؤلف  /المؤلفون
عام النشر

يياناس
()Yiannas
)(2009
جريقيث وآخرون
()Griffith et al.
)(2010

السياق

المنطقة
المتبناه /األداة

صناعة التجزئة
والخدمات الغذائية

علم السالمة

اإلدارة ،ثقة الموظف ،دعم اإلدارة ،المسؤولية ومشاركة
المعرفة والمعلومات

صناعة األغذية

علم السالمة

أنظمة وأساليب اإلدارة والقيادة وأساليب التواصل وااللتزام
ومفهوم البيئة والمخاطر

تايلور ( )Taylorصناعة األغذية
متعددة الثقافات
)(2011

المعرفة (الوعي والخبرة التقنية والتدريب والمواقف النفسية
سيكولوجية
(التوافق) والوعي بالمخاطر والكفاءة الذاتية والدافع)،
,اإلدارة
والمواقف الخارجية (التفتيش التوجيهات واإلرشادات الحكومية
واألعمال الدولية
والصناعية) والسلوكية (الثقافة التنظيمية والموارد والكفاءة)

بول ( )Ball et al.مصنع معالجة
اللحوم
)(2010b

علم السالمة
والمناخ العام

المطاعم

علم السالمة

نيال ( Neal
)(2012) et al.

عوامل ثقافة سالمة األغذية

أعلى خمسة عوامل في الترتيب :التزام اإلدارة ،التزام وحدة
العمل ،التدريب على سالمة األغذية ،البنية التحتية وسلوك
العامل فيما يتعلق بسالمة األغذية
التزام اإلدارة وسلوك العامل فيما يتعلق بسالمة األغذية

تقييم ثقافة سالمة الغذاء

الغرض وأهداف الدراسة
 .1تحديد العوامل التي تؤثر على ممارسات

التداول االمن للغذاء
 .2مقارنة تصورات الموظفين لثقافة سالمة
األغذية على أساس خصائص العمليات
التي كانوا يعملون (أي نظام اإلدارة،
وحجم ونوع العملية)
 .3ايجاد سبل لتطوير وتحسين ثقافة سالمة
الغذاء

دراسة حالة عملية
•
•
•
•

نشاط الشركة :مطاعم ( – )30الكويت
عدد المشاركين بالتقييم 850 :شخص مختلف الجنسيات واألعمار
نوع الوظائف المشاركة بالتقييم :جميع وظائف متداولى االغذية
منهجية الدراسة:
انشاء االستبيان
اختيار المشاركين
توزيع االستبيان
جمع البيانات
تحليل البيانات
النتائج والدروس المستفادة

بنود االستبيان
الهدف

بنود االستبيان

عدد األسئلة

القيادة

5

من هم القادة الذين يظهرون جليا ً التزامهم بسالمة األغذية.

التواصل

7

نوعية نقل رسائل سالمة األغذية وأدوات المعرفة الخاصة بها بين اإلدارة وموظفي
اإلشراف ومقدمي ومتداولي األغذية.

االلتزام الذاتي

5

مدى اتساق قيم الموظفين واعتقاداتهم حول سالمة األغذية مع تلك القيم والمعتقدات
الخاصة بالمنظمة أو المؤسسة

نظام وأسلوب
اإلدارة

5

األنشطة المنسقة أو السياسات واإلجراءات الخاصة بتوجيه سالمة األغذية أو
الرقابة عليها

دعم بيئة العمل

5

توافر وجودة البنية التحتية التي تدعم ثقافة السالمة الغذائية.

العمل الجماعي

5

دعم زمالء العمل فيما يتعلق بالسالمة في مكان العمل.

المسؤولية

5

الضوابط والتوازنات التي يتم وضعها والتي أدت إلى تحقيق بعض النتائج المرجوة.

ضغط العمل

5

مختلف جوانب ضغط العمل المرتبطة بإعداد الطعام والتي تؤثر على ممارسات
تداول األغذية على نحو آمن.

إدراك المخاطر

5

الوعي بالمخاطر التنظيمية ومخاطر اتخاذ القرارات فيما يتعلق بسالمة األغذية.

استبيان حول ثقافة سالمة األغذية ()1
يرجى قراءة البيان التالي حول ممارسات سالمة الغذاء في منطقة عملك الحالية ثم اختر ما إذا
كنت :ال أوافق بشدة ( ،)1أو ال أوافق باعتدال ( ،)2أو ال أوافق ( ،)3أو محايد ( ،)4أو أوافق
( ،)5أو أوافق باعتدال ( ،)6أو أوافق بشدة (.)7
 .1أستطيع أن أتكلم بحرية إذا رأيت شيئا قد يؤثر على سالمة األغذية
 .2أتلقى تعليقات في حالة عدم اتباعي لممارسات سالمة األغذية
 .3يتم تشجيعي لتقديم اقتراحات لتحسين ممارسات سالمة األغذية
 .4يعطي جميع المديرين معلومات متسقة بشأن سالمة األغذية
 .5تقدم اإلدارة المعلومات الكافية وفي الوقت المناسب حول القواعد واألنظمة الحالية للسالمة
الغذائية
 .6يقوم مديري عموما بإعطاء تعليمات مناسبة فيما يخص تداول سالمة األغذية
 .7يوجه مديري الموظفين بلطف عند تصحيح أخطائهم فيما يتعلق بتداول سالمة الغذاء على
نحو غير آمن
 .8سياسات وإجراءات سالمة األغذية الخاصة بنا توضح اإلرشادات والممارسات تفصيالً
 .9أعتقد أن سياسات وإجراءات السالمة الغذائية المكتوبة ليست إال كي تستعمل كغطاء حماية
في حالة وجود دعوى قضائية
 .10كافة المعلومات الالزمة لتداول سالمة األغذية متاحة بسهولة للمنطقة التي أعمل بها
 .11تقدم اإلدارة تدريب مالئم لتحسين ممارسات سالمة األغذية لدى الموظفين
 .12اإلجراءات واألفعال التي يقوم بها المدرين تظهر أن تقديم طعام آمن للعمالء هو أولوية
قصوى
 .13سالمة األغذية أولوية قصوى بالنسبة لي
 .14أتبع قواعد سالمة األغذية ألنني أعتقد أنها هامة
 .15أتبع قواعد سالمة األغذية ألنها مسؤوليتي ويجب القيام بها
 .16التزام باتباع كافة قواعد سالمة األغذية
 .17أحافظ على منطقة عملي نظيفة حيث إنني ال أحب الفوضى
 .18يراقب مديري األعمال دائما لمعرفة ما إذا كان الموظفون يمارسون تداول سالمة األغذية
 .19يشارك مديري على نحو فعال في التأكد من أن تداول سالمة األغذية يتم ممارستها
 .20تتبع اإلدارة كافة قواعد سالمة األغذية
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استبيان حول ثقافة سالمة األغذية ()2
يرجى قراءة البيان التالي حول ممارسات سالمة الغذاء في منطقة عملك الحالية
 .21تطبق اإلدارة قواعد سالمة األغذية باستمرار مع جميع الموظفين
 .22تلهمني اإلدارة اتباع ممارسات تداول سالمة األغذية
 .23اإلمدادات الكافية (مثل القفازات ومقياس درجة الحرارة وغيرها) متاحة بسهولة
للقيام بممارسات تداول سالمة األغذية
 .24األدوات والمعدات الالزمة إلعداد طعام آمن (مثل أحواض غسل اليدين) متوفرة
ويمكن الوصول إليها بسهولة
 .25المرافق (مثل أجهزة التجديد والتسخين وغيرها) ذات جودة مالئمة إلتباع
ممارسات تداول سالمة األغذية
 .26يتم تزويدي بإمدادات ذات جودة عالية تسهل على اتباع ممارسات تداول سالمة
األغذية
 .27التدريبات  /الوسائل التعليمية الخاصة بسالمة األغذية التي توفرها اإلدارة مفيدة
في تحسين الممارسات
 .28زمالئي في العمل داعمين دائما بعضهم البعض بشأن سالمة األغذية
 .29عندما يكون هناك الكثير من العمل في حاجة للقيام به بسرعة ،يعمل الموظفون
معا كفريق واحد إلنجاز المهام بأمان
 .30يذكر الموظفون بعضهم البعض حول اتباع ممارسات سالمة األغذية
 .31يعمل الموظفون الجدد جنبا ً إلى جنب مع الموظفون أصحاب الخبرة لضمان
تطبيق ممارسات سالمة األغذية
 .32هناك تعاون جيد بين األقسام لضمان حصول العمالء على غذاء قد تم إعداده على
نحو آمن
 .33يكون الموظفون منضبطين وإال يتم توبيخهم عند اإلخفاق في اتباع ممارسات
سالمة األغذية
 .34يتم مكافأة الموظفين التباعهم ممارسات سالمة األغذية
 .35كم أنا جيد في اتباع ممارسات سالمة األغذية هو أحد األجزاء في تقييم أداء عملي
السنوي
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استبيان حول ثقافة سالمة األغذية ()3
يرجى قراءة البيان التالي حول ممارسات سالمة الغذاء في منطقة عملك الحالية ثم
اختر ما إذا كنت :ال أوافق بشدة ( ،)1أو ال أوافق باعتدال ( ،)2أو ال أوافق ( ،)3أو
محايد ( ،)4أو أوافق ( ،)5أو أوافق باعتدال ( ،)6أو أوافق بشدة (.)7
 .36سياسات وإجراءات سالمة األغذية الخاصة بنا تساعد على ضمان اتباع ممارسات
تداول األغذية بآمان
.37التفتيش على سالمة األغذية من قبل مفتشي الصحة يساعد على ضمان اتباع
ممارسات آمنه لتداول لألغذية
 .38دائما ما يكون لدى ما يكفي من الوقت التباع إجراءات تداول سالمة األغذية ،حتى
خالل ساعات الذروة
 .39لدى العمالء ثقة وتوقعات كبيرة في اتباع الموظفين لتداول األغذية على نحو آمن
 .40هناك موارد كافية إلعداد الطعام على نحو آمن
 .41ال يتداخل ضغط العمل لدي مع قدرتي على اتباع تداول سالمة األغذية
 .42عدد الموظفين المقرر في كل وردية كاف بالنسبة لي إلنجاز عملي وتداول الطعام
على نحو آمن

 .43ليس هناك حلول وسط يتم اتخاذها فيما يتعلق بالممارسات اآلمنة عند تداول
األغذية
 .44اإلدارة لديها صورة واضحة بالمخاطر المرتبطة بالممارسات غير السليمة لتداول
األغذية
 .45لن تأخذ اإلدارة أي مخاطر ولو صغيرة عندما يتعلق األمر بسالمة األغذية
 .46عندما يكون هناك ضغط إلنهاء إنتاج الغذاء ،يطلب منا المديرون في بعض
األحيان العمل بشكل أسرع عن طريق اتخاذ اختصارات مع سالمة األغذية
 .47يطلب مني في بعض األحيان اتباع اختصارات للوقت مع سالمة الغذاء حتى نتمكن
من توفير التكاليف عند إعداد الطعام
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نتائج الدراسة
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الدروس المستفادة
• أظهرت هذه الدراسة أن ثقافة سالمة األغذية يتم تشكيلها إلى
حد ما من خالل ثقل المهارات (ليست المهارات والمعرفة
الخاصة بالوظيفة فقط ولكن أيضا ً المساهمات الشخصية
والقدرة على العمل مع اآلخرين) كالتواصل والقيادة وإدارة
الموارد البشرية (مثل تشجيع العمل الجماعي بين الموظفين أو
إدارة ضغوط العمل على الموظفين) ،لذلك ،يجب أن يكون
مديري الخدمات الغذائية في المستقبل مجهزين بمثل هذه
المهارات.

الممارسات السبع لتحسين وتطوير ثقافة سالمة الغذاء
 .1القيادة ووضع المعايير

 .7التحفيز والمسائلة

تقييم الثقافة الحالية
البدء من القمة
خلق الرؤية واألهداف والمتطلبات
وضع المعايير والمتطلبات
التركيز على األفراد
قم بالتنفيذ ،قم بتثبيت الثقافة بالعمل ال القول

المكافآت المالية
المكافآت غير المالية
الثناء
العقوبات والتحذيرات

 .6التقييم والمتابعة

 .2التواصل

عمليات الفحص والتدقيق
المالحظات العامة
الطرق غير المباشرة
عمليات التقييم

ملصقات ونشرات دورية مرئية وغيرها
جميع التوجيهات
قم بتحديد األولويات الحقيقية للعمل
التغذية الراجعة (التعليقات)
وسائل التواصل االجتماعي

 .3التدريب واإلشراف
التأكد من الكفاءة
تحليل االحتياجات التدريبية
استخدام طرق متعددة
جعل التدريب فعاال
دراسات حالة وبيانات خاصة بالمخاطر

 .4االلتزام والدعم

 .5المشاركة

جميع المستويات
الفخر بتحقيق المعايير
إزالة العوائق
توفير الموارد

التخطيط والعمل والتنفيذ والفحص
وتوجهات الرقابة

 .1القيادة ووضع المعايير
” عادة ما يتم التحدث عن إدارة سالمة األغذية لكن نادرا ما يتم ذكر القيادة“
فرانك يانيس

” إن القيادة هي واحدة من أكثر الظواهر المطبقة لكنها األقل فهما“
بينيس ونانوس
” تتطلب سالمة األغذية كال من القيادة واإلدارة لذا فإن معظم األفراد بحاجة إلى
االدارة والقيادة“

 .1القيادة ووضع المعايير
•
•
•
•
•
•

انشاء فريق متعدد المهام مسئول عن نشر ثقافة سالمة الغذاء
التزام قوى بسالمة األغذية
كسب ثقة الموظف
المحاسبة على جميع المستويات
تبادل المعرفة والمعلومات
تكوين األهداف والغايات

 .1القيادة ووضع المعايير

•
•
•
•
•

ابقى يديك مفتوحة دائما
لمساعدة االخرين
راقب دائما ما تقوله
احترم التسلسل الوظيفى
استمع للفريق
تحمل المسؤولية

القادة العظام يذكرون أنفسهم دائما من أن األفعال أعلى صوتا من الكلمات

 .2التواصل
يمكنك قول الكثير عن ثقافة سالمة األغذية داخل مؤسسة إما عن طريق التواصل
بخصوصها أو قله التواصل بخصوصها"
يانيس

• التواصل الخاص بسالمة األغذية هو مقياس لجودة ونوعية
توصيل المعلومات والرسائل الخاصة بسالمة األغذية بين
األفراد

 .2التواصل
• تحديد واالحتفاء بالنجاح في سالمة الغذاء
• تصميم وتنفيذ آليات مردود الموظفين
• التأكد من مناقشة مسألة سالمة الغذاء
على كافة المستويات المؤسسية
• استخدام مصطلحات بسيطة
• الحفاظ على رسائل تذكيرية مرئية تكون موضوعة بشكل مناسب ويتم
تغييرها بشكل منتظم

القيام بمناقشة أي أمثلة عملية يكون فيها قد تم التعرف على ذلك وتم تنفيذها بشكل ناجح في مجال
العمل .لماذا نجحت في العمل وهل كان هناك مشكالت ؟

 -3التدريب
تحليل االحتياجات التدريبية
ربط االحتياج التدريبي بالوظيفة
تحديد المصادر
ضع في االعتبار
● الخبرة السابقة
● التدريب والمؤهالت السابقة
● الدور الوظيفي
● التدريب الشخصي (الثقافة واللغة والقدرة
ونمط التعلم)

مناسب
ذا صله
مالئم
فعال
تفاعلي
قابل للتكييف

 .4االلتزام والدعم
• المقياس الذي يعتبر عنده الموظفين والمشرفين قيمهم ومعتقداتهم
فيما يخص سالمة األغذية متوافقة مع قيم ومعتقدات المؤسسة
التزام اإلدارة

التزام الموظفين

التحفيز واالرتباط

 .4االلتزام والدعم ()2
التجهيزات والمعدات والعمليات المرئية والقابلة لإلدراك والتي تشكل األبعاد الداخلية لعمل ما

• تواجد المعدات والمباني والصيانة وبرامج المتطلبات المسبقة
بشكل صحيح
• األفراد :ذو كفاءة ومدربين وعددهم كافي
• الوقت :للقيام باألعمال بشكل مناسب وإنتاج غذاء آمن وسليم

 -5المشاركة
•
•
•
•

المشاركة فى كتابة االجراءات
تشجيع العاملين على ابداء الرأى
عمل صندوق اقتراحات مع التحفيز
ألفضل اقتراح
المشاركة فى وضع الرؤية والسياسات

 .6التقييم والمتابعة والمراجعة
 تنفيذ برنامج لتقييم ثقافة سالمة الغذاء بصفة منتظمة
 مراجعة دورية ألداء العاملين تجاه سالمة الغذاء
 التفتيش والرقابة على العمليات
 القيام بتحليل لألسباب الجذرية ألي حاالت عدم تطابق
 قياس التوجهات غير المرغوب بها أو النتائج السيئة/الشكاوى
 المقارنة المرجعية في مقابل المنافسين
 مراجعة االجراءات للتطوير والتحسين

«ليس بإمكانك إدارة ما ال يمكنك قياسه»

 .7التحفيز والمسائلة
•
•
•
•
•
•
•

الحرص على مكافأة األفراد أو فرق العمل على أدائهم الجيد في عادات
النظافة الصحية
وضع برنامج لتمييز موظف سالمة الغذاء
استخدام مجموعة من المكافآت في تعزيز إيجابي للسلوك
تقديم اإلشادة عندما ترى متداولي األطعمة يستخدمون ممارسات جيدة
أو يعملون وفقا ً اإلجراءات الموضوعة.
عواقب للسلوك السيئ والسلوك الحميد فيما يخص سالمة الغذاء
تقديم تعليق بشكل منتظم
العواقب الفورية والمحددة يكون لها أفضل
النتائج

خلق الثقافة الصحيحة لسالمة الغذاء
ماذا يمكننا عمله لخلق ثقافة صحيحة لسالمة األغذية؟
 تعيين األفراد المناسبين واالحتفاظ بهم
 تعريف جميع الموظفين على الطريقة الصحية للتفكير
 أن تكون نموذج يقتدي به
 خلق طريقة التفكير الصحيحة والتوقعات من السلوك المتعلق بسالمة الغذاء
 تقديم أحاديث قصيرة حول سالمة الغذاء بشكل أسبوعي.
 تكوين مجموعات صغيرة للنظر في جوانب مشكلة معينة والوصول ألفكار
للتحسين واالستفادة من الموارد المتاحة.
 التخلص من القواعد والطقوس غير الضرورية
 الحفاظ على استمرار الحيوية على مر الوقت واالحتفال بالتحسينات.

