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مقاله پژوهشی

طراحی یک نظام مدیریت ارزیابی ایمنی و کنترل کیفیت با رویکرد غذای حالل
سمیه

شیرازی* ،1

 -1گروه کشاورزی اکولوژیک ،پژوهشکدهی علوم محیطی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
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مقدمه :تقاضای جهانی محصوالت غذایی حالل در حال رشد است .کشورهای عربی ابتکار عمل خود

پذیرش مقاله99/12/15 :

را به عنوان مرکز جهانی مواد غذایی حالل بر عهده گرفتهاند .مصرف کنندگان مواد غذایی حالل در
حال حاضر بیشترین نگرانی را در مورد یکپارچگی وضعیت حالل و کنجکاوی در مورد تمام
فعالیتهای درگیر در طول زنجیره تأمین دارند و اینکه محصوالت خریداری شده ،در تمام مسیر
تولید حالل واقعی ب اشد .مدیریت مواد غذایی حالل از دیدگاه سازمان محور به یک زنجیره تأمین
تشبیه شده است .با وجودی که صداقت حالل به طور گستردهای در نشریات صنعتی حالل وجود
دارد ،عوامل موثر بر یکپارچگی زنجیره تأمین مواد غذایی حالل و تحقیقات جامعی در مورد زنجیره
تأمین و ایمنی غذایی حالل تا به امروز در نشریات ایرانی مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است.

مدل معادالت ساختاری

روشها :ما یک مدل مفهومی برای مطالعه ابعاد زنجیره تأمین مواد غذایی حالل و رابطه پیاده سازی

کلمات کلیدی:
غذای حالل
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زنجیره تأمین مواد غذایی حالل و عملکرد مدیریتی به منظور ارزیابی ایمنی و کنترل کیفیت و
اطمینان از غذای حالل پیشنهاد میکنیم .در مجموع از اطالعات سازمانی  240کشور مختلف در این
مطالعه استفاده شده است .بدین منظور از مدل سازی معادالت ساختاری (Structural Equation
) Modelingاستفاده شد.
نتایج :پیاده سازی زنجیره تأمین مواد غذایی حالل میتواند بر ایمنی غذایی تأثیر بگذارد .به طور
کلی این یافتهها نیاز به ارزیابی استراتژیک در ده بعد زنجیره تأمین مواد غذایی حالل را نشان میدهد.
نتیجهگیری :شفافیت در میان زنجیرهی تأمین ،خطر تولید محصوالت غیر حالل را در کلیهی
مراحل تولید محصول کاهش میدهد ،و این طرح میتواند به عنوان یک مدل مرجع توسط
تولیدکنندگان در صنعت مواد غذایی حالل استفاده شود.
استناد (ونکوور) :شیرازی س .طراحی یک نظام مدیریت ارزیابی ایمنی و کنترل کیفیت با رویکرد غذای حالل .مجله پژوهشنامه حالل .زمستان
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مقدمه

عنوان حالل و طیب ارائه نموده است تا همه جنبههای
کیفیت را از لحاظ پاکی ،بهداشتی ،ایمنی و مقوی بودن

غذا فقط از بعد فیزیکی و صرفاً رفع نیاز افراد قابل توجه

تأمین نماید .اجرای چنین استانداردهایی منوط به فهم

نیست و یک بار فرهنگی دارد که از نظر اجتماعی ارزش

صحیح قرآن ،کسب دانشهای مدرن ،آموزش و ترویج عمل

گذاری میشوند .این مسئله در همهی فرهنگها کم و بیش

فرهنگ حالل و اجرای سیستمهای تضمین ایمنی و

وجود دارد .غذاها قدرت هویتسازی دارند و غذای حالل

کیفیت و حرکت به سمت تولید محصوالت ارگانیک (ایمن،

باور فرهنگی بین مسلمانان است( .)1قرآن کریم در زمینه

سالمت) است .استانداردهای حلیت در حال تبدیل شدن

بهداشت و ایمنی مواد غذایی عالیترین استانداردها را تحت

به یک برند جهانی است و اجرای این استانداردها ،ضمن
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اینکه ارزش افزوده بسیار باالیی برای کشور از نظر تولید و

نقاط کنترل بحرانی  (HACCP) 4و استانداردهای

عرضه مواد غذایی ایمن و مرغوب فراهم مینماید ،در

) (ISOدر صنایع تولید و فرآوری مواد غذایی اجرا میشوند.

توسعه کیفیت سرمایه انسانی یعنی اصالح باورها،

با اجرای اصول (GMP) 6معادالت ساختاری یعنی به کار

اعتقادات ،اندیشهها و رفتارها ،شکوفا نمودن استعدادها،

بستن عملیات مطلوب تولید و اصول (PCS) 7یعنی کنترل

تقویت توانمندیها و تأمین سالمت همه جانبه انسان نقش

روشهای بهسازی که از پیش نیازهای سیستم

HACCP

مهمی دارد( .)2معیارهای حالل باالترین درجه استاندارد

هستند .ما باید جهت تولید غذای حالل اصولی را رعایت

کیفیتی است که میتوان برای یک محصول تصور نمود،

کنیم که خوشبختانه در این زمینه سازمان ملی استاندارد،

چرا که این استانداردها به وسیله خداوند بیان شده است.

استانداردی تحت عنوان راهنمای کلی غذای حالل با

حالل نوعی فرآیند اعتباری است که اخیراً درجه معینی از

شماره ملی  12000برای آن تدوین نموده است( .)4این

تضمین ایمنی غذا را با ارائه گواهی حالل برای محصول،

اصول شامل .1:کل مواد خام ،اجزای اصلی ماده غذایی،

مشخص مینمایند .حالل تنها یک موضوع مذهبی نیست

افزودنیهای غذایی و کمک فرآیندهای مصرف شده در

بلکه در حال تبدیل شدن به یک سمبل جهانی جهت

تولید غذای حالل بایستی الزاماً حالل باشند .2 .امکانات

انتخاب شیوه زندگی و تضمین کیفیت است .در حال حاضر

تولید اعم از آب ،ساختمان ،تجهیزات تولید ،انبارها و

نحوه کنترل و نظارت بر مواد غذایی کشور بر محصول

پرسنل و غیره عاری از منابع آلودگی باشد و بهسازی

نهایی یک فرآیند زنجیرهای است و در این سیستم همیشه

مناسب برای آنها اجرا گردد .3 .تجهیزات فرآیند بایستی

محصول از ثبات کیفی و بهداشتی و ایمنی مناسب و

تنها به تولید غذای حالل اختصاص یابد .4 .هیچ آلودگی

پایداری برخوردار نیست ،یعنی ممکن است که محصوالت

احتمالی در طی آماده سازی ،تولید ماده غذایی ،نگهداری

تولید شده یک فرآیند از نظر بهداشت و کیفیت متفاوت

محصول ،توزیع و فروش رخ ندهد . 5 .اگر تجهیزاتی برای

باشد .اخیراً برای رفع این مشکل مراجع ذیصالح جهانی

مواد غذایی غیر حالل استفاده شد ،روشهای تمیز کردن

چون سازمان جهانی بهداشت (WHO) 1و سازمان خوار و

مناسب بایستی به منظور جدا کردن تولید حالل از غیر

) (FAOسیستمهای تضمین ایمنی و

حالل اجرا گردد .6 .کل تجهیزاتی که برای تولید

سالمت را ارائه کردند که با اجرای آنها در هر یک از مراحل

فرآوردههایی که حاوی گوشت خوك و مشتقات آن است

زنجیره غذایی میتوان محصوالتی را تولید کرد که ضمن

نمیتواند در خط تولید غذای حالل استفاده شود.7 .

اینکه از کیفیت مناسب و با ثبات برخوردار است ،امکان

بایستی تیمارهای بهسازی قادر باشند تا هرگونه آلودگی و

وجود خطر در آنها را به حداقل میرساند( .)3امروزه از این

پلیدی را به طور کامل حذف کنند ،برای مثال در کشور

سیستمها برای تولید غذای سالم و با کیفیت مناسب در

مالزی گواهی حالل برای آن دسته از مواد غذایی صادر

کشورهای پیشرفته استفاده میشوند .سیستمهای تضمین

میشوند که تحت سیستمهای تضمین ایمنی و کیفیت

ایمنی غذا در سازمان جهانی تجارت (WTO)3و بازارهای

مانند سیستم آنالیز خطر نقاط کنترل بحرانی ،تولید

بین المللی به عنوان یک ابزار معتبر نقش مهمی دارند.

میگردند( .)5این استاندارد راهنماییهایی را برای تولید

امروزه درکشورهای پیشرفته جهت تولید غذای سالم

کنندگان ارائه میدهند تا کیفیت و ایمنی محصوالت آنها

سیستمهای تضمین ایمنی تحت عنوان آنالیز مخاطرات و

را تضمین نمایند که در ایران این استانداردهای ارزیابی

1

5

2

6

بار

کشاورزی 2

World Health Organization
Food and Agriculture Organization
3
World Trade Organization
4
Hazard Analysis Critical Control Point

ایزو5

International Organization for Standardization
Good Manufacturing Product
7
Procedures Control Sanitation
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ایمنی و کنترل کیفیت غذای حالل ارزیابی نشدهاند .هدف

معنای مجاز به مصرف در رابطه با قانون شریعت (اسالمی)

از این مطالعه ارائه یک نگاه علمیدرباره اهمیت و نقش

تا زمانی است که آنها مضر برای سالمتی نباشند ،عالوه بر

معیار حالل و طیب جهت تأمین یک غذای سالم و لزوم

اجرای قانون شریعت ،که برای مسلمانان ضروری است،

تحقق آنها در تأمین سالمت و بهداشت جامعه و توسعه

فاکتور ایمنی غذا نقش مهمی را در تعیین وضوح کیفیت

کیفیت غذایی در ایران است(.)6

غذایی مثالً از جنبههای ایمنی (سالمت وکیفیت) مواد
غذایی ایفا میکند( .)11از آنجا که کشورهای بیشتری در

بیان مسئله
اسالم یکی از سریعترین گروههای در حال رشد در
جهان با بیش از  1/8میلیارد مسلمان در سراسر جهان
است که  23/4درصد از جمعیت جهان را تشکیل میدهد.
این نشان دهنده تقاضای عظیم جهانی برای غذای حالل
با تقریبی بالغ بر  800میلیارد دالر به  1/2تریلیون دالر
است( .)7انتظار میرود جمعیت مسلمان تا سال 2050در

حال پذیرش مفهوم حالل و اسالم هستند ،بازار مواد غذایی
حالل شروع به رشد میکند .با این حال ،روش صدور
گواهینامه حالل به عنوان اطمینان از محصوالت ایمن
مطرح شده است( .)12عوامل دیگر شامل قدرت خرید باال
از کشورهای اقلیت مسلمان مانند کانادا ،اتحادیه اروپا و
امریکا است که فرصتهای الزم برای بازار مواد غذایی

مقایسه با نرخ رشد عمومیجمعیت 1/6درصد افزایش

حالل را ارائه میدهند .افزایش درآمد سرانه مسلمانان در

یابد( .)8مواد غذایی حالل 17درصد از صنایع غذایی

کشورهای آسیا ،اقیانوس آرام ،خاورمیانه و شمال امریکا نیز

جهانی را تشکیل میدهد و ساالنه  632میلیارد دالر ارزش

بازارهای پر درآمد برای غذای حالل را فراهم میکند.

دارد که انگلستان یکی از باالترین نیازهای محصوالت حالل

غذاهای حالل همچنین غیرمسلمانانی را جذب میکنند

را دارد(.)9

که به دنبال مواد غذایی با ویژگیهای ایمن و سالم نسبت

بنابراین ایجاد الزامات برای ایمنی و کیفیت مواد

به اصول بهداشتی و بدون عارضه در هنگام تولید مواد

غذایی ،زندگی مدرن و به ویژه حفاظت از بهداشت عمومی،

غذایی هستند( .)13مدیریت سیستمهای غذایی حالل به

توسعه اقتصادی ،اجتماعی و تأمین امنیت غذایی حالل

دلیل افزایش تقاضای جهانی و نگرانی مصرف کنندگان در

ضروری است( .)10کنترل مناسب و مدیریت ایمنی و

مورد مشروعیت محصوالت ،اهمیت مییابد .یافتههای این

کیفیت مواد غذایی در سر تا سر مزرعه تا سفرهی مصرف

مطالعه به احتمال زیاد به مخاطبانی که در قانون،

کننده و حمایت از محصوالت غذایی سالم ،آگاهی مصرف

گواهینامه ،تولید و مصرف غذاهای حالل عالقه مند

کنندگان از برچسبهای غلط و یا جعلی غذا ،خطر ابتال به

هستند ،کمک خواهد کرد .حالل بودن ابزاری برای تضمین

بیماری و یا مرگ و میر غذا را کاهش میدهد و هر گونه

و بهبود کیفیت مواد غذایی است .متخصصان و مقامات باید

اشتباه در اعمال اندازه گیریهای مناسب کنترل غذایی

از استانداردهای تولید مواد غذایی حالل بیشتر آگاهی

میتواند عواقب جدی را برای سالمت مصرف کنندگان

داشته باشند و وسایل را برای اطمینان به مصرفکنندگان

داشته باشد.

مشروعیت محصوالتی که آنها تهیه میکنند معرفی کنند.

ایمنی غذا و حالل در کشورهای مسلمان در کنار هم

تولید غذای حالل مستلزم اقدامات تضمین کیفیتی دقیقتر

قرار دارند ،این به این دلیل است که حالل و سالمتی

برای اطمینان از مشروعیت محصوالت است .اپراتورها و

مفهوم مشابه با اهداف ایمنی مواد غذایی دارد .به عنوان

کارکنان این صنعت همچنین باید درك پیچیدگی تولید

یک توضیح مختصر ،حالل و یا واژه کامل آن 8صرفاً به

مواد غذایی حالل را داشته باشند تا اطمینان حاصل شود

Halalan Tayban

8
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که آنها نیازهای مشتری را برآورده میکنند .افزایش

پیشگیرانه،

شفافیت در روشهای تولید مواد غذایی حالل یک بخش

سیستمهای نظارت و اجرای اقدامات و شاخصهای

از تحقیقات است .مشتریانی که از روشهای تولید مواد

اطمینان شامل تنظیم سیستم ،فعالیتهای اعتبارسنجی،

غذایی و آلودگی بیشتر آگاه هستند ،موجب افزایش متقابل

فعالیتهای تأیید و ثبت اسناد و مدارك میباشد .پشتیبانی

اعتماد تولید کننده و مصرف کنندهها شده است.

بیشتر برای شرایط تولید محلی مناسب و یک چارچوب

نبود یک نظام کنترل سیستم مدیریت کیفیت غذا و
ضرورت وجود آن در ایران

هدف ،ارتقای درك ما از چالشهای تولید مواد غذایی
است .توسعه استانداردهای کیفیت در آینده باید با توجه
به تواناییهای سازمانهای کوچک و محدودیتهای آن کار
و مطابق با الزامات مذهبی تهیه شود ،در حالی که این
مطالعه پیچیدگیهای تولید مواد غذایی حالل را برجسته

طراحی

فرآیندهای

مداخله،

طراحی

قانونی روشن برای ادغام یکپارچه نظارتی بیشتر مفید
خواهد بود .اول اینکه نمونه گیری و اقدامات اصالحی بر
اساس قوانین و مقررات بهداشتی و نه براساس تحلیل
آماری وضعیت در فرآیند تولید خود استوار است .دوم،
اقدامات اصالحی بر اساس قوانین و رهنمودها ممکن است
تجزیه و تحلیل متنوع و سیستماتیک داشته باشد که
ممکن است منجر به ناکارآمدی اقدامات اصالحی
شود( .)15سهم ایران در صادرات غذای حالل بسیار ناچیز

کرده است.
مسئولیتهای مدیریتی در ایران شامل موارد زیر است:
 .1مدیریت باید مأموریتهای اجرایی حالل را تعیین نماید
یا کمیتهای تشکیل دهد که شامل پرسنل مسلمان میشود
که مسئول اجرای نظام داخلی حالل هستند .2مدیریت
باید اطمینان حاصل کند که پرسنل در مورد اصول و
برنامههای آنها درباره حالل آموزش دیدهاند .3مدیریت باید
اطمینان حاصل کند که منابع کافی (نیروی انسانی،

و کمتر از  5درصد است .حجم کل تولید در داخل کشور
ما در سال  2018-2019حدود  97میلیارد دالر بود که
مربوط به مجموع تولید و مصرف بوده است .در همین سال
 5میلیارد دالر صادرات مواد غذایی از ایران انجام شد که
بخش عمدهای از آن مربوط به کاالهای حالل بود و البته
صرفاً به کشورهای اسالمی صورت گرفت .باتوجه به آنکه
محصوالت غذایی در ایران طبیعتاً حالل هستند؛ اما از آن
جایی که ایران دیرتر از سایر کشورها در این مقوله فعال

تسهیالت ،مالی و زیرساخت) برای سیستم کنترل داخلی

شده است و بازاریابی اصولی و صحیح نداشته است تاکنون

وجود دارد  .4مدیریت مکانهایی را که شامل حصول

اهداف کشور ما در این مقوله محقق نشده است( .)16به

اطمینان ازاینکه محوطه اطراف در برابر آلودگی متقابل در

نظر میرسد در این زمینه کارهایی در حال انجام است و

طول فرآیند یا در بین فرآیندهای مختلف مصون میباشد.

نهادهایی مانند «شورای راهبردی و سیاستگذاری

عالوه بر این ،اقدامات کیفیت غذایی نیز توسط روشهای

محصوالت حالل» اخیراً برای دستیابی به سهم کشورمان

تولید خوب ) (GMP) ISO9000 / (HACCPاداره میشود.

از بازار حالل تأسیس شده است ،هرچند که برای استاندارد

کنترل پیشرفتهتر و اطمینان بر اساس دانش ورودی،

کردن تولیدات و هماهنگی برای صادرات محصوالت با برند

با استفاده از اطالعات سیستم تولیدی ،تجزیه ساختاری و

حالل به کشورهای اروپایی باید اقداماتی را انجام دهیم .با

اطمینان ازکیفیت محصول توصیف میشود(.)14

توجه به اهمیت این موضوع و هم راستا بودن آن با

غذایی 9

سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم انقالب

 FSMSشامل کنترل اصلی شاخصهای اطمینان میشود.

نیز به آن تأکید زیادی دارند ،در این مطالعه در نظر داریم

شاخصهای کنترل اصلی عبارتند از :طراحی اقدامات

به مبحث گستردهتر بازار حالل به طور کلی بپردازیم و

فعالیتهای سیستمهای مدیریت ایمنی مواد

Food System Management Suply

9
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پیگیری ارزیابی آن را انجام دهیم که امیدواریم روند

استخراج مواد اولیه تا پایان عمر مفید آن است و چگونگی

دستیابی کشورمان به سهم شایستهاش از بازار حالل را

اینکه یک شرکت میتواند مزیت رقابتی خود را با استفاده

تسریع کند.

از فرآیندها ،فناوری و قابلیتهای تأمین کنندگان خود را

در دنیا  80میلیارد دالر کسری غذای حالل داریم ،با

بهبود بخشد ،بیان میکند(.)19

توجه به پیشبینیهای انجام گرفته در افق  1404ساالنه

همچنین میتواند به عنوان یکپارچه سازی تأمین

یک میلیارد دالر از کسری موجود غذای حالل در

کنندگان ،توزیع کنندگان و مشتریان تعریف شود ،در حالی

کشورهای اسالمی و غیراسالمی باید از طریق ایران تأمین

که مواد اولیه از تأمین کنندگان به تولیدکنندگان منتقل

شود و اگر برآورد ما دقیق باشد ،میتوانیم امیدوار باشیم

میشوند و آنها را به محصوالت نهایی متصل میکنند و

که تا سال  1404حجم صادرات ما به کشورهای اسالمی و

تولید را به مشتریان عرضه میدهند .زنجیره عرضه شامل

غیراسالمی به  10میلیارد دالر افزایش یابد(.)17

تمام مواد و اطالعات در سراسر زنجیره از ابتدا تا پایان و

بخشی از این بازار هدف در کشورهای اروپایی است که
تمایل زیادی به استفاده از تولیدات با برچسب حالل دارند

حتی توزیع خارج از شرکت به تأمین کنندگان و ارسال به
مشتریان است(.)20

چون از مزیتهای جنبههای بهداشتی مواد غذایی و

 SCMرا میتوان به عنوان برنامه ریزی ،هماهنگی و

کنترلهای دین اسالم نسبت به سایر مذاهب آگاه شدهاند

کنترل همه فرآیندهای کسب و کار و فعالیتها برای

و میدانند محصوالت حالل از نظر سالمتی مزیتهای

مصرف کنندگان با کمترین هزینه به زنجیره تأمین تعریف

باالتری دارد .بازار محصوالت غذایی حالل در اروپا دارای

کرد ،بنابراین نه تنها فرآیند تحویل سفارشها و ایجاد

ارزشی معادل با  100میلیارد دالر تخمین زده شده است.

ارزش برای مشتریان بلکه به تمام جنبههای آوردن

در این میان کشورهای فرانسه ،انگلیس و آلمان از بازارهای
کلیدی غذاهای حالل در اروپا به شمار میآیند .در اروپا
محصوالت حالل  15تا  30درصد گرانتر از سایر
محصوالت مشابه به فروش میرسند ،اما این قیمت بیشتر
هم موجب نشده تا این محصوالت مشتریان خود را از دست
بدهند(.)18

محصول به بازار از مرحله اولیه مواد به محصول نهایی
میپردازد .درك  SCMبه یک شرط ضروری برای رقابت
در بازار جهانی و افزایش سودآوری و یک ابزار قدرتمند
برای پژوهشگران برای حفظ رقابت در یک سیستم
اقتصادی جهانی تبدیل و به اهمیت ارزشهای اسالمی در
طراحی و اندازه گیری عملکرد یک زنجیره عرضه حالل
میپردازد ،بنابراین الزم است عناصر حالل در مدل زنجیره

بررسی و تبیین زنجیره تولید غذای حالل(مدیریت

تأمین وارد شود(.)22-21
در تحقیقات دیگر ،زنجیره تأمین مواد غذایی ،یک

زنجیره تأمین)
زنجیره تأمین مواد غذایی شبکهای از مشاغل مرتبط با
غذا است که در تولید محصوالت غذایی به کار گرفته

رویکرد جامع کیفیت ،ایمنی ،پایداری ،کارایی محصوالت
غذایی و فرآیندهای زنجیرهای از مزرعه تا سفره است(.)22

میشود که از تولید کننده به کاربر نهایی منتقل میشود و

بنابراین ،این تمرین با افزایش اعتماد مصرف کنندگان

هر شرکت متعلق به حداقل یک زنجیره عرضه (یعنی

ارتباط دارد و مصرف کنندگان تنها مواد غذایی را میتوانند

حداقل یک تولید کننده و یک مشتری) است .مدیریت

به طور کامل مورد اعتماد قرار دهند که اطالعات شفاف از

زنجیره

تأمین 10

) (SCMشامل تمام زنجیره ارزش از
Supply Chain Management

تضمین ایمنی آن داشته باشند(.)24

10

مجله پژوهشنامه حالل /دوره  ،3شماره  ،4زمستان 1399

18
11

شیرازی

طراحی یک نظام مدیریت کنترل غذای حالل

زنجیرههای عرضه مواد غذایی دارای برخی ویژگیها
مانند محدودیتهای طول عمر ،تنوع در کیفیت محصول،
قوانین تقاضای غیر قابل پیش بینی و الزامات خاص است

 )2لوازم آرایشی و بهداشت شخصی
 )3مواد تشکیل دهندهی صنایع
 )4دامداری(.)12

که موجب افزایش کارایی این زنجیره میشود ،به همین
علت ،سیستمهای اطالعاتی ،استانداردهای کیفیت و ایمنی
و همچنین سازوکارهای حاکم بر دستیابی شفافیت در
زنجیره تأمین مواد غذایی مورد نیاز است(.)25
مسئلهی مسئولیت اجتماعی مشارکتی  )CSR( 11در
زنجیره تأمین مواد غذایی نیز مورد بحث قرار گرفته است
و هشت مولفه شناسایی شده است:
 )1رفاه حیوانات
 )2محیط زیست
 )3جامعه
 )4بیوتکنولوژی
 )5بهداشت و ایمنی
 )6تهیه

شکل .1چارچوب مفهومی سطوح زنجیره تأمین غذای حالل

 )7کار

ضرورت طراحی یک مدل مفهومی پیمایش برای نظام

 )8حقوق بشر(.)26
امروزه حالل نماد جهانی برای تضمین کیفیت و

مدیریت کیفیت غذای حالل در ایران

انتخاب شیوه زندگی میشود و در سال  2009اعالم کردند

صنعت غذای حالل ،با مشکالت مواجه است که احتماالً

که حالل یک اصطالح جهانی است که به غیر از غذا به

در حال افزایش است .از یک سو ،تولید غذای حالل مستلزم

تمام مواد مصرفی و همه جنبههای زندگی مانند لوازم

اقدامات تضمین کیفیتی دقیقتر برای اطمینان از

آرایشی بهداشتی ،دارویی و سایر خدمات به کار رود(.)27

مشروعیت محصوالت است ،از سوی دیگر اپراتورها و

به طور کلی ،مصرف کنندگان مسلمان در هنگام خرید

کارکنان این صنعت همچنین باید درك پیچیدگی تولید

غذای حالل به دنبال یک حس امنیت غذایی هستند و

مواد غذایی حالل را داشته باشند تا اطمینان حاصل شود

لوگوها( 12نشانها) و صدور گواهینامهها نیز توسط تولید

که آنها نیازهای مشتری را برآورده میکنند(.)28

کنندگان مورد استفاده قرار میگیرند تا به مصرف کنندگان

نظریه عمومیکنترل کیفیت ،یک تئوری مدل مفهومی

خود نشان دهند که محصوالت آنها با شریعت سازگار است

است ،این تئوری به این معنی است که یک سازمان باید

و به این معنی که آنها رهنمودهای قوانین اسالمی را

ساختار خود را به شرایط محیطی برای رسیدن به عملکرد

برآورده کردهاند .حالل بودن در چهار حوزه متمرکز صنعت

خوب سازگار کند( .)29در نظریه احتماالت ،سه نوع

نقش دارد:

متغیرها شناسایی شدهاند .متغیرهای متنی؛ خصوصیات
موقعیتی هستند که معموالً به سازمان یا مدیر خارجی

 )1فرآوری غذا
Corporate Social Responsibility
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تعلق دارند .متغیرهای پاسخ؛ عبارتند از اقدامات مدیریتی
در پاسخ به عوامل احتمالی فعلی یا پیش بینی شده.
متغیرهای عملکرد؛ جنبههای خاصی از اثربخشی را نشان
میدهند که برای ارزیابی متغیرهای پاسخ برای وضعیت
مورد نظر ،مناسب هستند( .)30ابزار بررسی ایمنی غذایی
شامل ارزیابی وضعیت با متغیرهای آن (عوامل زمینهای)
است که از لحاظ ویژگیهای زمینهای بر تصمیم گیری در
فعالیتهای  FSMSتأثیر میگذارد(.)30
متغیرهای پاسخ با تجزیه و تحلیل سیستماتیک که
فعالیتهای کنترل مرکزی و اطمینان در یک مدل خاص
شرکت مشخص شدهاند و ارزیابی سطوحی که در آن،
ارزیابی متغیرهای عملکرد (یعنی خروجی سیستم) از
طریق شاخصهای عملکرد کلیدی ایمنی غذایی انجام
میشود( .)31تفاوتهای خطرناك در زمینه با استفاده از
سه معیار مشخص شده است :عدم اطمینان ناشی از کمبود
اطالعات ،ابهام ناشی از عدم درك و آسیبپذیری به دلیل
حساسیت نسبت به آلودگی در محصول ،فرآیند یا محیط
زیست است .شاخصهای زمینهای عبارتند:

شکل .2فرآیندی مکان یابی شرکتهای صنعتی تولید کنندهی غذای
حالل

شرکت توسعه صنایع

حالل13

) (HDCدر سال 2014

علی رغم اهمیت مسائل حالل ،همه کشورها آن را به عنوان
مسئولیت خود برای حفاظت از امنیت مذهبی شهروندان
خود نمیبینند .این ممکن است به دلیل این واقعیت باشد
که مراحل صدور گواهینامههای حالل هزینههای زیادی
هستند که شامل هزینههای آزمایشگاهی و روشهای
تخصصی برای آزمایش سالمت مواد غذایی ،بازرسیها و
نظارتهای دائمی است که شامل متخصصین و نیروی
انسانی است( .)32گرچه صدور گواهینامه حالل در بسیاری

 -1ویژگیهای محصول

از کشورها اجباری نیست ،مزیت رقابتی در مورد

-2ویژگیهای فرآیند تولید

شرکتهایی که دارای گواهینامههای حالل نیستند ،به

-3مشخصات سازمان (سیستم) و ویژگیهای زنجیرهای

دست میآید ،بنابراین ،جای تعجب نیست که بسیاری از

یک رویکرد خطرناك بیشتر مربوط به آسیبپذیری

غذاهای مهم بین المللی غذا مانند مک دونالد ( KFC) 14و

بیشتر به مشکالت ایمنی ،ابهام (یعنی عدم آگاهی از

پیتزاهات 15

سازوکارهای پایه) و عدم اطمینان (به عنوان مثال عدم

شدهاند .تولید کنندههای قدرتمند برند ،مانند نستله 16نیز

اطالعات) است و نیاز به فعالیتهای پیشرفتهتر کنترل و

اقداماتی را برای اطمینان ازاینکه محصوالت آنها حالل

اطمینان دارد .عدم اطمینان را میتوان با اطالعات کافی و

هستند ،انجام میدهند(.)33

روشهای سیستماتیک کاهش داد .فقدان فعالیتهای
پیگیری و قوانین معتبر و دسترسی محدود به متخصصان

تبدیل به نقش کلیدی در صنعت حالل

مواد و روشها

یا مستندات میتواند اجرای بازرسی را تضعیف کند و

روش شناسی سیستمهای نرم

نیازهای بیشتری را در فعالیتهای اعتبار سنجی ایجاد

به طور کلی توسعه محصول جدید )NPD( 17یک فرآیند

کند(.)29

است که با یک مفهوم آغاز میشود و با راه اندازی محصول
13

Halal Development Company
Kentucky Fried Chicken
15
Pizzahot
14
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به پایان میرسد .شش مرحله در دنبالهای از روند  NPDبه
عنوان تولید ایده ،غربال کردن ایدهها ،تجزیه و تحلیل
کسب و کار و توسعه نمونه اولیه را شناسایی شده است .در
توسعه محصول غذا ،ایدهها از طریق ابزارهای مختلف از
جمله ویژگیهای فهرست گذاری و شناسایی نیاز به آن
ارائه میشوند .مرحله غربالگری ایدهها این است که
شناسایی و تمرکز بر کسانی که دارای پتانسیل بالقوه

• شاخصها بر اساس بررسی گستردهای از منابع
کارشناسان صنعتی ایجاد شده است.
گام  :1انتخاب شاخصهای متناسب با نوع مادهی غذایی
گام :2عملی ساختن شاخصها

اقالم اندازه گیری بر اساس تعدادی از شاخصها
جمعآوری و شاخصها طبقه بندی شدند .مجموعهای از

باالتری هستند قرار گیرد .فرآیند تجزیه و تحلیل کسب و

پرسشنامه در جواب به این سوال تهیه میشود که معیار

کار ،شناسایی ویژگیهای محصول ،برآورد تقاضای بازار و

ارزیابی غذای حالل در ایران وجود دارد و اگر وجود دارد،

سودآوری محصول است و سرانجام ارزیابیهای فنی انجام

چگونه است.

میشود(.)34

گام :3تست ابزار ارزیابی کیفیت غذای حالل

سه عامل مهم که به موفقیت محصول جدید کمک

فرضیهها را از طریق بررسی چهره به چهره با

میکند ،عبارتند از :استراتژی مدیریت ،قدرت ارتباطات

کارشناسان صنعتی و دانشگاهیان برای ارزیابی ایمنی

بازاریابی و نیاز بازار ،رشد و اندازه جمعیت .با توجه به مدل،

غذا(کیفیت و سالمت) انجام میدهیم.

اساس تدوین نظام مدیریت فرهنگ اسالمی کشور ،روش

انجام یک مطالعه آزمایشی برای ارزیابی سازگاری با

شناسی سیستمهای نرم است .روش شناسی سیستمهای

مقیاس حلیت با استفاده از آزمون قابلیت اطمینان ≥ α

نرم

18

( )SSMروشی سازمان یافته برای برخورد با

 0.70و تحلیل عاملی اکتشافی (EFA) 19را برای بررسی

موقعیتهای اجتماعی مسئله زاست که شیوة تفکر دربارة

ساختار عوامل انجام خواهیم داد.

چنین موقعیتهایی به نحوی اقدام محور است .انتخاب این

طراحی نظام مدیریت فرهنگ اسالمی

متدولوژی به دلیل اقدام محور بودن این رویکرد ،قابلیت
کاربرد در موضوعات اجتماعی فرهنگی و همچنین انعطاف
باالی آن در شیوههای تحقیق و مدل سازی بوده است .این

برای تبیین مسئله ،ابتدا تعاریف مورد نیاز از مفاهیم و
شاخصهای اصلی در تحقیق ارائه میگردند ،سپس اجزاء
نظام ارزیابی ایمنی غذای حالل به عنوان عناصر مؤثر در

روش شناسی ،دارای هفت مرحله است :مرحله اول و دوم

مسئله ،شناسایی و دستهبندی میشوند .پس از آن،

مواجه شدن با شرایط مسئله ساز میباشد ،در مرحله اول

مشکالت ناشی از وضع موجود مدیریت فقهی جامعه

دنیای واقعی کشف و موقعیت آن در نظر گرفته شده و

بررسی و دسته بندی میگردند ،نهایتاً تصویر غنی از

فضای عمومی مسئله ترسیم میشود .در مرحله دوم،

وضعیت موجود مدیریت جامعه ارائه میشود.

موقعیت ،افراد درگیر موقعیت و ساختار مسئله میشود.
شامل مکان یابی و ترسیم یک فضای عمومی برای انجام
کار است ،از سه گام تشکیل شده است:
•

توسعه تعاریف ریشه ای

این مرحله از دنیای واقعی خارج شده و با ورود به
دنیای مفهومی و سیستمی ،تعریفی ریشهای مسئله ارائه

شاخصهای انتخاب شده و مناسب بر اساس اقالم

میشود .تعریف ریشهای ،جملهای است که ضمن توصیف

معتبر در گذشته

سیستم ایده آل ،اهداف آن ،اشخاص درگیر در

Soft Systems Methodology
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موقعیت  ،SSMافراد تحت تأثیر و تأثیرگذار را معرفی
میکند .همچنین شاخصهای عملکردی که از طریق آنها
درخصوص عملیات سیستم مورد بررسی قضاوت میشود،
معین میشود SSM .طی این مرحله روش شناسی
محدودیتهای محیطی نظام مدیریت ایمنی غذا را تبیین
میکنند ،همچنین کارکردهای نظام مدیریت غذای حالل

مقایسه مدل مفهومی با دنیای واقعی

این کار موجب ورود مدل مفهومی به دنیای حقیقی
میشود.
شناسایی و تعیین تغییرات مورد نیاز

این مرحله شامل شناسایی سامانمند تغییرات مطلوب

(فرآیند تبدیل سیستم) معین میشود.

امکانپذیر و مطابق با ارزشها و نیازها و اعتقادات افراد است.

ساخت مدل مفهومی

برای انجام مراحل پنجم و ششم در این مطالعه که منجر

منظور از مدل مفهومی در روش شناسی ،نموداری از
فعالیتها با ارتباطات مربوط به آنها است که فرآیند حل
مسئله یا دستیابی به اهداف را مشخص میسازد .مدل
مفهومی بر اساس مفاهیم شکل گرفته در توسعه تعاریف
ریشهای ساخته میشود .در این مرحلهی پژوهش ،فرآیند
پیاده سازی کارکردهای نظام مدیریت ایمنی غذا طراحی
میشود .درواقع ،این فرآیند چگونگی اجرا و راهبری
اقدامات ارتقاء دهنده غذای حالل در جامعه را در سطح

به اصالح و دقت نتایج اولیه به دست آمده در مراحل قبل
شده است ،از روش پرسشنامه و مصاحبه با صاحب نظران
و ذی صالحان استفاده میشود.
اجرا

تغییرات شناسایی شده جهت بهبود سیستم به اجرا
در میآید و با توجه به شرایط این پژوهش ،مرحله هفتم
در مطالعه حاضر موضوعیت ندارد.

کالن مشخص میکند.
جدول  .1انواع استانداردها برای کنترل حالل بودن مواد غذایی
ردیف
1
2
3
4

گواهینامههای سازمان

زمینه
مدیریت روابط استراتژیک تولید کنندگان ،مصرف کنندگان و توزیع کنندگان در
زنجیره تأمین غذای حالل

HALAL, HACCP,
GMP, OHSAS 18001,
ISO 9001-2008

HALAL, ISO 22000تولید آب میوه با گواهی حالل
2005
HALAL, HACCP,
نظارت بر تولید مواد غذایی یخ زده حالل از جمله غذاهای دریایی و پخت و پز
Certified Sustainable
شیرینی
Seafood MSC
HALAL,
اطمینان ازمطابقت با استاندارد حالل .نقش فعلی نیاز به اطمینان ازتفکیک فرآیند
ISO 9001-2008
تولید حالل و غیر حالل میباشد.

سالهای عملیاتی
>30

>30
>30

>30

یافتهها(مدل سازی معادالت ساختاری ()SEM
در طول سه دهه گذشته ،استفاده از  SEMدر
تحقیقات علوم اجتماعی ،از جمله تحقیقات مدیریت
زنجیره تأمین مواد غذایی به عنوان یک ابزار تحلیلی به
طور گستردهای مورد استفاده قرار گرفته است(SEM .)36
شککل .3شااخصهای اندازه گیری بر اسااس مطالعات پیش فرض
ارزیابی حالل بودن مواد غذایی

یک روش آماری است که به طور همزمان همه اقدامات
مربوط به شاخصهای پیشنهادی را استفاده و روابط بین
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آنها را تحلیل میکند و با وجود توانایی آزمون اندازه گیری

یک ساختار اشاره شده) استفاده کند .2 .یک مدل

و ساختاری ،میتواند مدل را با استفاده از مجموعهای از

ساختاری که مدیران را قادر میسازد تا قدرت ارتباط بین

شاخصهای مناسب ارزیابی کند .تکنیک  SEMبه جای

این شاخصهای غیر قابل مشاهده یا پنهان را برآورد کند.

اکتشاف ،تأیید کننده هدف یعنی روابط فرض شده بین

با استفاده از تحلیل عامل تأییدی  ، (CFA)20تحلیلگر

عوامل (ساختارها و متغیرهای پنهان) و همچنین روابط

میتواند مسائل مربوط به پایایی اندازه گیری آن را بررسی

بین عوامل و اقدامات اساسی آنها است( SEM .)37ابزار

کنند و مهمتر از همه SEM ،یک تست کلی برآورد

جامع ارزیابی و اصالح مدلهای اندازه گیری و همچنین

پارامترهای فرد را به طور همزمان ارزیابی میکند.

مدل ساختاری را فراهم میکند و رویکرد تأییدیه را برای

روشهای  SEMبه ویژه رویکرد مبتنی بر کوواریانس روش

تحلیل یک نظریه ساختاری مرتبط با یک پدیده به وجود

پیشگام تجزیه و تحلیل دادههای چند متغیره است(.)39

می آورد(.)36

بر اساس یافتههای به دست آمده در ارزیابی حالل بودن

SEMشامل دو مدل زیر است .1 :مدل اندازه گیری که

مواد غذایی ابعاد پیشنهادی اجرا سازی مدل  SEMو زیر

مدیران را قادر میسازد تا به خوبی از مشاهدات یا

شاخصهای بررسی شده در جدول شماره  2مشاهده

شاخصهای نشان دهنده متغیر غیر واقعی (اغلب به عنوان

میشود.

جدول  . 2ابعاد پیشنهادی اجرا سازی مدل  SEMو زیر شاخصهای بررسی شده

موارد اندازه گیری

ساختن

پاکیزگی

پاکیزگی یک پیش شرط در تولید مواد غذایی حالل است.
ساخته شده در شرایط کار تمیز.
با استفاده از دستگاههای تمیز ،ظروف ،ماشین آالت و ابزارهای تولید ،تولید میشود.
غذای کامالً خالص را به مصرف کنندگان تهیه کنید.

ایمنی

برای سالمت مردم خطرناك نیست.
دریافت مواد از تأمین کنندگان که با کیفیت باالتر هستند.

جداسازی فیزیکی

خطوط پردازش جداگانه برای تولید مواد غذایی حالل.
ذخیره مواد و مواد تشکیل دهنده با استفاده از انبار جداگانه برای محصوالت مواد غذایی حالل.
مناطق جداگانه برای فعالیتهای بسته بندی محصوالت مواد غذایی حالل.
تهیه کنندگان قبل از ارسال ،مواد را با توجه به حالل و غیر حالل جدا میکنند.

ذخیره سازی و حمل و نقل

انبار اختصاصی برای ذخیره سازی محصوالت مواد غذایی حالل فراهم میکند.
حمل و نقل مناسب به نوع محصوالت مواد غذایی حالل هستند.
استفاده از حمل و نقل اختصاصی برای انتقال محصوالت مواد غذایی حالل به عمده فروشان ،خرده فروشان
و مصرف کنندگان.

بسته بندی و برچسب زدن

استفاده از مواد بسته بندی که هیچ اثر سمی بر روی محصول ندارند.
بسته بندی مصرف کنندگان را با اطالعات در مورد تمام مواد تشکیل دهنده فراهم میکند.

شیوههای اخالقی

مواد شیمیایی مضر را دور از محصوالت غذایی قرار دهید.
به تأمین کنندگان میپردازد تا اهداف کاهش ضایعات را مرتکب شوند.

آموزش و پرسنل

کارگران آموزش داده شده اند تا تولید غذای حالل را مدیریت کنند.
در صورت لزوم ،آموزشهای کاله را به توزیع کنندگان و خرده فروشان آموزش میدهد.
مجلس محلی را برای ارائه آموزش به کارگران دعوت میکند.

Confirmation Factor Analysis

20
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قابلیت نوآورانه

فعاالنه در جستجوی ایدههای نوآورانه در مورد مسائل حالل باشید.
قادر به طراحی محصول جدید برای برآورده ساختن نیازهای مصرف کنندگان است.
تأمین کنندگان را تشویق کنید که در مورد مسائل حالل نوآور باشند.

در دسترس بودن منابع

یک سیستم حمل و نقل موثر برای وارد شدن به زنجیره تأمین مواد غذایی حالل داشته باشید.
قادر به ارائه یک انبار اختصاصی برای ذخیره سازی به منظور درگیر شدن در زنجیره تأمین مواد غذایی حالل
باید افرادی را که میتوانند تولید غذای حالل را اداره کنند ،استخدام کنند.

بازاریابی عملکرد با پیاده
سازیSEM

سهم بازار را سریعتر خواهد کرد.
تصویر برند را بهبود خواهد بخشید.
باعث بهبود کیفیت محصوالت میشود.

این مدل ،منطقی برای اطمینان ازتولید ،توزیع و مصرف

نتیجه گیری

مواد غذایی است.

پردازش مکانیکی مواد غذایی به تنهایی قادر به ارائه

مطالعات فراوان برای نگارش این مقاله شاخصهای

ضمانتهای کافی برای ایمنی مواد غذایی نیستند و شیوع

ارزیابی ایمنی و کنترل کیفیت غذای حالل را به وضوح

بیماریهای غذایی ناشی از نگرانی واقعی مصرف کنندگان

بیان میکند(جدول .)2در این مطالعه ،ایجاد یک مدل

در مورد ایمنی مواد غذایی است .نگرانی عمده در مورد

اجرایی در صنایع غذایی حالل فرآوری شده و بررسی اینکه

مواد غذایی بدون برچسب ثبت شده و معرفی شده در بازار

این مدل میتواند تأثیری بر عملکرد اقتصادی کشور داشته

است .مشکالت سیاسی دولت ،پیامدهای غیر بهداشتی و

باشد اهمیت دارد و همچنین چارچوبی برای تست رابطه

نیاز به جهانی شدن بخشی از نگرانیهای زنجیره تأمین

بین ساختار پیاده سازی  SEMو عملکرد مالی و بازاریابی

مواد غذایی ما است .تالش جمعی مصرف کنندگان ،صنعت

در ایران میتواند توسعه داده شود.

و روسأی دولت در زنجیره غذایی میتواند غذای حالل را

برای توسعه یک مدل جامع اجرایی ،ابعاد مدل پیاده

تضمین کند HACCP .همراه با  ISO 22000: 2005که از

سازی بر اساس نظریه کنوانسیون (معادالت ساختاری) به

رضایت بخش نیست ISO 22000: 2005 ،یک پلت فرم

عنوان پایه نظری از طریق بررسی گسترده شناسایی شده

نامطلوب برای ایجاد و تأیید انطباق  FSMSسازمان با

است .اقالم اندازه گیری از مطالعات دیگر کشورها اقتباس

روشهای مناسب و مستند سازی فراهم میکند .برای

شده و سپس ،مدل اندازه گیری اعتبارسنجی شده و با

اطمینان ازکیفیت بهتر ،الزامات قانونی ،پاسخ به هنجارهای

استفاده از مدل سازی معادالت ساختاری مبتنی بر

استانداردهای کیفی ،به طور مداوم در بخش پردازش مواد

کوواریانس ،نهایی میشود.

غذایی بهبود و توسعه یافته است .این به وضوح بیان

در مطالعات متعدد ،فعالیتهای حمل و نقل ،ذخیره

میکند ،نیاز به یک مدل جدید ،قوانین و استاندارد نیز یک

سازی و توزیع مهمترین اجزای حفظ سالمت حالل در روند

جزء جدایی ناپذیر از صنایع غذایی پیشرفته است .ساخت

زنجیره تأمین است( .)26 ،10عالوه بر این ذخیره سازی

یک مدل جامع با فیلترینگ متنوع به عنوان

مناسب میتواند کیفیت محصوالت مواد غذایی حالل را

دستورالعملهای اضافی برای رسیدگی به مسائل جدید

حفظ کند .نتایج نشان میدهد که سه بعد از نظر برآورد

مورد نیاز است ،بنابراین ما میتوانیم آیکونهای جدیدی را

استاندارد نسبت به مدل پیاده سازی ،بحرانی هستند.

در استانداردهای غذایی انتظار داشته باشیم زیرا میتوانیم

مهمترین ابعاد ذخیره سازی است و حمل و نقل بیشترین

با بررسی دقیقتر ایمنی در غذای حالل ،اعتماد مصرف

مقدار برآورد استاندارد را در تعریف مدل پیاده سازی و

کننده را بیشتر جلب کنیم که در حال حاضر شاخصهای

بسته بندی و برچسب زدن و جداسازی فیزیکی دارد.
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بر اساس یافتههای تجربی ،به ذخیره سازی ،حمل و

کسب و کار ،توانایی آموزش کارکنان در مورد چگونگی

نقل ،بسته بندی ،برچسب گذاری و جداسازی فیزیکی در

تسهیل تولید مواد غذایی ،ظرفیت نوآوری برای تولید حالل

حین اجرای کار بیشتر باید تمرکز شود .یافتههای این

را داشته و قادر به ارائه منابع کافی در طول اجرا

مطالعه نشان میدهد پژوهشگران باید یک سیستم ذخیره

میباشد(جدول.)2

سازی اختصاصی و حمل و نقل صرفاً برای محصوالت حالل

عملکرد مالی توسط سودآوری ،رشد فروش ،تخصیص

داشته باشند تا از آلودگی متقابل با اقالم غیرحالل

بودجه ،هزینه عملیات و جریمه اندازه گیری میشود.

جلوگیری شود .پژوهشگران نیز باید از شیوههای بسته

مهمتر از همه ،درك کامل از تولید کنندگان در مورد روابط

بندی و برچسب زدن محصوالت مواد غذایی حالل مانند

مهم بین مدل پیاده سازی و عملکرد مالی سازمان را فراهم

مواد اولیهی استفاده شده در بسته بندی مواد غذایی حالل

میکند و در نهایت این مدل تبدیل به یک مرجع عمده

و صحت اطالعات دقیق و کامل مواد موجود در برچسب

برای تولید کنندگان در صنایع غذایی حالل خواهد شد .به

محصول آگاه باشند(.)7

منظور تشکیل راه حلهای مناسب برای دستیابی به رشد

جنبه دیگر جداسازی فیزیکی است که محصوالت

بیشتر سود به صورت تجربی ،بررسی تأثیر بازاریابی در

غذایی حاوی حالل نباید با سایر محصوالت یا عناصر غیر

زمینه مواد غذایی فرآوری شده حالل بر عملکرد مالی انجام

حالل در طول فرآیند زنجیره تأمین در تماس مستقیم

شد و یافتهها نشان میدهدکه پیاده سازی این مدل ،تأثیر

برای حفظ وضعیت استحصال آن باشند .مطالعهی دیگری

قابل توجهی بر عملکرد مالی کشورهای دیگر دارد(،10

ضرورت نیاز به جداسازی محصوالت حالل از لحاظ فیزیکی

 .)16افزایش شفافیت در روشهای تولید حالل و مشتریانی

برای جلوگیری از هرگونه تماس مستقیم و غیر مستقیم با

که از روشهای تولید مواد غذایی و آلودگی بیشتر مواد

عناصر دیگر که میتواند وضعیت حالل را تحت تأثیر قرار

غذایی حالل از مزرعه تا سفره آگاه هستند ،موجب افزایش

دهد را تأیید میکند( .)6بر اساس این یافته ،به نظر میرسد

متقابل اعتماد تولید کننده و مصرف کنندهها شده است.

که این سه بعد ذخیره سازی و حمل و نقل ،بسته بندی و

مفهوم اعتماد نیز ابعاد جالب رفتار مصرف کننده مواد

برچسب زدن و جداسازی فیزیکی مهمترین ابعاد مدل

غذایی است .اعتماد ممکن است از طریق ارتباطات بین

پیاده سازی است .پیش بینی میشود که مدل میبایست

فردی ،ترویج و تضمین شود .به نظر میرسد که این

پیوند و ارتباط قوی با بازاریابی و رابطه مثبتی داشته باشد.

مولفهها در ارتباط هستند و اثرات نسبی آن بر اعتماد

در نتیجه ،اهمیت پیشنهادی برای داشتن یک مدل جامع

مصرف کننده ،نیازمند توضیح است .این ارزیابیها محدود

از اجرای یک مدل جامع بر عملکرد سازمان ،به ویژه

به اسناد و ادبیات قبلی درباره مسائل حالل است بنابراین

عملکرد بازاریابی ،تأیید میشود.

تعامل با ذینفعان (آژانسهای حالل ،شرکتهای مواد

با اجرای یک مدل جامع میتوان بازاریابی محصوالت

غذایی و مصرف کنندگان) از طریق مصاحبههای عمیق یا

حالل را بهبود بخشید .در نهایت ،با تمرکز بر تمام ابعاد،

گروههای متمرکز برای توصیف دقیق سیستم و تجزیه و

مانند توانایی تولید در یک چارچوب پاك اطمینان حاصل

تحلیل وضعیت فعلی و اجرای این مدل ارائه شده در جهت

شود که محصول ایمن توسط مشتری مصرف شود و

کنترل مواد غذایی حالل مورد نیاز است .پیشنهاد میشود

میتواند به طور فیزیکی از تولید محصوالت حالل و غیر

که پژوهشهای آینده باید در زمینه همکاری و تلفیق

حالل جدا و قادر به ارائه یک انبار اختصاصی و حمل و نقل

یافتهها و نظرات سازمانهای مختلف وزارت بهداشت،

است .این مدل جامع آگاهی از مواد مورد استفاده برای

سازمان ملی استاندارد و وزارت جهاد کشاورزی و ...صورت

بسته بندی مواد غذایی حالل ،اخالقی بودن در شیوههای

گیرد .گرچه مطالعاتی درباره سالمت حالل بحث کردهاند،
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 امید است که این مقاله آگاهی.پایداری مدل بررسی کنند

آنها نتوانستهاند اهمیت همکاری با شرکتهای مختلف در

مناسب و درك بهتر اهمیت ایمنی حالل محصوالت غذایی

زنجیرههای عرضه مواد غذایی داخلی و جهانی را بررسی

 مطالعات تجربی بیشتری دربارهی مدیریت.را ایجاد کند

 همکاری و ادغام در میان اعضای زنجیره تأمین برای.کنند

ایمنی و کنترل کیفیت میتواند در ارتقاء ارزیابی غذای

اطمینان از صحت محصوالت حالل و عملکرد مدل

.حالل کمک کند

 همچنین تحقیقات بیشتری در،پیشنهادی ضروری است

تعارض منافع

 شفافیت در میان زنجیره.مورد شفافیت مدل انجام شود

نتایج حاصل از این مطالعه با منافع نویسندگان و
.محققان در تعارض نمی باشد

 خطر تولید محصوالت غیر حالل را در کلیهی،تأمین
 محققان آینده باید.مراحل تولید محصول کاهش میدهد
تالشهای فعلی را در مورد شفافیت و چگونگی افزایش
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ABSTRACT
Introduction: Global demand for halal food products is growing.
Arab countries have taken the initiative as the global center of halal
food. Halal food consumers are currently most concerned about the
integrity of the halal status and curiosity about all activities involved
throughout the supply chain so that the products purchased are
genuine throughout the halal production path. Halal food management
is likened to a supply chain from an organizational perspective.
Although halal honesty is widely found in halal industrial
publications, the factors affecting the integration of halal food supply
chain and comprehensive research on halal food supply chain and
safety have not been discussed in Iranian journals to date.
Methods: We propose a conceptual model to study the dimensions of
the halal food supply chain and the relationship between the
implementation of the halal food supply chain and managerial
performance in order to assess the safety and quality control and
assurance of halal food. A total of organizational information from
240 different countries was used in this study. For this purpose,
structural equation modeling (SEM) was used.
Results: The results showed that the implementation of halal food
supply chain can affect food safety. In general, these findings indicate
the need for strategic evaluation in ten dimensions of halal food
supply chain.

Conclusion: Transprancy in the supply chain puts the risk of
producing insoluble products at risks reduces all stages of
product production and this designand can be used as a
reference model by manufacturers in the halal food industry.
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