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 صلخستالم

هيل للحصول على شهادة الجودة يحاول البحث توضيح المفاصل اإلجرائية في إطار مراحل التأ
مي  تحلييل الحالية عنيد ريل مرحلية  و ، العالمية التي تتسبب عندها ظاهرة اإلغراق فيي المعلوميا 

خطوة مفصلة بهدف تقديم  فرار تعّد دليالً لتجاوز هذه الظاهرة . يتمييز البحيث فيي محاولية الميز  
ميي  اإلطييار النظييرض للموضييو  بهييدف  بيييا اكفرييار المسييتمدة مييا وابيي  التجربيية الميدانييية للباحييث

الخرو  بمجموعة ما اكطر التي تساعد في تجاوز ظياهرة اإلغيراق فيي المعلوميا  . وميا خيالل 
اهييتم اكول ، ةاإلجابيية علييى تسيياثي  بحدييية محييددة انطلييق البحييث فييي معالجتهييا مييا محيياور  ربعيي

م الدياني بمعالجية اإلطيار واهيت، ومراحيل التأهييل ISO 9001-2000بالجانب التعريفي للمواصفة 
 ما الدالث فقيد حليل ونيابل المجياي  المتوبعية ل غيراق ، النظرض لمفهمة اإلغراق في المعلوما 

في إطار مراحل التأهيل وصيويً إليى المحيور الرابي  اليذض تضيما خالصية عبير  عيا اسيتنتاجا  
 ترجم  النتائج النظرية للبحث . 

  

 دتمهي
جه أنشطتها عدددا  مدا الصدعوبات والمشدكنت عندد مختلف أو فيتواجه الشركات 
لما تكتنفه تلك العملية ما إجراءات  ،وال سّيما نظم ضماا الجودة، استقدام نظم جديدة

ومددرد ذلددك كددم المعلومددات والبيانددات المطلددو  ، تتسددم فددي أالبهددا بالتعقيددد والتشددابك
أو فشدل الشدركة فدي وبالدقة النزمة التي ستنعكس بالتدالي علدن نجدا  ، التعامل معها

 عمليات التأهيل . 
إا عوامل مثل الموقدف العدام مدا الشدهادة ومددد وجدود المنظمدات الوطنيدة لمدن  

فضن  عا حجم الشركة ونطدا  عملهدا ، الشهادة والخبرات السابقة للشركات المشابهة
كلها عوامل تحدد مضموا وحجدم  ،وتنوع منتجاتها وخدمتها ألسوا  دولية ما عدمه

 . لممارسة خطوات التأهيل وتجاوزها وتفاصيل المعلومات والبيانات النزمة ونطا 
والمفارقة أا المتتبع ألسبا  وجود مواصفات نظم الجودة الدوليدة وقبلهدا الوطنيدة 
عموما  يجد أا ضرورة توحيدد المواصدفات وتجداوز حالدة توالدد المواصدفات والتقيديم 
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اولة التقليل أو القضاء علن حالة اإلادرا  المزدوج ما الجهات المشترية وبالتالي مح

في المعلومات التي تسببها الطبيعة المتناثرة للمواصفات الوطنية والدولية سدببا  بدارزا  
لكددا لددوحظ أا محاولددة التوافدد  مددع تلددك المواصددفات الموحدددة عددادت ، فددي إيجادهددا

وأدلدة بالشركات إلدن حالدة اإلادرا  مدرة أخدرد مدا خدنل مدا تتطلبده مدا إجدراءات 
 ة ومساعدة . مات ووثائ  رئيسوتعلي
 

 تساؤالت البحث 
 يحدد البحث مشكلته ما خنل محاورة عدد ما التساؤالت وعلن النحو اآلتي : 

تكرار برامج التوعيدة )دورات ولقداءات ونددوات( المكثفدة حدول عملية هل تسهم  .1
 ؟ المواصفة المصاحبة لعمليات التأهيل في إيجاد حالة اإلارا 

تناول متطلبات قد ال تنسجم  ما ثما تبايا التفسيرات حول بنود المواصفة وهل أ .2
 وطبيعة عمل الشركة )بنود مستثناة( يسب  حالة اإلارا ؟ 

 ا  وإرباكد ا  ا مراجعة تجار  الشركات المشابهة ومحاولة التقليد يسب  تكرارإهل  .3
لتسددب  فددي ا مددا ثددمو، فددي كتابددة وثددائ  النظددام وربمددا كتابددة وثددائ  ايددر مطلوبددة

 وطول الفترة الزمنية بيا البدء بالتأهيل واإلنهاء يعزز هذا االتجاه؟ ، اإلارا 
ا إصرار بعض االستشارييا علن أا التسجيل يج  أا يشمل أقسام الشركة إهل  .4

 ؟ كافة وفروعها ووحداتها ومنتجاتها يوجد حالة اإلارا 
أشددير نددواحي القددوة ا تكددرار المراجعددة األوليددة لنظددام الجددودة المطبدد  وتإهددل  .5

 ؟ والضعف فيه كل مرة يسب  حالة اإلارا 
ا تكرار التدقي  الداخلي لنظام الجودة المستحدث وكذلك المراجعدة اإلداريدة إهل  .6

 ؟ تسب  حالة اإلارا 
 

 أهمية البحث وأهدافه 
تكما أهمية البحث في محاولة تأشير مسببات حالدة اإلادرا  فدي المعلومدات التدي 

بعد أا تأشرت هذه ، التي تنوي الحصول علن شهادة الجودة العالميةتواجه الشركات 
المسددألة مددا خددنل عمددل الباحددث كاستشدداري لتأهيددل شددركات وطنيددة للحصددول علددن 

، وبالتالي محاولة تقديم أطر نظرية وعملية للكشف عا حالة اإلارا  ومدا (*)الشهادة
ي تعد العددة للخدوض فدي هدذه ثّم تقليل احتماالت مواجهة تلك الحالة لدد الشركات الت

 التجربة . 
 ما األهداف يمكا تلخيصها باآلتي :  ا  يضع البحث لنفسه عدد، ما تقدم ا  لماووفق

                                           
 :( من بين الشركات التي تم عدها انموذجاً اجرائياً للباحث نذكر *)
 . الشركة العامة لكبريت المشراق )نينوى( .1
 . الشركة العامة للسمنت الشمالية )نينوى( .2
 . الشركة العامة للسمنت العراقية )كركوك(.3
 . الشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال )مديرية توزيع كهرباء نينوى( )نينوى( .4
 بكات الشمال الغربي( )نينوى( . . الشركة العامة النتاج الطاقة الكهربائية )مديرية ش5
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توضي  المفاصل اإلجرائية التي تتسب  عندها حالة اإلارا  في مراحل التأهيل   .1

. 
 تحليل حالة اإلارا  عند كل مرحلة أو خطوة ما خطوات التأهيل .   .2
 كار تعّد دلين  لتجاوز حالة اإلارا  عند استيعا  متطلبات المواصفة . تقديم أف  .3
 

 أسلوب البحث وإطاره
يجددري االعتمدداد علددن الدراسددة المكتبيددة باسددتثمار ، انسددجاما  مددع أهددداف البحددث

وتأشدير المظداهر ، األسلو  الوصفي التحليلي في عرض األسس النظريدة للموضدوع
لومدات وباالعتمداد علدن الكتد  والددوريات ومواقدع المحتملة لحالدة اإلادرا  فدي المع

الشبكات مع نقل أفكار مستمدة ما الواقدع الميدداني أثنداء تقدديم االستشدارات لعددد مدا 
 الشركات الوطنية . 

 بموج  ما تقدم يضم البحث محاور أربعة هي : 
 ومراحل التأهيل .  ISO 9001-2000التعريف بشهادة الجودة العالمية  -أوال  
 ( . لعواملا – لسلبياتا –اإلارا  في المعلومات )المفهوم  -ا  يثان
 المجاالت المتوقعة لإلارا  في إطار مراحل التأهيل .  -ثالثا  
 الخنصة .  -رابعا  
 

 ومراحل التأهيل  ISO 9001-2000التعريف بشهادة الجودة العالمية  -أوالا 
مدا  ISO 9001-2000العديدد مدا المواصدفات تعدد المواصدفة   ISOقددمت منظمدة 

والمواصفة هي ، أبرزها الهتمامها بالجان  التجاري والتسويقي علن المستود الدولي
لقدددد و، ISO9000-1994و  ISO 9000-1987اإلصددددار الثالدددث بعدددد إصدددداريا همدددا 

  ,Nairاستهدفت المنظمة ما إصدار هذه المواصفة تحقي  جملة ما األهداف منها : )

1996, 517 ) 
سي  والتوحيد في المواصفات الوطنية مع تقديم مواصفات دولية جديدة تشجيع التن .1

 . 
 . ت باتجاه رفع المستويات القياسيةترتي  عملية تبادل المعلومات عا المواصفا .2
وضدع المعدايير واألسددس واالختبدارات والشددهادات المتعلقدة بهدا مددا أجدل تشددجيع  .3

 تجارة السلع والخدمات دوليا  . 
عنددواا نظددم إدارة وضددماا الجددودة وتعتمددد مدددخل العمليددة تحمددل هددذه المواصددفة 

Process Approach   فددي تقددديم بنودهددا الخمسددة األساسددية وهددي تضددم مفدداهيم وأدلددة
وهددي  ،شدداملة إلدارة الجددودة، وبنودهددا سددهلة التددذكر واالسددترجاع ومصددنفة رقميددا  

بددالقبول  وتتمتددع، خصددائذ ذات قيمددة عاليددة للمتطلبددات الصددناعية والتجاريددة الدوليددة
 والتأييد العالمي واالنسجام والتناس  مع مرونة تطبيقية كافية . 

)مددددير مركدددز إدارة الجدددودة والتقاندددة فدددي شدددركة  Hockmanومفاهيميدددا  يشدددير 
Dupont بأنها" مجموعة ما مواصفات نظم جودة جامعة تقدم هيكن  موحدا  لضدماا )

نّظم مجموعددة المبدداد  الجددودة فددي إطددار عددالمي، وهددي تجمددع وتنسدد  وعلددن نحددو مدد
 (.Hockman, 1992, 35األساس المرتبطة بإدارة وضماا الجودة ")
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إلن اآليزو بوصفه "مجموعة مدا  Ritzman and Krajwiskiكذلك يشير كل ما 

والشددركات عمومددا  تسددتطيع ، المواصددفات تيطددي متطلبددات التوثيدد  لبرنددامج الجددودة
تبدر خدارجي مؤهدل بأنهدا تسدتطيع الحصول علن الشدهادة مدا خدنل تقدديم إثبدات لمخ

 "التنقي مع كل أو جزء ما متطلبات المواصفة
                                      Ritzman, 1996, 164) and Krajwiski) 

Handfield and Curkovicويؤكددد كددل مددا 
"مواصددفة تشددابه إلددن حددد  نهدداأعلددن  

نتج قد أُنتج داخدل عمليدات إنتداج كبير العقد بيا المشتري والبائع تضم ضمانة بأا الم
وتوافد   Quality-Controlled Production Processتراقد  فدي إطدار معدايير الجدودة 

 الشركة مع هذه المواصفة ُيفحذ ما خنل طرف ثالث محايد"
                                        Handfield, 1996, 4) and Curkovic) 

عّرف وتشر  قائمة محددة للخصائذ والمعايير التي "أنها ت علنDale كما يؤكد 
يج  االهتمام بها والتعبيدر عنهدا فدي نظدام السديطرة اإلداريدة فدي الشدركة مدا خدنل 
السياسات الموثقدة، اإلجدراءات والخطدوات التدي تسداعد فدي ضدماا أا الجدودة قدد تدم 

ة علدن جدودة نها تحققت فعدن ، والهددف هدو الضدماا والرقابدأبناؤها داخل العمليات و
 (Dale, 1994, 340)الشركة" .
 (ITC, 1996, 29) :جوهر اآليزو يمكا أا يجمع في ثنث عبارات هيإا 

 . قل )وث ( ماذا تفعل )اإلجراءات( أو)السجنت( .1
 . افعل ما قلت )ما وثقت( )التطبي ( أو)المسؤولية( .2
 و)التصحي ( .. احتفظ بسجنت تؤيد ما قلت وما فعلت )التدقي  الداخلي( أ3

 : (*)هي يةبنود أساس ةأربع ISO 9001-2000وضمت المواصفة 
 . Management Responsibility. مسؤولية اإلدارة 1
 .  Quality Management System. نظام ادارة الجودة 2
 .  Resources Management. إدارة الموارد 3
 .   Product and Or Service Realization. تحقي  المنتج النهائي أو الخدمة 4
 .   Measurement Analysis and Improvement. القياس والتحليل والتطوير 5

 هي : ةفضن  عا بنود مفتاحية ثنث
 . المدد 
 . المرجع المعياري 
 . المصطلحات والتعاريف 
  

فددإا اإلجددراءات تتسددم  أمددا عددا مراحددل التأهيددل للحصددول علددن شددهادة المطابقددة
ف وقددت وجهددد اإلدارة، فضددن  عددا الكلددف المرتبطددة بددذلك، فدداألمر بالتعقيددد واسددتنزا

 طاب يتطل  دعوة خبراء إدارة الجودة للتدقي  الشامل للعمليات الداخلية لضماا أنها ت

                                           
(   (

*
 International Trade Center UNCTAD/WTO “Applying ISO-9000 Quality Management 

Systems, Geneva, 2000, P 15 .  
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المتطلبات الواردة في المواصفة التي تنوي الشركة التقديم للحصول علن مصادقة في 

 إطارها . 
يا لهددذا الموضددوع وبدددرجات متباينددة مددا لقددد تعددرض العديددد مددا الكتددا  والبدداحث

ولقدد وجددنا أا جميدع تلدك اآلراء تتفد  فدي الجدوهر مدع العددرض ، التفصديل واإلطالدة
 :(4، 1775، ، وعلن النحو اآلتي )الشبراويGreg Hutchinsالشامل لـ 

 . مرحلة ما قبل التسجيل .1
 . مرحلة التسجيل والحصول علن الشهادة .2
 يل . . مرحلة ما بعد التسج3
 
 . مرحلة ما قبل التسجيل1

يتم في هذه المرحلة التجهيدز واالسدتعداد وتعدديل األوضداع لتتطداب  مدع متطلبدات 
 وتشمل هذه المرحلة الخطوات اآلتية :، المواصفة

. اقتناع اإلدارة العليا في الشدركة بأهميدة إنشداء نظدام للجدودة يتطداب  مدع متطلبدات 1
 ذلك . المواصفة والفوائد التي تعود ما

. علن اإلدارة العليا أا تنقل هذا االقتناع إلن جميع المستويات اإلدارية فدي الشدركة 2
وكل الزبائا والموظفيا دوا استثناء، ويتم عا طريد  بدرامج توعيدة علدن شدكل 
دورات تدريبيددة أو ندددوات تركددز علددن أهميددة الجددودة عمومددا  ومكونددات نظامهددا 

وماهية ، ISO 9001-2000تحسينها ومفهوم نظام وكيفية تقييم النظام الحالي لها، و
المميدددزات التدددي يقددددمها للعدددامليا والزبدددائا والشدددركة، فضدددن  عدددا اإلجدددراءات 
المطلوبة ما اجل الحصول علن الشهادة الخاصة بهدذا النظدام ودور ومسدؤوليات 

 المواد األولية واألجزاء فدي هدذه البدرامج وويستوج  أا يشارك مجهز ،كل جهة

(Hockman, 1996, 39)  

ا في الشركة وعلن رأسهم مدير المشروع الذي سيتولن و. ينبيي أا يتفهم المسؤول3
إدارة عملية التأهيل طبيعة وفلسفة ومكونات المواصفة ومنم  نظدام الجدودة فدي 

 الشركة الذي يتطاب  معها .
. االسددتفادة مددا خبددرات اآلخددريا مددا المددراجعيا واالستشددارييا والشددركات التددي 4

 جحت في الحصول علن الشهادة .ن
 . يعيا مدير مسؤول ويعد ممثن  للمدير العام لقيادة عملية تأهيل الشركة .5
. يشكل فري  للعمل علن تنفيذ مشروع إقامدة نظدام للجدودة يؤهدل الشدركة للشدهادة، 6

بحيدددث يضدددم الفريددد  تخصصدددات متنوعدددة مدددا الجدددودة واإلنتددداج والمشدددتريات 
ويترأسده مددير ، األفراد المتميزيا بصفتهم الشخصيةوالتصميم، وقد يضم بعض 

 المشروع وهو المدير التنفيذي األقدم.
. يحضددر رئدديس الفريدد  ومعدده عدددد مددا األعضدداء ندددوات تعقدددها بعددض الشددركات 8

يدتم فيهدا شدر  أسدلو  تقيديم ومراجعدة نظدام ، المرخذ لهدا دوليدا  بمدن  الشدهادة
 صفة . الجودة وتحديد مدد تنمسه مع بنود الموا

. توضع خطة وجدول زمني للتنفيذ يحدد فيه النشاط المطلو  تنفيذه والمسؤول عنه 7
 والوقت المحدد للتنفيذ والكلفة التقديرية .
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. يتم اختيار استشاري متخصذ لنستعانة به في عمليدة اإلعدداد والتأهيل،ينحصدر 7

لذي تضطلع بده دوره علن النص  واإلرشاد والتوجيه والتقييم بدوا دور تنفيذي ا
 كوادر الشركة .

.إجراء التقييم المبدئي لنظام الجودة الحالي وتسمن هذه الخطوة أحياندا  )المراجعدة 18
األولن(، التي يتم فيها التعدرف علدن ندواحي القدود والضدعف فدي النظدام الحدالي 

وذلددك عددا طريدد  مقارنددة مددا هددو كددائا بمددا ينبيددي أا يكددوا طبقددا  لبنددود ، للجددودة
ولعددل أول مددا يجدد  تقييمدده هددو دليددل الجددودة المسددتخدم فددي الشددركة،  ،المواصددفة

 .جودا  قبل المضي في باقي الخطواته إذا لم يكا موءوالذي يج  تعديله أو إنشا
.تطوير وثائ  الجودة وباألخذ دليل الجودة الذي يتضما األسالي  واإلجدراءات 11

لذي تتم وفقده عمليدات وطر  العمل التي تحق  المتطلبات وبنود المواصفة وهو ا
 المراجعة والتقييم ومن  الشهادة .

فتطبيد  البندود لديس بداألمر السدهل، إذ قدد  ،.التيل  علن العقبات ومقاومدة التيييدر12
يتطل  الحال تييرا  في الهيكل التنظيمي وفي اإلجراءات والعمليات، وهذا التييير 

ودوا عليهدا ومدازالوا قد يصطدم بعقبدة مقاومدة العدامليا بسدب  تيييدر أوضداع تعد
يرونها مناسبة ما وجهة نظرهم علن األقل، والمطلو  هنا إقناع الجميع بجددول 
تطوير مع إشدراك العدامليا فدي عمليدات التخطديط والتجهيدز لكدي ال يبددوا األمدر 

 مفروضا  عليهم .
.تطبيدد  نظددام الجددودة الددذي ينسددجم مددع مددا جدداء فددي دليددل الجددودة والددذي يسددتجي  13

مدددع مراعددداة العمليدددات واإلجدددراءات التدددي تحقددد  ، بندددود المواصدددفة بددددوره إلدددن
المواصفات المستهدفة والتي تركز بدورها علن إرضاء الزبائا في داخل الشركة 
وخارجها، علن أا تؤدي تلك العمليات واإلجراءات إلدن زيدادة اإلنتاجيدة وكفداءة 

 األداء وتقليل الضياعات .
شاري للتأكد ما جاهزية الشدركة لطلد  التقيديم .مراجعة نظام الجودة بوساطة است14

للحصول علن الشهادة، وتمكا هذه المراجعة ما تحديد نقاط عدم التطاب  وتقديم 
 التوصيات بشأنها باتجاه تطويرها .

 
 
 . مرحلة التسجيل والحصول على الشهادة0

 ية :توهي تتضما الخطوات اال
اجعدة والتقيديم مدا اجدل مدن  الشدهادة . اختيار المسجل أي الشركة التي ستقوم بالمر1

علددن أا تكددوا مددا الشددركات المددرخذ لهددا بددذلك، ويمكددا التعددرف علددن هددذه 
الشركات ما خنل قائمة دولية أو محلية تحتفظ بها الجهة المسؤولة عا التقيديس 

 والمواصفات .
. ملء نموذج طل  التسجيل المقدم ما جهة التقييم والمتضما بياندات عدا المسدجل 2

 فضدن  عداكذلك األورا  والوثائ  المطلو  تقدديمها، ، مصروفات أو الرسوموال
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إلددن البيانددات العامددة التددي تسددهل االتصددال بالشددركة مددا حيددث االسددم والعنددواا 

 والنشاط وعدد الموظفيا .
. استكمال بيانات بطاقة االستقصاء بما يقدم معلومات تفصيلية عا الشدركة الطالبدة 3

القددانوني وتددأرين اإلنشدداء ونددوع النشدداط والمنتجددات  للتسددجيل مددا حيددث الشددكل
فضن  عا أية معلومات يطلبها المسجل  ،المقدمة وخطوط اإلنتاج ومراكز الخدمة

. 
. التفدداوض مددع المسددجل بشددأا الشددروط التددي تددرتبط بنددوع الشددهادة والوقددت الددنزم 4

 .وشروط التعاقد والسرية في العمل إلنهاء عملية التسجيل
وتتضما دراسة نظام الجودة والعمليات واإلجدراءات  ،عداد المراجعات. تخطيط وإ5

في الشدركة التدي تدتم مراجعتهدا، وبداألخذ دليدل الجدودة وبمدا يتدي  إعدداد خطدة 
 .عمل قبل االنتقال إلن مقر الشركةال
علدن  ،. وضع جدول زمني لعمليات المراجعة باالتفا  مع الشدركة ولكدل قسدم فيهدا6

وتستكمل جميع الطلبدات التدي يطلبهدا فريد  المراجعدة الدذي  ،أا ال يتعطل العمل
 .برفقة فرد ما كل قسم عند مراجعتهسيكوا 

. التنسدي  والتعداوا التدام مدع فريدد  المراجعدة وتسدجيل المنحظدات الخاصدة بنقدداط 8
ويحددرر ، الضددعف وحدداالت ابتعدداد نظددام الجددودة عددا بنددود ومتطلبددات المواصددفة

 ات التصحي  تمهيدا  القترا  من  الشهادة .إلجراء ا  فري  المراجعة طلب
 
 . مرحلة ما بعد التسجيل0

ودخددول الشددركة فددي سددجل الشددركات التددي   ISO9000بعددد الحصددول علددن شددهادة 
بدل يجد  العمدل  ،ال ينبيي بدل وال يمكدا التوقدف  ISOحصلت علن أي ما شهادات 
المسدتود الدذي  ينبيدي الحفداظ علدن، فضدن  عدا ذلدك، علن التحسيا المستمر للجدودة

وطالمددا أا الشددركة ستخضددع ، وصددلت إليدده الشددركة والددذي منحددت الشددهادة بموجبدده
لمراجعة نصف سنوية، فقد يتم بعدها شطبها ما السدجل فدي حالدة انخفداض مسدتواها 

 عا المستود الذي أهلها للحصول علن الشهادة .
-ISO 9001تم المحافظددة علددن نظددام الجددودة الددذي يرتقددي لمسددتود متطلبددات تددو

 عا طري  : 2000
 . المراقبة المستمرة والمحافظة علن وثائ  الجودة .1
ممددثن  إلدارة الشددركة لمراقبددة كددل مددا يددؤثر علددن  د. تعيدديا مسددؤول عددا الجددودة يعدد2

 مستود نظام الجودة الذي تم التوصل إليه .
. اسدددتخدام الشدددهادة التدددي تدددم الحصدددول عليهدددا فدددي التدددرويج ل نشدددطة والمنتجدددات 3

 مات التي نصت عليها الشهادة فقط .والخد
وهنا ال بد ما اإلشارة إلدن أا المدرور بهدذه المراحدل سديقود إلدن اكتسدا  مزيدد 

الذي ينتج عنه إنتاج كم هائل ما المعلومات التي قدد نحتداج قسدما  منهدا  ،ما الخبرات
آخدر تبعدا  الدن كما أا هذه االحتياجات ستختلف ما موقدف  ، بحس  طبيعة كل مرحلة

، مدد الحاجة إلن السرعة في توفير المعلومات أو الحاجة إلن اكتمال تلك المعلوماتل
ممدا قدد يقدود  ،فضن  عا ما قد ينتج عا ذلك ما حاالت وفرة وزيادة تلدك المعلومدات



 (27) 71  تـنمية الرافديـن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [ كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل74]

 
إلددن حدددوث مددا يطلدد  عليدده بددإارا  المعلومددات التددي قددد تضددر بالمنظمددة وتقددود إلددن 

 في الفقرة النحقة .  ضياع في مواردها . وهذا ما سنتناوله
 

 العوامل( –السلبيات  –)المفهوم ( *)اإلغراق في المعلومات -ثانياا 
وال سدديما إذا مددا تددم النظددر إليهددا مددا ، تتميددز المعلومددات كظدداهرة بطبيعددة مراواددة

ويحددث ذلدك نتيجدة أا النظدر إلدن المعلومدات يدتم عدادة  بطريقدة ، الزاوية االقتصادية
لما يترت  علن ايا  المعلومات المناسبة في موقف معيا  ا  وضوح ثمةأي أا ، سلبية

مددا قصددور فددي األداء قددد يصددل فددي بعددض األحيدداا إلددن حددد الكارثددة التددي يواجههددا 
وبعكس ذلك ال يدتم اإلدراك الصدحي  لاثدار اإليجابيدة التدي ، المستفيد أو متخذ القرار

مددا التحديدددد  اهنفسدد تنددتج عددا تددوافر المعلومدددات المناسددبة فددي موقددف مدددا بالدرجددة
(، وتدزداد حالدة عددم اإلدراك فدي 2، 2881، والوضو  )المركز الوطني للمعلومات

تأثيراتها السلبية في حاالت وجود كم هائل ما المعلومدات )إادرا  المعلومدات( يندتج 
أو يقدع فدي خضدم صدعوبة ، ألي سب   كاا وال يستخدم المستفيد منها إالّ النزر القليدل

 كم الهائل ما المعلومات المتاحة . المفاضلة بيا هذا ال
يقصد بالمعلومات األرقام والحقائ  التي تساعد اإلدارة علن تصور ما يحيط بها 

وتفسير ما يحدث ما مظاهر وأحداث وصوال  إلن التنبؤ الدقي  لما يمكا  ،ما مواقف
 ( . 1، 2883، أا يقع في المستقبل )مركز التميز للمنظمات اير الحكومية

وفي ضوء الكلف العالية التي تتحملهدا المنظمدات فدي الحصدول ، تجاه ذاتهوفي اال
فمددا المهددم أا يددتم النظددر إليهددا مددا زاويددة ، علددن المعلومددات المفيدددة لمتخددذ القددرار

وينبيدي  ،وذلك ألا المعلومات سلعة ذات كلفة تتحملها المنظمدة ،المنظور االقتصادي
وفيرهدا بأقدل النفقدات الممكندة بحيدث علن اإلدارة أا تراعدي حالدة الحصدول عليهدا وت

تسددعن مددا خددنل الحصددول عليهددا أا تزيددد العائددد مددا تكلفتهددا وبمددا يضددما االسددتفادة 
بعضدا   -لكي تكوا مفيدة -وفي ضوء ذلك يج  أا تتضما المعلومات، القصود منها

 (: 1، 2883ما الخصائذ هي )مركز التميز للمنظمات اير الحكومية، 
 المناس  لمتخذ القرار . . أا تصل في الوقت 1
 . أا تكوا متكاملة . 2
 . أا تكوا مناسبة لليرض منها . 3
 . أا تكوا مختصرة واير مخلة بالمعنن . 4

الدذي قدد ، وفي هذه السمات إشارة واضحة إلن أهميدة مفدردة اإلادرا  المعلومداتي
يصدددي  العقدددل اإلنسددداني الدددذي سددديتأثر بتخمدددة المعلومدددات فدددي واحدددد مدددا مجموعدددة 

أو يلدوذ ، جاهات، إذ إنه سينسح  منهزما  أمامها أو يكتفي بالقشدور والمدرور العدابرات
أو يعلدا القطدائع المعرفيدة علدن كدل مدا يصدع  عليده أو يسدتوعبه ، بقوقعة تخصصه

 (.1، 2882، )علي

                                           
(  هنالك مصطلحات مرادفة لمصطلح اإلغراق مثل: التخمة، الفائض، الفيض، اإلفراط، اإلعصاار، حمال *)

 المعلومات الزائدة . 
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وهدي ، والمتتبع لموضوعة إارا  المعلومات يجد أنهدا تقدع ضدما خاصدية الكميدة

بط بحجددم المعلومددات ودرجددة تركيزهددا )تكثيفهددا( إحدددد خصددائذ المعلومددات وتددرت
، 1775، بشكل  يؤدي إلن تكاملها دوا التضحية بدرجة التفاصيل الضرورية )الطائي

63 . ) 
االهتمام بكمية المعلومات تلك ينبث  ما مدد ما يواجهه متخذ القرار مدا لدبس اا 

وما ثدّم ، آخرأو اموض عادة  ما يختلف ما مكاا إلن آخر وما مستود إداري إلن 
، ووفقا  لذلك تعّد المعلومات كمية نسبية، ستختلف كمية المعلومات المطلوبة تبعا  لذلك

كما يمكا قياسها كميدا  علدن أسداس مدا لهدا مدا أثدر فدي حالدة متخدذ القدرار فدي لحظدة 
 ( . 2، 2881، بعينها )المركز الوطني للمعلومات

ذ القدرار أو تيييدر مسدتود إدراكده ما هنا تعّد كمية المعلومات النزمدة حالدة متخد
آخدر الن ويختلف هذا الحد األدنن ما شخذ  ، عبارة عا حد أدنن بعينه ما البيانات

 آخر . الن آخر وما مكاا الن وما وقت  
إا متابعة الموضوع تؤشر مواجهة منظماتنا وباحثينا وكّتابنا في الماضي بما كاا 

واليدوم انقلد  الوضدع إلدن حالدة ، Under Informationيطلد  عليده بشدحة المعلومدات 
وهي اإلفراط المعلوماتي أو اإلارا   ،مناقضة لها تماما  لتيدو المشكلة بحالة معاكسة

وكدن الحدالتيا سدلبيتيا فدامتنك ، (2، 2882، )علدي Over Informationالمعلوماتي 
وجدد توال ، معلومات كثيرة مسألة سلبية تساوي سلبية عدم امتنك المعلومات النزمة

حدود فاصلة بيا اإلارا  في المعلومات ونقصانها علدن الدرام مدا أا كدن الحدالتيا 
والسدب  فدي ذلدك يعدود إلدن عددم تحديدد اآلثدار السدلبية ، منفصلتيا وقائمتيا لوحددهما

 ( .64، 1775، أو/و اإليجابية لكن الحالتيا )الطائي
را  في المعلومدات يؤشدر وبقدر تعل  األمر بموضوع البحث فإننا نؤكد أا اإلا

، عوامددل سددلبية تددنعكس بقددرارات ضددعيفة وايددر متناسددقة ناتجددة عددا تنبددؤ ضددعيف
نتيجدة لمدا يقدود إليده إادرا  المعلومدات ، وبالنتيجة قدرة ضعيفة علن معالجة البيانات

فضن  عما تقدود ، (281، 2882، ما إرباك في إدراك وتفكير صانع القرار )الطائي
فددي المعلومددات مددا آثددار سددلبية تتمثددل فددي انخفدداض نوعيددة  إليدده ظدداهرة اإلاددرا 

تقليذ في درجة تعقيد عملية تفكير ، القرارات مقارنة  مع حالة استخدام معلومات أقل
تقدل درجدة الموثوقيدة ، تزداد درجات تبايا األحكدام، المستفيد في استيعا  المعلومات

 . (Payne, et. al., 1976, 370)في االستجابة 
نجددد أا هندداك مددا يددرد فددي إاددرا  المعلومددات حالددة ، كددس مددا ذلددكوعلددن الع

إيجابية نتيجة لما قد يقود إليه إارا  المعلومات إلن حالة مدا حداالت السدرية الناتجدة 
علدددن نحدددو يصدددع  معددده معرفدددة  ،عدددا تيليدددف المعلومدددات ببياندددات ايدددر صدددحيحة

، (282، 2882 ،المعلومات المحددة التي يمكا اعتمادها في صنع القرارات )الطائي
درجدة  افضن  عّما أشدار إليده الدبعض مدا أا حالدة اإلادرا  فدي المعلومدات تصداحبه

علدن الدرام مدا  ،عالية ما الرضا وحالة التأكد ومستود أقل ما اإلرباك والتشدوي 
كمدا يقدود إلدن زيدادة الثقدة فدي ، أنه يقود إلن إطالة الوقدت المطلدو  لمعالجدة البياندات

 . (Payne, et. al., 1976, 370)األداء 
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أا حالة التضاعف المعلوماتي تتم بشدكل متواليدة هندسدية  الن ويشير واقع الحال

نتيجة لما تنتجه البشرية مدا المعلومدات والمعدارف فدي سدنوات قليلدة يفدو  مدا كاندت 
فضن  عّما تقود إليه حالة تضاعف أحجدام المنظمدات ، تنتجه ما المعلومات في قروا

تي تمارسها والعوامل البيئية الخارجية ما آثار في هذا الكدم الهائدل وأنواع األنشطة ال
نجدد أا هنالدك  ، اذأو اإلارا  المعلوماتيمما يقود إلن حالة اإلفراط ، ما المعلومات

الكثير ما األدلة التي تشير إلن االنفجار المعلوماتي الناتج عا تضاعف حاالت النشر 
وأخيدرا  مدا ، كم المتراكم ومدد حجم المعلومداتفضن  عا ال، االعتيادي واإللكتروني

تتضمنه شبكة اإلنترنت ما حجم هائل ما المعلومات التي تقود المتصف  إلن الضياع 
 في بعض األحياا نتيجة ما تتضمنه ما كم هائل ما المعلومات علن صفحاتها . 

هرة اتفقت آراء الباحثيا والكتا  علن عددد مدا السدلبيات المرتبطدة بظدا، عموما  
 (: 65-64، 1775، وعلن النحو اآلتي )الطائي، اإلارا  في المعلومات

 اإلرباك والتشوي  بما ينعكس علن االستيعا  السلس .  .1
 إمكانية إخفاء حقائ  حاسمة .  .2
 إطالة الوقت المطلو  لمعالجة البيانات .  .3
 تدني جودة القرارات .  .4
 تدني مستود الموثوقية في االستجابة .  .5
 واض  في األحكام . حدوث تبايا  .6

فدي وظدائف اإلنتداج  االت الظاهرة اإلدارية كافة سواءويبرز هذا الوضع في مج
والعمليددات أو التسددوي  أو بحددوث العمليددات أو حتددن فددي ظددواهر أخددرد كعلددم الددنفس 

أي أا أالد  ، واليال  أنه نادرا  مدا يشدتكي المسدتفيد مدا نقدذ المعلومدات، والسلوك
ات كبيرة ما المعلومات تفو  قدرتهم علن امتصاصها حتدن المستفيديا يستلموا كمي

 ( . 64، 1775، وا معظم وقتهم إلنجاز هذه المهمة لوحدها )الطائيدولو استنف
فقدد أسدهم العديدد مدا العوامدل فدي بدروز واسدتفحال ، وعا أبعاد ظاهرة اإلارا 

 (: 65، 1775، نذكر منها )الطائي، هذه الظاهرة
أنظمة االتصاالت والمواصدنت والشدبكات الحاسدوبية ومدا التطورات التقانية في  .1

 . دتقدمه هذه الوسائل ما طبخات جاهزة ما المعلومات وبأسرع وقت وأقل جهو
ا اإلنسداا بفطرتده يتجده نحدو االسدتزادة فدي كدل شديء إإذ ، الناحية السديكولوجية .2

  وأي شيء، ويترسن هذا االتجاه عندما نتكلم عا المعلومات التي ستضما حسد
والقرار الجديد يتكدوا مدا ، فالمعلومات رديف للقوة والسلطة، ظنه قرارات جيدة

 % إبداعا  فكريا  . 18% معلومات و 78
اختنف حاجات المستفيديا وتباينها بسب  تندوع إدراكهدم نحدو أهميدة المعلومدات  .3

وأسلو  تفكيرهم وسلوكياتهم والمواقف التدي يتعرضدوا لهدا مدا جهدة ، ما جهة
ضن  عا القرارات المطلو  اتخاذها والموقع التنظيمي للمستفيد ما جهدة ف، ثانية

 ثالثة . 
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سددواء أكدداا ، اشدتراك أكثددر مددا اعتبددار أو عامددل عنددد البحدث عددا معلومددة معينددة .4

إذ يصددع  ، أو فنيددا  أو سياسدديا  ، عددامن  اقتصدداديا  أو اجتماعيددا  أو قانونيددا  أو إداريددا  
 الت . إيجاد فلترة دقيقة بيا هذه المجا

إا هددذا الكددم الهائددل مددا المعلومددات يتطلدد  بعددض المعالجددات والمطالدد  للتصدددي 
لظاهرة اإلارا  في المعلومدات وضدما مسدتويات إرسدال المعلومدات واسدتقبالها فدي 

 إطار التعامل اليدوي أو اآللي )اإلنترنت( . 
ت وإا أفضل وسيلة لتجاوز هذه الظاهرة هدو تجند  التجهيدز الروتيندي للمعلومدا

أي تجند  الولدوج إلدن تفاصديل  (43، 1778ة )اوهكس، والتقارير الروتينية المجدول
واالبتعداد عدا التفاصديل ايدر الجوهريدة والفائضدة عدا ، ال يحتاج المسدتفيد إليهدا آنيدا  

 الحاجة . 
كمدددا يتطلددد  األمدددر تبندددي مفهدددوم قيمدددة المعلومدددات مدددا خدددنل اسدددتخدام مددددخل 

المنفعة( سواء الكلفدة التطويريدة أو اإلنشدائية  –كلفة اقتصاديات المعلومات وتحليل )ال
 وسواٌء أكانت المنفعة شكلية أو زمانية أو مكانية أو منفعة تملك . ، أو التشييلية

 

 المجاالت المتوقعة لإلغراق في إطار مراحل التأهيل -ثالثاا 
يجتمدع أكثدر مددا مسدب  فددي حددوث وتفسدير ظدداهرة اإلادرا  فددي المعلومدات فددي 

 طوات التأهيل للحصول علن شهادة الجودة . إطار خ
وربمددا ، وفددي األالدد  تتددراكم هددذه المسددببات لتشددكل الظدداهرة بأبعادهددا المختلفددة

ويددرتبط األمددر بنددوع نشدداط الشددركة وحجددم أعمالهددا ، تظهددر تباعددا  أو تظهددر مجتمعددة  
 وسرعتها في إنجاز المهمة كامن  . 

مسددببات فددي إطددار خطددوات وانسددجاما  مددع أهددداف البحددث يجددري عددرض هددذه ال
 التأهيل وعلن النحو اآلتي : 

 . مرحلة ما قبل التسجيل 1
يمكا تحديد عوامل عديدة تدفع بالشركة لمواجهة ظاهرة التعامل مع كم كبير ما 
 المعلومات والبيانات في إطار هذه المرحلة ما خنل خطواتها المتعددة وف  ما يأتي: 

لعمدل أو ربمدا تحديدد سدقف زمندي إلتمدام التوجيهات العليا بضرورة إسدراع ا 1-1
عمليات التأهيل بدأمر وزاري قدد ال يعطدي الوقدت الكدافي للتسدري  الصدحي  

يربدك عمدل لجداا اآليدزو والعناصدر المكلفدة  مدا ثدموالتدريجي للمعلومدات و
 بسب  كثافة المعلومات والبيانات المطلو  التعامل معها . 

التأهيدل مثدل لجندة الجدودة الرئيسدة  تعدد اللجاا وفر  العمل المّشكلة ليدرض 1-2
وتتبدع ، في مقر الشركة ولجنة الجودة فدي الفدرع أو المديريدة المندوي تأهيلهدا

، مدا فدر  العمدل المتوزعدة علدن وفد  متطلبدات المواصدفة ا  هذه اللجاا عددد
فضن  عا لجنة المراجعة األولية ولجنة  كتابة سياسة الجدودة ولجداا التددقي  

 اإلدارية ولجاا متابعة التنفيذ .  الداخلي والمراجعة
في حالة الشركات التي تعتمد علن اكثر ما استشاري أو مجموعة استشدارية  1-3

فهناك احتمال وارد جدا  في تبايا بعض األفكار أو ، تتكوا ما أكثر ما واحد
اإلجددراءات أو المددداخل فددي فقددرات وخطددوات عمليددات التأهيددل ممددا يسددب  
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ويددزداد األمددر سددوءا  عندددما ، مددا المعلومدداتالحصددول علددن نددوعيا أو أكثددر 

يحاول المعنييا داخل الشدركة االعتمداد علدن معلومدات قدد سدب  أا تناولوهدا 
 ما خنل كراسات الدورات الخارجية التي نفذت سابقا  . 

كثافددة الدددورات التدريبيددة والندددوات والمحاضددرات خصوصددا  عنددد الشددروع  1-4
وظفيا المرشددحيا للترقيددة الوظيفيددة يرافدد  ذلددك إلددزام المدد، بعمليددات التأهيددل

بوجددو  اجتيدداز دورات التوعيددة األساسددية لتطبيدد  نظددام إدارة الجددودة فددي 
 الشركة . 

إذ تتراف  حملة الوعي والتددري  بنظدام الجدودة مدع ، ازدواج أنشطة التدري  1-5
 . في الشركة ضما إطار خطة التدري  برامج الجودة العامة الجاري تنفيذها

يشددكل فريدد  العمددل الخدداذ بتنفيددذ مشددروع إقامددة نظددام  فددي هددذه المرحلددة 1-6
، اإلنتداج، ويضم هذا الفري  بحكم مهامه اختصاصات تشدمل الجدودة، الجودة

واألمر مرهوا بطبيعة ، اللوجستك، التصميم، المشتريات، الصيانة، التخطيط
نشاط الشركة الذي يجبرها في بعض األحياا علن إدخال ممثل عا كدل قسدم 

وهذا يعني أا يدرك كل عضو ما أعضاء الفري  طبيعة أعمال  ،ما أقسامها
وأنشددطة العضددو اآلخددر بتفاصدديلها لكددي يددتمكا الجميددع مددا إحددداث التنسددي  
الضروري لتمشية المهمة وهو ما يعني تحمل كل عضو معدارف ومعلومدات 
وبيانات جديددة وعلدن نحدو  مركدز وشدامل تسدتلزمها عمليدات التقيديم المبددئي 

وفيمدا بعدد مراقبدة نظدام الجدودة المسدتحدث والتخطديط ، ة الحداليلنظام الجدود
فضن  عدا ، التفصيلي للمشروع والتنظيم الهيكلي له والتحضير لوثائ  النظام

 إعداد التقارير الدورية . 
إا عمليددات التدددقي  األولددي للنظددام المتبددع مددا قبددل الشددركة تسددتلزم مراجعددة  1-8

النظدام عدا طريد  مقارندة مدا هدو شاملة لكل نواحي القوة والضعف فدي هدذا 
كائا فعن  مع ما ينبيي أا يكوا طبقا  لمتطلبات بندود المواصدفة. وحتمدا  فدإا 
المؤشر السلبي األول المكتشف هو ما سيقع ضما إطار )مطب  اير موثد ( 
مما يستدعي الهمم نحو توثي  كل اإلجدراءات والتعليمدات واألنشدطة والمهدام 

، وصدا  فدي المراحدل األولدن وبدوتيرة متصداعدةوالعمليات داخل الشركة خص
وهو ما سديتطل  التعامدل مدع خدزيا هائدل مدا البياندات والمعلومدات وبدفعدة 

 واحدة . 

 . مرحلة التطبيق والتسجيل والحصول على الشهادة 0
ازدواج توزيدددع بعدددض الوثدددائ  الخاصدددة بالنظدددام مثدددل دليدددل الجدددودة ودليدددل  2-1

يقدع علدن عاتقهدا مسدؤولية متابعدة تنفيدذ  الطرائ  اإلجرائية فدي األقسدام التدي
فضن  عدا ازدواج ، أو قسم إدارة الجودة، التأهيل مثل قسم التخطيط والمتبعة

خصوصا  عندما تندوي الشدركة تأهيدل كدل مدا  ،حتمي في وثائ  الجودة كافة
 مقرها الرئيس وواحد أو أكثر ما معاملها بصورة متوازية . 

نحو  عام خصوصا  عنددما يحداول المعنيدوا  كثافة حجم األعمال الورقية علن 2-2
داخل الشركة أو االستشاريوا إثبات حجم العمل المنجدز أداة  إليصدال رسدالة 
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، إلددن الجهددات المانحددة بعدددم إافددال أي متطلدد  سددواء أكدداا رئيسددا  أم ثانويددا  
ويشدير الواقددع العملددي إلددن زيددادة حجددم وثددائ  نظددام الجددودة لتتجدداوز الوثددائ  

ليددل الجددودة ودليددل الطرائدد  اإلجرائيددة ودليددل تعليمددات العمددل الرئيسددة مثددل د
 والمواصفات الفنية لتشمل وثائ  ثانوية مثل : 

 نظام المعاينة .  -
 نظام إدارة الصيانة .  -
 دليل العمل المالي .  -
 الدليل الحسابي .  -
 دليل العمل الرقابي .  -
 نظام فحوصات المواد المشتراة .  -
 دليل وصف الوظائف .  -
 رميز الوثائ  . دليل ت -
 . Name Plateبطاقات وصف المكائا أو البطاقات التعريفية  -
 .  Layoutمخططات ترتي  المواقع  -
 بطاقات التدري  .  -
 البيانات واالستمارات متعددة األاراض .  -
 دليل السنمة المهنية .   -
الصفة الدورية للتقدارير المعبدرة عدا سدير إنجداز أعمدال التأهيدل كافدة سدواء  2-3

بة لمراحددل التخطدديط واإلعددداد أو كتابددة وثددائ  النظددام أو التطبيدد  أو بالنسدد
األمر الذي قد يصل إلن فترات أسبوعية. وإذا علمنا أا كدل ، التدقي  الداخلي

أشهر يتأكد لدينا حجم المعلومات المطلو  جمعها  6-3مرحلة ربما تستير  
عهددا مددا كددل وتصددنيفها وتوثيقهددا وطباعتهددا واسددترجاعها والتعامددل اليددومي م

 المنتسبيا في الشركة وخصوصا  المعنييا بتطبي  النظام. 
ترسيخا  لظاهرة اإلادرا  فدي المعلومدات مدع  آنفا  تزداد التأثيرات الواردة في  2-4

إدراك حقيقة أا منتسبي الشدركة بعامدة والمعنيديا بتطبيد  النظدام علدن وجده 
روتينية تكتنفها التحديد يمارسوا أعمالهم العادية في إطار زخم عمل وجهود 

البيئة المعلوماتية الداخلية، فإذا أضيف إليها أطر معلوماتية أخرد جديدة لدد 
األمر الذي تأشدر لددد ، أال  هؤالء يتبيا لنا حينئذ  معالم الظاهرة المدروسة

تجار  تأهيدل  8ا ميدانيا  ما خنل عملهم االستشاري فيما يصل إلن يالباحث
 . 

أي الشركة التي ستقوم بالمراجعة والتقييم ، المسجل تضم هذه المرحلة اختيار 2-5
وهندداك قددوائم طويلددة مددا الشددركات المرخصددة لمددن  ، مددا أجددل مددن  الشددهادة

يضاف إلن تلك القدوائم ، الشهادة علن المستود الدولي أو اإلقليمي أو المحلي
 هيئات التقييس الوطنية المختلفة التي تكوا مستعدة دائما  لتأدية المهمدة طالمدا

، فالمسددألة تجاريددة مددا وجهددة نظرهددا، أا المسددألة تددرتبط بدددالف الدددوالرات
إالّ أا دراسددة ، وعلددن الددرام مددا النصددائ  واإلرشددادات فددي اختيددار المسددجل

 عني التعامل مع خيارات معلوماتية متعددة . توتقييم القوائم المتعددة والطويلة 
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 . مرحلة ما بعد التسجيل  0

المرحلدة والخداذ بظداهرة اإلادرا  فدي المعلومدات  إا المسب  الرئيس في هذه
فبمجرد الحصول علدن الشدهادة يبددأ عمدل مضدني يجمدع ، يتركز حول منط  الشهادة

فدإا الحفداظ ، ومبددئيا  ، وعلدن مددد زمندي طويدل، كل ما تم فدي المدرحلتيا السدابقتيا
ة علن المستود الذي وصلت إليه الشدركة والدذي منحدت بموجبده شدهادة الجدودة مسدأل
ثدم ، ليست بالسهلة خصوصا  مع وجود مراقبات مفاجئة ودورية فدي المراحدل األولدن

 سنة وإعادة تنفيذ أال  مراحل التأهيل .  3-2انتهاء صنحية الشهادة بعد مرور 
 

 الخالصة  -رابعاا 
أشددار واقددع التجربددة الميدانيددة لتأهيددل عدددد مددا الشددركات الصددناعية الوطنيددة أا  .1

بتقديم البنود مع عدم تقديم آليات التواف  معهدا  ISO 9001-2000اكتفاء المواصفة 
 هو أحد أبرز أسبا  ظاهرة اإلارا  في المعلومات في إطار مراحل التأهيل. 

تشددترك جميددع وظددائف المنظمددة بإمكانيددة تعددرض تنفيددذ مهامهددا وأنشددطتها لحالددة  .2
ا  ولعدددل التدددداخل الواضددد  بددديا تلدددك الوظدددائف ميدددداني، اإلادددرا  فدددي المعلومدددات

واألسالي  اإلدارية الجديدة في إدارتها ما منطل  فر  العمل ذات االختصاصات 
وتدزداد احتمداالت الظداهرة مدع سدعي ، المتعددة تؤدي دورا  مهما  في هدذا االتجداه

 المنظمة نحو تبني أنظمة عمل جديدة بضمنها أنظمة إدارة الجودة. 
ودة يصددع  علددن ا الجددفددي إطددار مراحددل التأهيددل للحصددول علددن شددهادة ضددما .3

لجدداا الجددودة أو االستشددارييا وحتددن القددائميا بعمليددات التدددقي   المعنيدديا سددواء
والمراجعددة ومددن  الشددهادة يصددع  علدديهم الوقددوف علددن الحدددود الفاصددلة بدديا 

واألمدر يرجدع  ،المعلومات الزائدة والمعلومات الناقصدة )أي اإلادرا  أو الشدحة(
لبشدرية المائلدة نحدو االسدتزادة والتملدك إلن عوامدل عديددة لعدل أبرزهدا الطبيعدة ا

 والسلطة. 
رسدخت التطدورات التقانيددة فدي أنظمددة االتصداالت واإلتاحيددة والموفوريدة العاليددة  .4

للمعلومات والبياندات المختلفدة الممكدا الحصدول عليهدا بلمسدة زر واحددة ظداهرة 
 . د المنظمات لتشمل المستود الشخصياإلارا  في المعلومات، بل تعّدت مستو

يجري خنل فترة ما بعد التسجيل إجراء المراقبدات المسدتمرة علدن نظدام الجدودة  .5
ويكتسد  األمدر ، ووثائقه والمطلو  ما الشركة هو الثبدات علدن مسدتود الجدودة

السيما إذا مدا علمندا أا معدايير التقيديم والمراجعدة تتييدر مدا آا  و، صعوبة معينة
وبددذلك ترتقددي هددذه ، ات المنافسددةإلددن آخددر طبقددا  لمددا تتوصددل إليدده وتحققدده الشددرك

وتددخل الشدركة الحاصدلة علدن الشدهادة ، المعايير ويرتقي أداء الشركات المنافسة
 في دوامة منحقة تلك المعايير والشركات والمفاهيم المستحدثة في الجودة . 
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ABSTRACT 

The Over Information Phenomenon in The Qualifying Stages in Getting 

ISO 9001-2000 

 

 
This research explains the procedural junctures in terms of the qualifying stages (ISO) 

that leads to over information phenomenon with case analysis for each detailed step, i. e., it 

aims at producing ideas as an evidence for exceeding this phenomenon. This research has a 

property of being a mixer of ideas elucidated from the field consultative experience for both 

researcher within the theoretical frame of the subject matter. This study tackles a group of 

phases that help exceed the over information phenomenon. In order to answer  certain 

several questions, the study deals with for basic principles. The first one focuses on the 

identifying aspect of (ISO 9001-2000) and the qualifying stages. The second treats the 

theoretical accounts of over information. The third one, discuses the expected spheres for 
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over information case within the frame of qualifying stages. The fourth includes a brief 

conclusion to transfer the  theoretical  results of this study.      

 

 


