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  ملخص
وذلـك   ؛الهامـة الموضـوعات من المعلومات نظم فعالية تقييم موضوع يعتبر

 مـن تـتمكن حتـى لمؤسسـاتفـي ا المعلومـات  تقيـيم نظـملضـرورته فـي  
وقــد . المطلوبـة فـي األداء وتحقيــق النجـاح المنشـودإلـى الفعاليــة   لصـو الو 

مـــن البـــاحثين والمـــدراء المعنيـــين، لكـــن  كبيـــراً  القـــى هـــذا الموضـــوع اهتمامـــاً 
فــي النتــائج التجريبيــة فــي هــذا المجــال األمــر الــذي لــم يســاعد  هنــاك قصــوراً 

ن دراسـة على ظهور طريقة محددة الختبار فعالية نظم المعلومات وذلـك أل
  . فعالية نظم المعلومات تستند على العديد من النظريات والنماذج

 والنماذج النظريات واختبار ومقارنة استعراض لىإ الحالية اسةر الد وتهدف
ق تحقيـ أجـل مـن المعلومـات، نظـم فعاليـة راسـةد عليهـا تقـوم التي  فةالمختل
 فعاليـة لتقيـيم موحـدة نظريـة لـىإ لصـالتو  فـيالبـاحثين   جهـود مع التكامل
  .المعلومات نظم

 استخدمت التي السابقة ساتاالدر  من عينة جعةمرا تمت فقد ذلك لتحقيقو  
 نتـائج اسـتخالص ن ثـمومـ المعلومـات، نظـم فعاليـة نظريـات اختبـرت أو

 النظريـات بـين الالزمـة المقارناتو  التحليل وعمل النظريات، هذهاختبارات 
 .ةالمختلف

 أبرزهـا؛ ومـن السلوكية، والنظريات النماذج من  العديددراسة  تمت وقد   
 الموحـدة والنظريـة المخطـط، السـلوك ونظريـة المسـببة،التصـرفات  نظريـة
 والنظريات النماذج لىإ ضافةإ التكنولوجيا، قبول ونظرية التكنولوجيا، لقبول

 نموذج أبرزها؛ ومن المعلومات، يرثوتأ المعلومات، نظريتي على المستندة
 نمـوذج أن الـى صـلالتو  وتم. يدونس ونموذج ، (D&M)  ينومكل ديلون
وذلـك  ؛ وتطبيقـاً  هرةً شـ  النمـاذج ثرأك من (D&M) المعلومات نظم فعالية
 فعاليـة بتقيـيم ةصـالخا النظريـاتق تطبيـ مـن خاللـه  نيمكـ راً طـاإ قـدم ألنه
 تخدمة في ست مجموعات،المس للمقاييس بتقسيمه ويتميز المعلومات، نظم

 بعـين يأخـذ وأنـه ة،فـالمختل المجموعـات بـين السـببية للعالقـات وتبيانـه
 النمـوذج اسـتخدام مكانيـةإ و  النظـام، من يدينفالمست كافة توجهاتار االعتب
 ءسوا حد على والنظرية التطبيقية اساتر الد في

ة الكلمات  نظريـة السـلوكية، النظريـات المعلومـات، نظـم فعاليـة: الدال
  . التأثير نظرية المعلومات،
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Abstract 
Evaluating information systems success 
considered to be critical for organizational 
success. However; there is no distinct way to 
conduct such evaluation, because; the most used 
theories and models depends on two different 
approaches, mainly; behavioral theories, and 
information based theories.Therefore, the 
evaluation process remains fuzzy and elusive.This 
study aims to review information systems success 
theories and models in order to compare and 
evaluate those theories and models, for the 
purpose of integrating the results with the 
perevious studies in this area, as well as to find out 
a unified model for evaluating information 
systems success. To achieve these objectives, the 
current study reviews literature related to 
information systems success theories and models. 
The most used theories and models are the theory 
of reasoned action, theory of planned behavior, 
technology acceptance model, Delone and Mclean 
model (D&M), Seddon Model. After that a 
comparison between the testing results found in 
the literature were conducted to find out the most 
suitable theory. 
The main finding of this study supports the 
Delone and Meleans Model (D&M), where this 
model can be considered to be the most practical 
model, because it provides a framework that can 
facilitate information systems evaluation process. 
Furthermore; this model subdivides the 
measurements into six main groups; mainly 
system quality, information quality, service 
quality, use, user satisfaction, and net benefits. In 
addition, this model takes into consideration the 
requirements of all parties that use information 
systems in the organization. 
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