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... تقييم أداء نظم املعلومات

المستخلص
تعد بطاقة األداء المتوازن من التقانات المهمة في مجاا كاااء األاماا والتاي تساتخدم فاي
تقييم أداء المنظمات وتتضمن ابعادا او منظورات ال تراز فقط الى البعد المالي امؤشر فاي االداء
 با تراااز الااى منظاورات أخاارم ليار الماليااة االعملياات والااتعلم والنمااو،اماا معتمااد فاي الماضااي
. واالفراد
واستنادا الى كلك اصبحت بطاقة االداء المتوازن تستخدم بشا واسع في منظمات األاماا
 الن الاانظم تلعااد دورا مهمااا فااي المنظمااة ماان خا دااام المااديرين فااي، ونظاام معلومااات االامااا
.املية صنع القرار اك ان مخرجاته ابارة ان المعلومات التي يحتاج اليها هؤالء المديرين
الياااه يساااعى البحااا ضااامن دراساااته التحليلياااة تطاااوير بطاقاااة االداء المتاااوازن لتقيااايم اداء نظااام
 توجااه المسااتويد والعمليااات وقيمااة األامااا والتطلعااات:المعلومااات ماان خ ا خمسااة منظااورات
 إك يترتد الى ا منظور أهداف ومؤشارات كات ا قاة باءداء، نظم المعلومات/المستقبلية وتقانة
 يوصي البح ضرورة ااتماد هكه التقانة في المنظمة لتقييم اداء نظم المعلومات.نظم المعلومات

.  تقييم اداء نظم المعلومات,  بطاقة األداء المتوازن:الالمات الموتاحية
Abstract
The Balanced Scorecard of technologies important in the field of business intelligence,
which are used in evaluating the performance of organizations and include dimensions or
perspectives not only focus on the financial dimension as an indicator of performance as
supported in the past, but focus on the perspectives other than financial, such as processes,
learning and growth, and individuals.
Based on that became the Balanced Scorecard is widely used in business organizations
and business information systems, because the systems play an important role in the
organization by supporting managers in the decision-making process because the output is
information needed by these managers.
It seeks search within the analytical study of the development of the Balanced
Scorecard to evaluate the performance of information systems through five perspectives:
direct beneficiary, processes and business value and aspirations for the future and
technology / information systems, as follows every perspective targets and indicators
related to the performance of information systems. Find recommends the need to adopt this
technology in the organization to assess the performance of information systems
key words: Balanced Scorecard, evaluating the performance of information systems.
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المقدمة
أدى اتسااا وتطااو المجااا ت الملتل ااة لل ياااة نتيجااة العااو ة المعلوماتيااة ال ا ا تماااد
تطبيقات وتطوي نظم المعلومات الذي أصب ت مل جاته التي يوف ها للمست يدين مان أهدافاه
األساسية ,ليه كان تطو نظم المعلومات ل وفق التطو ات التي دعت في العالم بالنسابة
لألجهزة والمعدات والب مجيات والشابكات .مماا زاد ذلاف فاي أهمياة تلاف الانظم فاي منظماات
األ مااااإ .نن نجاااا المنظماااات م هاااون بااالداء تلاااف الااانظم ,نذ أن ا هتماااام بتقيااايم اداء نظااام
المعلومااات باسااتلدام تقانااة بطاقااة األداء المتااوازن المسااتلدمة فااي تقي ايم األداء ا ساات اتيجي
للمنظمااات التااي ساانعتمدها فااي تقياايم اداء نظاام المعلومااات ماان لاانإ لمسااة ماان انااوا ماان
المنظو ات.
يتضمن هذا الب ث لمساة م ااو  :الم او ا وإ الاذي ضام منهجياة الب اث واهدافاه
واهميته ,اما الم و العاني فيتكلم ن بطاقاة ا داء المتاوازن :م هومهاا واهميتهاا فضانا ان
منظو اتهاااا .الم اااو العالاااث يتضااامن نظااام المعلوماااات :م هوماااه وانوا اااه وماااوا دب وبنيتاااه
الت تيااة .الم ااو ال ابااض يتضاامن تقياايم اداء نظاام المعلومااات وتطااوي بطاقااة ا داء المتااوازن
ومنظو اتهاااا لتقيااايم اداء نظااام المعلوماااات .وأليااا ا األساااتنتاجات والتوصااايات فاااي الم اااو
اللامس .
منهجية البح
يسع الب ث لنجابة ل التساؤ ت الب عية اآلتية:
 .1هإ يمكن تطوي بطاقة ا داء المتوازن لتقييم نظم المعلومات في المنظمة؟
 .2ما هي المنظو ات اللاصة ببطاقة ا داء المتوازن لنظم المعلومات؟
 .3ما هي اهم ا هداف والمؤش ات اللاصة بـ ()IS/BSC؟
اهمية البح
تكمن اهمياة الب اث فاي ان تقيايم نظام المعلوماات وتقاناات المعلوماات المساتلدمة فاي
المنظمات يعد من المواضيض المهماة بساب الادو الاذي يؤدياه هاذا النظاام فاي ت قياق اهاداف
المنظماااة كالك ااااءة وال عالياااة وت ساااين ا داء والجاااودة ,فضااان ااان ل ااا الكلاااف وتبناااي
ا ست اتيجية المناسبة .ليه بد من تقييم هاذب الانظم با تمااد تقاناة متطاو ة كاساتلدام بطاقاة
األداء المتوازن التي تتضمن منظو ات متعددة تشمإ الوظائف ال ئيسة للنظام.
اهداف البح
في ضوء ما تقدم ن اهمية الب ث والتساؤ ت الب عياة يمكان ت دياد ا هاداف الب عياة
باآلتي:
 .1التع يف ببطاقة ا داء المتوازن وم هومها ومكوناتها واهميتها في منظمة ا ماإ.
 .2التع يف ببع ط ق تقييم نظم المعلومات التقليدية.
 .3تطوي مقت تقييم اداء نظم المعلومات با تمااد تقاناة بطاقاة ا داء المتاوازن المتضامنة
اهداف البطاقة والمؤش ات ومن منظو اتها اللمسة.
فرضية البح
يمكن صياغة ف ضية الب ث في ضوء ما و د من تساؤ ت ب عياة" :يمكان تقيايم أداء
نظم المعلومات باستلدام بطاقة األداء المتوازن"
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بطاقة االداء المتوازن
 .1موهوم بطاقة االداء المتوازن واهميتها:
أعنااء العاو ة الصانا ية ققات الشا كات القيماة مان ت وياإ الماواد اللاام نلا منتجاات
نهائياة ,وا قتصااد بالكامااإ قاام لا أساااس الموجاودات الملموساة ,وكاناات المنظماات قاااد ة
لا وصااف أدائهااا وتوعيقااه باسااتلدام أدوات ماليااة ,ونتيجااة للتريا ات السا يعة فااي المجتمااض
لا المعلوماات والمع فاة ,ومهاا ات العااملين,
التلف األم وبادأ ت كياز الشا كات ينصا
والعقافة المنظمية التي تشجض ل اإلبدا  ,ناص مهمة لت قيق النجا  ,ولتواك المنظماات
هذب الترييا ات ظها ت ادة منهجياات للتعاماإ ماض األداء كاان أهمهاا وأكع هاا انتشاا ا لانإ
األ وام السابقة بطاقة ا داء المتوازن (( )The Balanced Scorecardأغا. )8 ,2111 ,
وكان أوإ من قدم م هوم ( )BSCهما كابنن ونو تاون فاي سلسالة مان المقاا ت التاي
نش ت في مجلة ( ,)HBRفالتدابي التقليدية للم اسبة المالية (معإ فت ة ا ست داد والعائاد لا
ا ستعما ) تقدم لناا صاو ة ضايقة وغيا كاملاة ألداء األ مااإ ,وذلاف ن ا تمااد لا معاإ
هااذب البيانااات قااد يعااوق للااق قيمااة مضااافة لأل ماااإ التجا يااة فااي المسااتقبإ.نتيجااة لااذلف ,أشااا
البا عااان نل ا أهميااة أن تسااتكمإ ن ج ا اءات الماليااة فضاان اان تلااف التااي تعكااس ضااا الزبااائن,
والعمليات التجا ية الداللية ,والقد ة ل التعلم والنمو ). (Kaplan & Norton ,1992,71
من هذا المنطلق كاان باد مان بياان م هاوم بطاقاة ا داء المتاوازن سا أي بعا
البا عين والجدوإ ( )1يوضح تباين وجهات نظ البا عين وإ بطاقة ا داء المتوازن :
الجدوإ 1
م هوم بطاقة ا داء المتوازن
السنة

الصوحة

ت

الباح

1

Kershaw&Kershaw

2111

2

2

Irala

2112

3

3

soraite

2118

18

الموهوم
بلنهااإلطاااااا ل دا ة ا سااااات اتيجية ااااان
ط يق ت ويإ األهداف ا سات اتيجية نلا
مجمو ااة ماان مؤشاا ات األداء وأن هاااذب
المؤشااا ات ياااتم جمعهاااا بل بعاااة منااااظي
هاااااي :المالياااااة ,والزباااااون ,والعملياااااات
الدالليااة والااتعلم والنمااو وماان عاام صااياغة
األهاااداف لكاااإ منظاااو مااان المنظاااو ات
األ بعااة والتيااا المقاااييس لكااإ منظااو
لبيان تن يذ است اتيجية الش كة
" با ة ان مجمو اة مان المقااييس التاي
تعطاااي اإلدا ة نظااا ة واضااا ة وشااااملة
وسااااا يعة ألداء الشااااا كة ,لكاااااي تسااااامح
للماادي ين النظ ا نل ا األ ماااإ ماان أ بااض
منظو ات مهمة
هو نظام ندا ة يمكن المنظمة مان ت جماة
ؤيتها و است اتيجيتها نل أفعاإ

المصدر :ا داد البا عان

امااا اان اهميااة بطاقااة ا داء المتااوازن فااان مجمو ااة الكتااا والبااا عين اب ا زوا تلااف
ا هميااة بمجمو ااة ماان النقاااط ),(Chow et al., 1997, 22) ,)Atkinson, 1997, 533
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(( )Hendricks, et al., 2004, 1بااد اوي وصااب ي,)Yao, 2008, 2( ,)81 ,2112 ,
( )www.oranz.co.ukهي:
 .1تقاايس ا وجااه واألنشااطة األكع ا أهميااة فااي الش ا كة التااي تاازود اإلدا ة بالقااد ة النزمااة
نجاز وت قيق الرايات األساسية.
 .2يعكااس ال هاام والااو ي الشااامإ لمسااببات األداء الناااجح لت قيااق الرايااات األساسااية ,وكمااا
كإ من األداء وموجهاته.
تع
 .3أنهااا تكمااإ مقاااييس األداء التقلياادي (المااالي) وغي ا المااالي وتوجااه ت كيااز اإلدا ة ل ا
األ ماااإ كافااة بمااا يسااا د ل ا ضاامان أن األداء التشااريلي ال علااي الجااا ي متوافااق مااض
ا ست اتيجية طويلة األجإ .
 .4تبق بطاقة ا داء المتوازن المقاييس المالياة كمللام مهام ألداء العماإ واإلدا ة وبان س
الوقااات تلقاااي الضاااوء لااا مقااااييس أكعااا مومياااة وت اااا نا وت ابطاااا ا باااين المساااتهلف
والعمليات الداللية والعاملين وأداء النظام لت قيق نجا مالي طويإ األجإ .
 .2تنطلااق بطاقااة ا داء المتااوازن ماان نقطااة وا اادة وهااي سااالة ,و ؤيااة ,واساات اتيجية
المنظمة ,وبالتالي توف أسلوبا ا نظاميا ا لتطوي ؤية المنظمة و سالتها ,والمساا دة لا
توضي ها للمد اء في ملتلف مستويات المنظمة.
 .6تؤمن بطاقة ا داء المتوازن التوازن بين المؤش ات المالية وغي المالية .
 .2منظورات بطاقة األداء المتوازن
تتكاااون بطاقاااة األداء المتاااوازن مااان أ بعاااة منظاااو ات تتاااوز ليهاااا أهاااداف األداء
ومؤش اته وهذب المنظو ات تتلع ويؤع أ دها باآلل  ,وت تبط مض بعضها ويمكن بياان هاذب
المنظو ات (:.)Kaplan & Norton ,1996,53
 .1المنظور المالي :يعد المنظو المالي من المنظو ات األساساية لبطاقاة ا داء المتاوازن,
وتمعااإ نتااائا هااذا المنظااو مقياس اا ا لت قيااق األهااداف أو الوقااوف نااد مسااتوى األ بااا
المت ققاااة والت قاااق مااان مساااتويات التكااااليف وم اولاااة تل يضاااها بالشاااكإ الاااذي ياااد م
است اتيجية الش كة وموق ها التنافسي (. )Hongren, et al., 2002, 748
 .2منظور الزبون :يهتم المنظو بلهداف معينة معإ ضا الزبون وا ت اظ باه ,وال صاة
السااوقية ,و ب يااة الزبااون ,و لا المنظمااة ت ديااد مجمو ااة ماان المقاااييس (المؤشا ات)
معإ وقت التسليم ,ونسا العياو  ,وتقادي ات ضاا الزباون لتتباض أهاداف هاذا المنظاو
(.)Andey, 2005, 56
 .3منظاااور العملياااات الداخلياااة :نن العملياااات الداللياااة تمعاااإ قابلياااة الشااا كة لااا ت وياااإ
المدلنت نل المل جات المطلوبة بلقإ التكاليف ,من لانإ ت دياد العملياات وا نشاطة
غي المضي ة للقيمة و مإ الت سينات التي تلبي اجاات الزباائن (Hilton, et al., 2000,
). 44
فهذا المنظاو يساا د المنظماة لا ت دياد العملياات التاي يجا نتقانهاا لت قياق القيماة
للزبون ,والهدف من هذا المنظو هو ت ديد أس الماإ البش ي ,ونظام المعلوماات ,والمناا
المنظمي النزم لد م للق القيمة في العمليات الداللية (. )Andey, 2005, 56
 .4منظور التعلم والنماو :الهادف مان هاذا المنظاو هاو ت دياد أس المااإ البشا ي ,ونظام
المعلومات ,والمنا المنظمي ,النزم لد م للق القيمة فاي العملياات الداللياة .بينماا أكاد
كااإ ماان ( )Oliveira, 2004,120و ( )Rohm & Hal Bach, 2006,2أن وجااود قا اادة
البيانات التي تلم الجوان التشريلية والمالية وكذلف البنية الت تية التكنولوجية يعد مان
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أهم وامإ النجا في هذا المنظو والمنظو ات األلا ى وبالتاالي لقيااس أداء المنظماة
وتلبية متطلباتها بنظام المعلومات في المستقبإ وت قيق أهدافها ا ست اتيجية .
تقييم اداء نظم المعلومات
 .1موهوم نظم المعلومات وانوااه
قبإ التط ق ال م هاوم وأساالي تقيايم نظام المعلوماات باد مان توضايح م هاوم نظام
المعلومات وأهم ناص ب وموا دب والبنية الت تية.
تشااكإ المعلومااات ونظمهااا ااامن أساساايا وفااا ن فااي اإلدا ة العلميااة ال ديعااة ,فهااي
نص ئيس وفعاإ ألتلاذ أي ق ا ات سليمة تقود ل فاض ك ااءة وفا لياة األدا ة ,فعادم تاوف
المعلومات المطلوبة باللصائم النو ية كالدقة والوضح والتوقيت.
لياااه باااد مااان توضااايح م هاااوم نظااام المعلوماااات و سااا ماااا او دب بعااا الكتاااا
والبا عين والجدوإ ( )2يوضح هذب الم اهيم:
الجدوإ 2
م هوم نظم المعلومات
ت

الباح

السنة

الصوحة

1

سنم و
آل ون

2111

26

2

Bocij et al

2118

22

الموهوم
مجمو ة متكاملة من العناص المادية و البش ية التي تعمإ معاا
بهاادف تسااهيإ ننجاااز الوظااائف التشااريلية ,كمااا يهاادف أيضااا
نلىتد يم ملية اتلاذ الق ا ات فيها من لنإ توفي المعلوماات
التي ي تاج نليها لمدي ون فيتلطيط مليات المنظماة و ال قاباة
ليها
هااااي الاااانظم التااااي تقااااوم بتزويااااد ا دا ة بملتلااااف مسااااتوياتها
بالمعلوماااات تلااااذ القااا ا ات المهماااةالتي تضااامن السااايط ة
للمنظمااة اذا مااا الااذت با تبااا المتري ا ات البيئيااة فااي دالااإ
ولا ج المنظمة.

المصدر :ا داد البا عان

ونن اظ فاي منظماة األ ماااإ وجاود أناوا مان نظاام المعلوماات لاصاة تلاف المسااتندة
ل ال اسو كنظام معالجاة المعاامنت ونظاام د ام القا ا ات فضان ان نظام المعلوماات
المساااتندة لاااا المع فاااة كالنظااااام اللبيااا ونظاااام معلوماااات الشاااابكات العصااابية وغي هااااا
(. )Laudon& Laudon, 2002, 86
 .2موارد نظم المعلومات وبنيته التحتية
تلع ا نظاام المعلومااات دو ا هامااا فااي تطااو المنظمااات وذلااف اان ط يااق توفي ه اا
للمعلومات النزمة نجاز مهام المنظمة ,فهي تلف النظم التي تقاوم بجماض ومعالجاة البياناات
اااجتهم اان ط يااق مجمو ااة مااوا د تت ا ااإ معااا
وتوصاايإ المعلومااات للمساات يدين سا
لتوفي المعلومات لمتلذي الق ا .
ويمكاان تقساايم مااوا د نظاام المعلومااات س ا أي (()O'Brien 2002, 11قنااديلجي
والجنابي( )46-44 ,2112 ,النجا  )2111,11,ال :
 الموارد البشرية وتتضمن :
 .1المست يد النهائي :هو المست يد من مل جات نظم المعلومات .
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 .2المتلصصاااون التقاااانيون فاااي نظااام المعلوماااات :هااام الاااذين يطاااو ون ويشااارلون نظااام
المعلوماات ويقساامون الا م للااي الاانظم ,مبا مجين ومشاارلين ومساؤولي صاايانة وماادي
النظام .
 المااوا د الماديااة وتشاامإ األجهاازة والمعاادات كال اسااو ومل قاتااه وتقنيااات األوساااط
المتعددة
 الموا د الب مجية وتتضمن :
 ب امجياااات التشاااريإ وهاااي تلاااف الب مجياااات التاااي تعماااإ لااا تشاااريإ األجهااازةوالمعدات.
 ب امجيات التطبيقات وهي تلف الب امجيات التي تصاغ لتطبيقاات األنشاطة والمهااماألدا ية الملتل ة في منظمة األ ماإ.
 النصوم وا ج اءات. البيانااات وهااي المااادة اللااام بصاايرة األ قااام وكلمااات و مااوز معناا لهااا ن بعاااد
معالجتها .
 الشبكات وا تصا ت وتتضمن الشبكات األلكت ونية بلنوا ها وتقانات األتصاإ.
البنية التحتية لنظم المعلومات
ذك ( )Duncan, 1995a, 40أن البنية الت تياة لانظم المعلوماات تتضامن مجمو اة مان
ماااوا د نظااام المعلوماااات الملموساااة التاااي تاااوف أساساااا لتمكاااين تطبيقاااات األ مااااإ ال الياااة
والمستقبلية .
امااا اان البنيااة الت تيااة لاانظم المعلومااات س ا اي اادد ماان الكتااا والبااا عين انهااا
تتكون من ا تي ): (Broadbent & Weill, 1997, 90
 .1أجهزة الكمبيوت .
 .2الب مجيات .
 .3شبكة ا تصا ت السلكية والنسلكية والتكنولوجيات.
 .4البيانات ال ئيسية
 .5التسهينت القانونية والتش يعية .
 .6لدمات.
 .7الموا د البش ية
ذكا ( )Duncan, 1995a, 55أيضاا أن البنياة الت تياة لانظم المعلوماات تشامإ الموائماة
بين لطط نظم المعلومات وأهداف العماإ ,و معما ياة نظام المعلوماات ,ومهاا ات ماوظ ي
نظم المعلومات )Broadbent & Weill, 1997, 80( .أشاا نلا أن وجاود البنياة الت تياة لانظم
المعلومااات تمكاان أنااوا ملتل ااة ماان تطبيقااات نظاام المعلومااات ل ا د اام أهااداف األ ماااإ
ال اهنة والمستقبلية ,و ت ديد المواقض التنافسية لمنظمات األ ماإ.
 .3تقييم اداء نظم المعلومات
تقييم اداء نظم المعلومات في المنظمة يمكن ان يتم با تماد ط ائق ديادة تقليدياة مان
لنإ الت كيز ل دد من مؤش ات قياس ا داء معإ (: )Stair & Reynold, 2010, 494
 .1جدوى فائدة مل جات النظام .
 .2الس ة في توليد المل جات .
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 .3دقة مل جات النظام .
 .4تطو النظام تا يليا .
 .5الملاط في النظام .
هنالااف ماادالإ الا ى جاااء بهااا اادد ماان البااا عين ( )Remenyi & Sherwoodاذ تاام
ا تمادهااا فااي تقياايم اداء نظاام المعلومااات التااي يمكاان تصااني ها لاا وفااق الماادالإ اآلتيااة
(: )Remenyi & Sherwood, 1999, 14
 .1مدلإ قياس المجهودات :اذ يتم الت كياز لا مقادا الماوا د المالياة وغيا المالياة التاي
تتطلبها الب اما وا نشطة التي تن ذ في النظام.
 .2مدلإ قياس انجازات النظام والتي تنقسم نلي نو ين من ا نجازات هما :
أ .قياااس المل جااات :والتااي تتمعااإ فااي نتاااج النظااام  ,أي مااا قدمااه نظااام المعلومااات ماان
مل جات ولدمات .
 .قياس النتائا :يتم الت كيز لا نتاائا البا اما واللادمات التاي ياتم تلديتهاا فعان وقاد
تبدو هذب الط يقة أكع فائدة من غي ها اذ يمكن من لنلها مقا نة النتائا باألهاداف
الم ددة سابقا أو المعايي الم ددة في مجاإ ذلف النشاط .
 .3هنالااف ماادلإ عالااث بااط بااين المجهااودات وا نجااازات للنظااام اذ ان المؤش ا ات تقاايس
الموا د المستلدمة أو التكاليف التي تتطلبها كاإ و ادة مان مل جاات نظاام المعلوماات,
ويتمعإ ذلف بالعنقة بين التكاليف والنتائا وهو ما يعب نه بمقاييس التكاليف-النتائا.
ان الط ق الوا دة ا نب والتي تستلدم في تقييم اداء نظام المعلوماات هاي طا ق غيا
متكاملة في استلدام ها للمؤش ات المتنو ة والمقاييس لمع فة أداء نظم المعلومات .
وهنالف مقاييس ال ى لتقييم اداء نظم المعلومات ات ق ليها البا عون وتتمعإ باآلتي:
 .1دو نظاام المعلومااات فااي ت سااين اداء ا ماااإ اذ ان وظي ااة نظاام المعلومااات ال عالااة
تتطل ا ت قيااق اهاادافها ال ا ت سااين وتعزيااز دو هااذب الاانظم لت سااين اداء ا ماااإ فااي
المنظمة (. )Ranganathan and Kannabiran, 2004, 66
 .2ضاا المسات يد النهاائي مان نظام المعلوماات ( :)Ives et al, 1983,p:100طبيعاة وظي اة
نظم المعلومات هي بهدف لدمة وتلبية ا تياجات المست يد النهاائي مان المعلوماات اينماا
كااان هااذا المساات يد فااي المنظمااة او فااي اي مسااتوى ادا ي وبالتااالي نن ااظ ان ضااا
المساات يدين ماان هااذب اللاادمات وا تياجااات ماان المعلومااات والتااي تقاادمها وظي ااة نظاام
المعلوماااات تعاااد بمعاباااة مقيااااس ل ا لياااة و ااادة نظااام المعلوماااات ( & Kannabiran
. )Ranganathan, 2004, 71
كذلف تم بط تقييم اداء نظم المعلومات مض الدو ا سات اتيجي لانظم المعلوماات وماض
است اتيجية المنظمة اذ ان العائد ل ا ستعما لنظم المعلومات سواء كان ماليا ام  ,يعتماد
لااا الااادو ا سااات اتيجي لااانظم المعلوماااات ()Hamilton and Chervany, 1981,66
(. )DeLone and McLean,1992,80( )Ballantine et al., 1996, -14
نستللم مما تقدم ذك ب ن مقااييس اداء نظاام المعلوماات التاي كانات تساتلدم ساابقا
لتقييم اداء نظام المعلومات في المنظمة هي مقاييس لم تللاذ بنظا ا تباا مؤشا ات ديادة
متنو ة كما موجود في مؤش ات منظو ات بطاقة ا داء المتوازن التي تم ا تمادها فيما بعد
لقياس اداء نظام المعلومات .
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تطوير بطاقة االداء المتوازن لتقييم اداء نظام المعلومات
كمااا ظنااا فااي ال ق ا ة السااابقة ااوإ تقياايم اداء نظاام المعلومااات التااي كاناات تسااتلدم
مقاييس قائمة ل اساس القياس المالي فقط لا أسااس أن هاذب المقااييس هاي القااد ة لا
ا طاء مؤش ات ن نتائا الق ا ات ولكن بعد ظهو بطاقة ا داء ( )BSCاألداة ال ئيساة
إلدا ة أداء المنظمات, ,نذ ان بطاقة ا داء المتوازن تتضمن ا بعاة منااظي ئيساية تساتلدم
للتقييم ا داء وهي (منظو الزبائن ,منظو العمليات الداللية ,منظو المالي ,منظو الاتعلم
والنمو) (. )Kaplan & Norton 1992, 71-79
واشا ة ال الم و الذي تم فياه مناقشاة بطاقاة ا داء المتاوازن ومبا ات اساتلدامها
فااي تقياايم اداء و اادة نظاام المعلومااات كونهااا ا اادى الو اادات ال ئيسااية فااي المنظمااة  ,يمكاان
تطوي بطاقة ا داء المتوازن لتقييم اداء نظم المعلومات ,وقاد تباينات ا اء الكتاا والباا عين
آل اء بعا
بشان مسميات مناظي البطاقة التاي تنئام نظام المعلوماات وفيماا يلاي ا
هؤ ء البا عين:
الجدوإ 3
مناظي بطاقة ا داء المتوازن لتقييم نظم المعلومات
اسم الباح

السنة

الصوحة

Maris,
Dennis

1222

88-21

Rodney& Mohamed

2111

121-148

منظو الزبائن
منظو العمليات
الداللية
منظو التعلم والنمو

Michael Breitner

2112

21-11

منظو مالي
منظو الزبائن
منظو العمليات
الداللية
منظو التعلم والنمو

&

Robert

مناظير بطاقة االداء
منظو التعلم والنمو
منظو العمليات
الداللية
منظو الزبائن
منظو مالي
منظو مالي

مناظير تستخدم لتقييم اداء
نظم المعلومات
التطلعات المستقبلية
العمليات الداللية
توجه المست يد
قيمة ا ماإ
منظو ال ائدة
منظو توجه المست يد
منظو العمليات
منظو ا ست اتيجية التنافسية
منظو تقانة/نظم معلومات
منظو مساهمة الش كات
منظو الزبائن
منظو العمليات الداللية
منظو ات م تملة

المصدر :ا داد البا عان

واستنادا ال ما و د فاي الجادوإ ( )3يا ى البا عاان ان المنااظي المنئماة لتقيايم اداء
نظم المعلومات هي :
 .1توجه المست يد .
 .2منظو العمليات .
 .3منظو قيمة ا ماإ .
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 .4منظو التطلعات المستقبلية.
ويمكاان اضااافة منظااو لااامس هااو منظااو نظاام المعلومااات الااذي يسااتند ل ا تقانااة
المعلومات .وفيما يلتي ش لهذب المنظو ات بما ينئم نظم المعلومات:
 .1توجه المستويد
ي ااإ هااذا المنظااو م ااإ منظااو الزبااون فااي بطاقااة ا داء المتااوازن ,فقااد تاام ا تماااد
توجااه المساات يد الااذي هااو توساايض لنطاااق الت كيااز ل ا المسااتهلف النهااائي فاايمكن ان يكااون
المست يد النهائي لنظم المعلومات زبون داللي او يكون منظمة الا ى تساتلدم نظاام مشات ف
بينهااا وبااين منظمااة الا ى تسااتلدم ب عاليااة نظاام المعلومااات  /تكنولوجيااا المعلومااات) .ي كااز
منظو توجه المست يد بشكإ كبي ل قيمة األداة نها تساا د المسات يد لا القياام بالمهماة
بك اءة وفا لية أكب ( ,)Maris & Dennis, 1999, 74اذ سيكون من الض و ي م اقبة ضاا
الزبائن ال اليين بشكإ منتظم ,لصوصا نذا كاانوا يساتطيعون ا لتياا باين ماو دين آلا ين
للدمات نظم المعلومات (. )Mohamed & Rodney, 2001, 149-150
ويمكاان بيااان اهاام ا ساائلة والمؤش ا ات وا هااداف لمنظااو توجااه المس ات يد ماان لاانإ
الجدوإ (.)4
الجدوإ 4
منظو توجه المست يد
االسئلة الرئيسية :
 .1هااإ المنتجااات واللاادمات المقدمااة ماان قبااإ ندا ة نظاام المعلومات/المجاااإ الااوظي ي تلبااي
ا تياجات مجتمض المستلدم؟
 .2كيااف ينبرااي لنااا ان نظهاا امااام زبائننااا لتقااديم الااد م ا معااإ لهاام وامااتنف المااوا د التااي
ي ضلونها؟
 .3كيف يمكان ال صاوإ لا مساتوى االي مان ضاا الزباائن وتقاديم لادمات الياة الجاودة
وبتكاليف تنافسية؟
االهداف
ننشاء وال اظ ل صو ة وسمعة جيدتين مض المستلدمين النهائيين
استرنإ ف م ()IT
نقامة نقات جيدة مض مجتمض المستلدم تلبية ا تياجات المستلدم النهائي
ينظ نليها ل أنها المو د الم ضإ من منتجات ولدمات ()IS
المؤشرات
 .1معدإ استلدام النظام
 .2وتوف التد ي والد م التقني
 .3ضا المستلدمين بالنظام
Source: Maris Martinsons, Robert Davison , Dennis Tse, (1999). "The balanced scorecard: a
–foundation for the strategic management of information systems", Elsevier, 25 _1999. 71
88.

 .2منظور العمليات
هذا المنظو ي إ م إ منظو "العمليات الداللياة" لبطاقاة ا داء المتاوازن .ويتطلا
هذا المنظو أن نتجاوز منظو العمليات الداللية الذي ي كز ويشامإ العملياات التاي تنطاوي
ل ملتلف المشا كين في المنظمة .هذا المنظو يعن بشاكإ ئيساي فيماا يتعلاق بانادماج
تقانااة المعلومااات /نظاام المعلومااات فااي المنظمااة ,والاادو الااذي يؤديااه فااي مليااة التنساايق
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والتكامإ بين المنظمة ونظي اتها وينبري قياس وتقييم العمليات التي تؤدي ال بياناات م يادة
اااوإ تااالعي تقاناااة المعلوماااات  /نظااام المعلوماااات لااا اإلنتاجياااة والك ااااءة لهاااذب العملياااات
(. )Michael Breitner, 2005, 14
ويمكن تقييم العمليات الداللية مان لانإ عنعاة مان العملياات األساساية التاي يقاوم بهاا
قسم (نظم المعلومات):
 .1تلطيط وت تي األولويات في مش و (نظم المعلومات)
 .2تطوي تطبيقات (تكنولوجيا المعلومات) الجديدة .
 .3تشريإ وصيانة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات ال الي.
وقساام نظاام المعلومااات أو وظائ ااه يج ا أن تهاادف نل ا تقااديم لاادمات اليااة الجااودة
لمستلدميها بكل ة بلقإ قد ممكن ,وهذا يمكن ت قيقه ن من لنإ ندا ة ملياتها بط يقاة
فعالة من يث التكل ة (.)Maris & Dennis, 1999, 75
ويمكن بيان اهم ا سئلة والمؤشا ات وا هاداف لمنظاو العملياات مان لانإ الجادوإ
ادناب:
الجدوإ 2
منظو العمليات الداللية (ال ؤية المبنية ل العمليات)
االسئلة الرئيسية:
هإ ندا ة نظم المعلومات  /المجاإ الوظي ي تللق ,وت افظ ل تقديم منتجاتها ولدماتها بط يقة فعالة؟
ما هي اللدمات التي ستقدم ,ولمن؟
ما تلعي تكنولوجيا المعلومات  /نظم المعلومات ل اإلنتاجية والك اءة لهذب العمليات؟
ليناا أن نت اوق
إل ضاء زبائننا ,والمستلدمين والش كاء والمساهمين ,ما العمليات التجا ية التاي يجا
بها؟
االهداف
توقض والتلعي ل الطلبات المقدمة من المستلدمين النهائيين واإلدا ة
تكون فعالة في تلطيط وتطوي تطبيقات نظم المعلومات
تكون فعالة في تشريإ وصيانة تطبيقات نظم المعلومات
تكون فعالة في ال صوإ والتبا معدات وب مجيات جديدة
توفي تد ي فعاإ من يث التكل ة الذي ي ضي المستلدمين النهائيين
ادا ة فعالة للمشاكإ التي تنشل والمتعلقة بنظم المعلومات
المؤشرات
تسهيإ نقإ المستندات والتعامإ معها
ايجاد زبائن جدد لللدمات القائمة أو تقديم لدمات نضافية لعمنئها ال اليين
ل اللدمات الملتل ة ,ومدى الك اءة التي يمكن أن توف ها تلف اللدمات
الطل
Source: Maris Martinsons, Robert Davison , Dennis Tse, (1999). "The balanced scorecard: a
foundation for the strategic management of information systems", Elsevier, 25 _1999. 71–88.

 .3منظور قيمة االاما
المنظو المالي التقليدي يشتمإ ل الات كم فاي ميزانياة نظام المعلوماات ,فضان ان
ال وائد الناتجة من بيض نظم المعلوماات ذات الصالة بالمنتجاات واللادمات نلا أطا اف عالعاة
يمكن ان تكون ال وائد الملموسة تشمإ توفي الوقت والتكااليف ,والتاي هاي ساهلة فاي تقيايم /
قياااس نساابيا .ومااض ذلااف ,ال وائااد غي ا الملموسااة هااي أكع ا صااعوبة لقياااس و ااادة مااا تشاامإ
العناص غي النقدية (. )Michael Breitner,2005,19
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فوائد نظم المعلومات تقليديا تقاس بط ق بسيطة للراية ل األقإ من النا ية النظ ياة
باستلدام المقاييس المالية معإ العائد ل ا ساتعما و  /أو فتا ة ا سات داد .وماض ذلاف ,هاذب
األنوا من المقاييس المالية تقتصا لا ال وائاد المالياة باد مان الم هاوم ا وساض الاذي هاو
قيمة ا ماإ (.)Maris & Dennis, 1999, 77-79
لت سين قيماة األ مااإ لوظاائف نظام المعلوماات أو بااأل ى مان جهاة الا ى النماو,
نظااام المعلوماااات لاااديها القاااد ة لااا ت قياااق النتاااائا مااان لااانإ ت ساااين واماااإ النجاااا
ا ست اتيجية و ل الجان اآلل نظم المعلومات لديها لقاد ة للسايط ة لا الن قاات ,وذلاف
ألن النمو يمكن أن يت قق ا نادما يكاون هناا كماا يك اي مان الماوا د المتا اة لنساتعما
ووجود نسبة نيجابية من ياث نسابة الكل اة الا القيماة ,فالقيماة هاي م هاوم أوساض بكعيا مان
ال وائد ,و مشا يض نظم المعلومات يمكن أن تولد قيمة لن ماإ في نوا كعي ة .هذا المنظاو
ي قق الا بط باين تقاناة المعلوماات ( /نظام المعلوماات) وماا يا تبط بهاا مان مناافض الملموساة
وغي الملموسة التي تم بها المنظمة (.)Rodney & Mohamed, 2001, 184-149
ويمكاان بيااان اهاام ا ساائلة والمؤشا ات وا هااداف لمنظااو قيمااة العمليااات ماان لاانإ
الجدوإ (.)6
الجدوإ 6
منظو قيمة ا ماإ ( ؤية ا دا ة)
االسئلة الرئيسية:
هإ ندا ة نظم المعلومات  /المجاإ الوظي ي ت قق أهدافها وتساهم في قيمة للمنظمة ككإ؟
المزيد من الوقت لل صوإ ل الموظ ين لتن يذ وظائف لاصة بهم؟
هإ النظام الجديد ي
كيف يمكننا استرنإ ا مكانات لت قيق نظم المعلوماات ,وال صاوإ لا مزياد مان مسااهمة القطاا اللاام وت ساين قيماة
األ ماإ للش كة؟"
ا هداف
ننشاء وال اظ ل سمعة وصو ة جيدتين مض اإلدا ة
التلكد من أن مشا يض نظم المعلومات توف قيمة األ ماإ
م اقبة تكاليف نظم المعلومات
بيض لدمات ومنتجات نظم المعلومات مناسبة ط اف عالعة
المؤش ات
ن قات نظم المعلومات لكإ موظف
العنقة المتصو ة بين ادا ة نظم المعلومات واإلدا ة العليا
اإلي ادات من المنتجات واللدمات المتعلقة بتكنلوجيا المعلومات
Source: Maris Martinsons, Robert Davison , Dennis Tse, (1999). "The balanced scorecard: a
foundation for the strategic management of information systems", Elsevier, 25 _1999. 71–88.

.4منظور التطلعات المستقبلية
هنالف ض و ة لتقييم الكي ية التي سايكون ليهاا أداء نظام المعلوماات مساتقبن باال غم
من تقييم األداء المالي لهذب الو دة ,هذا المنظو بما يكون األكع صعوبة في القياس ولكان
لديه نمكانية أكب في ص المعلومات .م هوم منظاو التطلعاات المساتقبإ يكاون مان لانإ
(. )Maris & Dennis, 1999, 81
 .1الت سين المساتم لا مهاا ات ألصاائي نظام المعلوماات مان أجاإ ن ادادهم للتريا ات
والت ديات الم تملة في المستقبإ .
 .2الت ديث المنتظم لمجمو ة التطبيقات .
 .3وضض الجهد في الب ث في التقنيات الناشئة ,وقيمتها الم تملة للمنظمة.
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تعد هذب النقاط متطلبات ض و ية لل صوإ ل قسم نظم معلوماات فا اإ وك اوء .نذ
أناه يمعااإ ت ااديا وف صااة نظاام المعلومااات ,إلناه ي اادد مااا نذا كانات نظام معلومااات المنظمااة
تمتلف الموهبة النزمة ,والبنية الت تية ,والعقافاة المطلوباة ,فالبنياة الت تياة ضا و ية وكاذلف
ومنااا العمااإ ,نن نظاام المعلومااات فااي المنظمااة لاان تكااون قاااد ة ل ا ت قيااق التميااز فااي
العمليات المطلوبة لقيادة ضا الزبائن ا من لنإ توفي قيمة تجا ية .والتي يمكن تمييزها
باااـ (الماااوا د البشااا ية ,مهاااا ات ,نظااام المعلوماااات ,عقافاااة ا بتكاااا و التقاناااة) (Blomer,
) Bernhard, 2002, 20ويمكن توضيح كإ من هذب النظم:
 .1فئااة المااوا د البشااا ية :الااذي يتضااامن األهااداف ,ماااض الت كيااز لااا جااذ واساااتقطا
الموهوبين لقسم تكنولوجيا المعلومات والتطوي الوظي ي.
 .2فئة المها ات :ت كز ل ال اظ ل المها ات و المها ات اللاصة بالتقانة .
 .3عقافااة ا بتكااا  :فئااة ت اادد األهااداف مااض ا هتمااام ال ئيسااي للهيكااإ التنظيمااي إلدا ة تقانااة
المعلومات ونظم ال وافز التي تشجض ل ت سين نشاط العمإ .
 .4فئااة نظاام المعلومااات :ت ض ا ل ا األهااداف التااي تتعلااق بشاالن نظاام تبااادإ المعلومااات
دالإ قسم تقنية المعلومات التي يكون لها تلعي ل ال عالية والك اءة
 .2التكنولوجيا وت كز لا األهاداف التاي تساا د لا الب اوث والتعا ف لا ا مكاناات
ا قتصادية للتكنولوجيات المستقبلية ,والتنمية ال عالة .
نن قد ة نظم المعلومات لتقديم لدمات ذات نو ية جيدة تعتمد لا باذإ جهاود جديادة
ستيعا التقانات في المستقبإ والتي تعتمد ل ا ستعدادات التي يتم نج اؤها في ال اضا
لايهم تقيايم اتجاهاات الانظم المساتقبلية والتنباؤ
والمستقبإ نذ أن مد اء نظم المعلوماات يجا
بها.
ويمكن بيان اهم ا سئلة والمؤش ات وا هداف لمنظو التطلعات المستقبلية من لنإ
الجدوإ (: )2
جدوإ 2
منظو التطلعات المستقبلية
السؤا الرئيسي:
هإ ندا ة نظم المعلومات  /المجاإ الوظي ي ت سن منتجاتها ولدماتها ,وتت ض للتريي ات الم تملة والت ديات؟
كيف يمكن لنبتكا والتعلم فض مستويات ك اءة الجهود التي يؤدي بدو ب ال ت سين أداء األ ماإ في المستقبإ؟
االهداف
التوقض وا ستعداد للمشاكإ المتعلقة بـ نظم المعلومات التي يمكن أن تنشل
التطوي المستم لمها ات نظم المعلومات من لنإ التد ي والتطوي
التطوي المنتظم لسندات تقانة المعلومات
التطوي المنتظم للب امجيات والمكونات المادية
دما التكنولوجيا الناشئة ومدى منئمتها للعمإ
ادا ة ب وث فعالة من يث الكل ة لر
مؤشرات
ننتاجية موظ ي نظم المعلومات
ضا المستلدم في التعامإ مض مجمو ة التطبيقات
النظا نلا ضااا اإلدا ة العليااا نزاء تقااا ي بشاالن الكي يااة اللاصااة بالتكنولوجيااات الجدياادة التااي يمكاان أو قااد يمكاان
تطبيقها ل الش كة
األداء التقني لمجمو ة التطبيقات
Source: Maris Martinsons, Robert Davison , Dennis Tse, (1999). "The balanced scorecard: a
foundation for the strategic management of information systems", Elsevier, 25 _1999. 71–88.
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.5منظور تانولوجيا المعلومات  /نظم المعلومات
باإلضاااافة نلااا المنظاااو ات الماااذكو ة أ ااانب ,تااام تضااامين وجهاااة نظااا تكنولوجياااا
المعلوماااات  /نظاااام المعلوماااات للتشاااجيض لااا الت كياااز لااا العناصااا ال نياااة لتكنولوجياااا
المعلومات (نظم المعلومات) التي تن ذها المنظمة .هذا المنظو يشي نلا النظاام التقناي (أي
األجهازة والبا اما ,وغيا جانا األشالام فاي النظاام) (Rodney& Mohamed, 2001,
).)Maris & Dennis, 1999, 81( 151
الجدوإ 8
منظو تكنولوجيا المعلومات  /نظام المعلومات
االسئلة الرئيسية:
هإ المنتجات واللدمات المقدمة من قبإ نظم المعلومات تتصف بالمنئمة ؟
مدى موعوقية تطبيقات تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات ؟
ما ا سالي المستلدمة ل ماية البيانات والمعلومات الموجودة في قوا د بيانات المنظمة ؟
االهداف
ت ديد األلطاء و  /أو دم ا تساق
ان تكون تطبيقات تكنولوجيا المعلومات ( /نظم المعلومات)  /أدوات تسهإ س ة ال د ل أسئلة المستلدمين
المؤشرات
تقليإ زمن ا ستجابة لل د ل ا ست سا ات
تقييم أداء األداة
و مدى منءمة التطبيق للمنظمة
Source: Rodney A. Stewart and Sherif Mohamed (2001). "Utilizing the balanced scorecard for IT/IS
performance evaluation in construction". School of Engineering, Griffith University,
Australia.

والشااكإ ( )2يوضااح فك ا ة تطااوي لبطاقااة ا داء المتااوازن ومنظو اتهااا المسااتلدمة
لتقييم نظم المعلومات كما تم توضيح منظو اته .

حسني وفاضل []74

نموذج مقت
المصدر :ا داد البا عان (با

الشكإ 6
تطوي بطاقة ا داء المتوازن لتقييم اداء نظم المعلومات
تماد ل الم اجض الوا دة في منظو ات البطاقة)

االستنتاجات والمقترحات
مان لاانإ مااا تقاادم ذكا ب اان تقيايم اداء نظاام المعلومااات باسااتلدام تقانااة بطاقااة ا داء
المتوازن كمقت لتطوي ( )IS/ BSCتمكن الب ث من التوصإ ال ا ستنتاجات اآلتية :
 .1تعد بطاقة ا داء المتوازن من ا دوات المهمة التي زاد ا هتمام بها اليا وضمن مجااإ
ذكاء ا ماإ اذ انها تستلدم في تقييم اداء المنظمة ل المستوى ا ست اتيجي .
 .2تعد نظم المعلومات في المنظمة كو دة قائمة بذاتها وككيان مستقإ في الهيكاإ التنظيماي
تتضاااامن ا فاااا اد المتلصصااااين فااااي المعلوماتيااااة بشااااكإ ااااام وا جهاااازة والمعاااادات
والب مجياااات وتعماااإ هاااذب الو ااادة مااان اجاااإ لدماااة ا دا ة فاااي المنظماااة والمسااات يدين
النهاائيين مان لاانإ المعلوماات التااي تقادم لهام ولهااذب ولو ادة مساتوى مان األداء يا تبط
بوظائف ومل جات هذب الو دة .
 .3هنالف ط ق متعددة تقليدية لتقييم اداء نظم المعلومات با تماد مقااييس ومؤشا ات ديادة
لكن تبق هذب الط ق غي متكاملة .
 .4تعد بطاقاة ا داء المتاوازن لتقيايم اداء نظام المعلوماات مان ا دوات التاي تساتلدم اديعا
لقياس اداء نظ م المعلوماات بعاد ان قاام البا عاان بتطوي هاا مان لانإ ا بعاة منظاو ات
هي( :منظو توجه المست يد ,منظو العمليات الداللية ,منظاو قيماة ا مااإ ,منظاو
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التطلعااات المسااتقبلية) ,اذ ان كااإ منظااو ماان هااذب المنظااو ات ا بعااة يتضاامن الهاادف
ا ساس ومؤش ات القياس لكاي تكتماإ وتتاوازن معاا ضامن منظاو لاامس هاو تقاناة /
نظم المعلومات بهدف قياس اداء نظم المعلومات في المنظمة .
المقترحات
 .1ض ا و ة ا تماااد المنظمااة ل ا اداة متطااو ة لقياااس اداء نظاام المعلومااات فيهااا كبطاقااة
ا داء المتوازن كبديإ ن الط ق التقليدية في قياس األداء .
 .2يتطل ا د اسااة المؤش ا ات التااي تعتم ادها المنظمااة فااي كااإ منظااو لت قيااق اهدافااه فااي
القياس وليكون القياس ناج ا ل وفاق التطاو ات ال اصالة والمساتم ة فاي تقاناة /نظام
المعلومات
 .3يتطل جمض بياناات  /معلوماات كافياة ان كاإ مؤشا مان المؤشا ات المعتمادة فاي كاإ
منظو من منظو ات بطاقة ا داء المتوازن .
 .4بناء او تطوي و دة نظم المعلومات في المنظمة وباستلدام منهجية ناج ة فاي التطاوي
مض الت كيز ل ا ستعما الناجح في تقانة المعلومات وا تصا ت .
 .2القيااام بالت ااديث المسااتم للب مجيااات المسااتلدمة وا جهاازة والمعاادات وتطااوي المااو د
البش ي العامإ في و دة نظم المعلومات .
 .6تطو المؤش ات في بطاقة ا داء المتوازن فيما اذا كانات نظام المعلوماات فاي المنظماة
تعمإ مض شبكات ا تصا ت الداللية او اللا جية او ا نت نت .
المصادر
أوالا -المصادر باللغة العربية
.1
.2
.3
.4
.2

اغاااا ,مصاااط نعماااة ياااونس .2111 ,تكاماااإ ذكااااء األ مااااإ وندا ة األداء  /نظاااام مقتااا
لل كومات الم لية في الع اق .سالة ماجستي نظم معلومات غي منشو ة ,جامعة الموصاإ /
كلية ا دا ة وا قتصاد .
سنم ,لمي اب اهيم .ا مد ابو طالا و باد العااطي بادب :2111 ,أساسايات نظام المعلوماات
الم اسبية ,جامعة القاه ة .
بااد ال ضااا بااد اوي ,وائااإ م مااد صااب ي" ,2112 ,بطاقااة التقاادي ات المتوازنااة أداة ديعااة
لتقييم أداء المنظمات" ,مجلة العلوم ا قتصادية ,العدد  ,12جامعة البص ة.
قناديلجي ,اام ابا اهيم والجناابي ,انء الاادين باد القااد ,2112 ,نظاام المعلوماات ا دا يااة
وتكنلوجيا المعلومات ,ط ,2دا الميس ة للنش والتوزيض ,مان ,ا دن .
النجا  ,فائز جمعة ,2111 ,نظم المعلومات :منظو ادا ي ,ط ,3جامعاة جاد ا ,دا ال اماد,
مان ,ا دن .
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