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  المستخلص
،  بیئت ھ الداخلی ة ھ ذه الم رة    اإلن سان استھدف ھذا البحث نظام المعلومات الذي یشكل ج سم    

م ن  لدیھ بذلك؟ كیف یعالجھا ومن الجھة المعنیة ؟ أینیانات ومن  على البل ھذا اإلنسان كیف یحص 
  ؟ صنع القرارات اإلنسانیة ما عالقتھ بنظامعنى أكثر تحدیدًا أو بمالجھات المستفیدة من خدماتھ

  : عدیدة وقعت في جانبینأمور إلىوبعد دراسة مستفیضة توصل الباحثون 
 تفی د بوص فھ ال یختل ف ع ن أنظم ة المعلوم ات            بإجابات التساؤالت الم ذكورة والت ي     ختص  ا: األول

فھ  و یق  وم عل  ى تح  صیل البیان  ات م  ن م  صادر  ، األخ  رى س  وى بخ  صوصیة بیئت  ھ الداخلی  ة
ذاك  رة البیان  ات المخزون  ة ف  ي   ( والداخلی  ة س  طة الح  واس الخم  س  توافرھ  ا الخارجی  ة بوا 

واس طة نظ ام    ث م تنق ل ھ ذه البیان ات ب        ،  )خاصیة الت ذكر  (بواسطة نظام االسترجاع    ) اإلنسان
الت   ي تق   وم  ) عملی   ة اإلدراك العقل   ي ( وح   دة المعالج   ة  إل   ى) الجھ   از الع   صبي (االت   صال 

العملی ات  بالمتمثل ین   لبی ة الحتیاج ات الم ستفیدین        إنت اج المعلوم ات ت     إلىبمعالجتھا وصوال   
  وبقی  ة أج  زاء الج  سمص  نع الق  رارات اإلن  سانیة رئ  یس نظ  ام وعل  ى نح  ٍو العقلی  ة المختلف  ة

  .األخرى
م  ن ع  شوائیة س  ة المیدانی  ة الت  ي نف  ذت عل  ى عین  ة     اراش  تمل عل  ى م  ا تمخ  ض ع  ن الد   : ث  انيلا

 بخ  صوص ش  كل العالق  ات القائم  ة ب  ین ھ  ذا النظ  ام    ف  ردًا )١٨٦(الم  ستھلكین بل  غ ع  ددھا  
ق  رارات نع الق  رارات اإلن  سانیة ال  ذي مثلت  ھ ھن  ا   ص   وب  ین نظ  ام)بوص  فھ متغی  رًا م  ستقًال(

  معنویتھ ا وایجابیتھ ا  إثباتتم  والتي )بوصفھ متغیرًا معتمدًا(الشراء الخاصة بالمستھلكین    
  .وذلك على مستوى االرتباط واألثر
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وفي ضوء كل ذلك حث الباحثون في توصیاتھم الفردیة والمنظمیة والمجتمعیة على أھمیة      
 افعھ ا وذلك بوصفھ مسؤولیة ال تق ف محاذیرھ ا أو من        ،  تعزیز مختلف النواحي الثقافیة لدى األفراد     

ب   ل تمت   د لت   شمل المنظم   ات الت   ي یعمل   ون فیھ   ا م   ن جھ   ة  ،  فح   سبعن   د ح   دود ھ   ؤالء األف   راد
  . والمجتمعات التي یعیشون فیھا من جھة أخرى
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Abstract 

 
This research aimed to the information systems which form the internal environment of 

human body this time. How he gets data and from where? How he treats them and whom 
they concerned?  Who are the beneficiaries of their services? After an extended study the 
authors concluded several elements and they fell in two categories: 

First, concerned with the answers of mentioned questions which deal with its 
characterization is not different from other information system except what concerned 
internal environment , as is depend on obtaining data from external available sources by the 
five senses and the stored in data bases (human memory) by retrieval system (remembering 
aspect) , then it transferred by attaching system (nervous system) to treatment unit (mind 
perception process) which treat them to produce information needed the beneficiaries 
among them are the mind processes and the rest of the human body . 

Second contains the results of the field study which conducted on a sample of (186) 
persons as far as the form of existing relationship between the system (as an independent 
variable) and the process of making human decisions which represented by purchasing 
decisions of consumers (as dependent variable) which proved its significance and positive , 
and that on correlation level . 

Given that the authors recommend in their individual, organizational and social 
recommendations on the importance of enhancing the different cultural affairs of persons, 
as it, is a responsibility concerned not only these persons, but also extended to include the 
organization in which they work, and the society in which they live.  
 

  المقدمة
تزخر األطر النظرية بالعديد من الكتب والدراسات والبحوث التي تهتم بنظام           

ليست على هذا النحو فيمـا يخـص نظـام          ،  ولكنها كما يبدو  ،  المعلومات اإلدارية 
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) وذلك على قدر اطـالع البـاحثين   (إذ لم يحظ هذا النظام      ،  )∗(المعلومات الشخصي 
بوصفه األساس في توفير المعلومات التي ه باالهتمام على النحو الذي يوازي أهميت

ذات األهمية في إنتاج كل ما نعيش فـي         مهدت لصناعة أفضل القرارات اإلنسانية      
ظالله اآلن من تقانات ومظاهر علمية وحضارية وسواها بما فـي ذلـك أنظمـة               

 على الرغم من  ظهور عـدد        فال يزال هذا النظام يثير،    ،  المعلومات المختلفة نفسها  
) **(كتابات التي تتحدث عن بعض جزئياته في إطار ما يسمى العصف الذهني           من ال 

أو بمعنى أكثـر    ،  هل يتوافر في داخل الجسم اإلنساني     : الكثير من التساؤالت منها   
 تأكيـده النظريـة العامـة للـنظم         إلى كما تذهب    دقة داخل اإلنسان بوصفه نظاماً    

)G.S.T( ،ت أو التجمعات البشرية  المنظمانظام للمعلومات على غرار ما يتوافر في
وما تقاناتـه   ؟  ما مكوناته؟ وما عناصره   ... ن توافر مثل هذا النظام فيه     األخرى؟ وإ 

  في معالجة البيانات؟
كل هذه التساؤالت وغيرها سيحاول هذا البحث اإلجابة عليها ضمن اإلطـار            

ـ              نع الذي سيجيب على تساؤله الرئيس الذي يتمحور حول دور هذا النظام في ص
القرارات اإلنسانية والتي اختار الباحثون قرارات الشراء الخاصـة بعينـة مـن             

  .المستهلكين في مدينة الموصل أنموذجاً عليها
ليه وبقية إجابات التساؤالت والتفاصـيل      ما تفاصيل إجابة التساؤل المشار إ     أ

  :اآلتيعلى النحو محاور هذا البحث األخرى فستعرضها 
فرضـياته وتقاناتـه    ،  أهميته وأهدافه ،  مشكلته(ية البحث   سيركز على منهج  : األول

  ).المختلفة
 يعرض مفهـوم نظـام المعلومـات الشخـصي           نظرياً سيبدأ بتوفير إطاراً   :الثاني

 عن نبذة تخص مفهوم قرارات الـشراء        فضالًومكوناته وعناصره وتقاناته،    
  آلليـة تـشغيل نظـام      أيـضاً وكيفية صناعتها وينتهي بتقديم تصور نظري       

وطبيعة العالقة بينه وبين نظام صنع القرارات    جهة   المعلومات الشخصي من  
وذلك ،  جهة أخرى كما تبدو في داخل الجسم اإلنساني وتحديداً في دماغه من           

نظر الباحثين باالعتماد على األطر النظريـة لنظـام المعلومـات           من وجهة   
ـ           اإلدارية، ام بنظـام   وعلى نحو خاص تلك التي تتحدث عن عالقة هذا النظ

وذلك تمهيداً لما سيتم تناوله في اإلطار الميـداني         ،  صنع القرارات المنظمية  
  .للبحث

بدءاً من وصف عينـة البحـث        إليهسيشتمل على اإلطار الميداني المشار      : الثالث
بما يمكن أن يقال حول قبول أو رفض فرضياتهوانتهاء .  

تستلزمه مـن التوصـيات      سيسلط الضوء على أهم استنتاجات البحث وما      : الرابع
  .المناسبة

                                                 
) بصيغة الجمع( أن عنوان هذا البحث قد اعتمد أنظمة المعلومات الشخصية       إلىتجدر اإلشارة    )∗(

صعوبة إجراء البحث   : المفرد كما تبدو في التساؤل المذكور لسبب مفاده       ولم يعتمدها بصيغة    
ممـا يفـرض    ) عينة أو سواها  (على مستوى شخص واحد، فاألمر يتطلب جملة من األفراد          

  .استخدام صيغة الجمع بوصفها األكثر مالءمة
، )٢٠٠٧( سعد غالـب ياسـين،  : (إلىيمكن الرجوع  : لالطالع على مفهوم العصف الذهني     )**(

  ).دار المناهج للنشر والتوزيع، األردن ،المفاهيم، النظم، التقنيات إدارة المعرفة،
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  منهجية البحث
  مشكلة البحث -أوالً

حول نظام المعلومات الشخـصي    تأكيده مقدمة البحث،إلى مما ذهبت  نطالقاًا
بوصفه لم يحظ باالهتمام من لدن الكتاب والباحثين على النحو الذي يوازي أهميته             

 لكم المعلومات    تبعاً ألفرادامن جهة ومما تفصح عنه المشاهدات اليومية حول تباين          
 في معدالت النجاح والفشل فـي القـرارات التـي           ونوعها التي يمتلكونها والحقاً   
يثير البـاحثون   ،   على تلك المعلومات من جهة أخرى      يصنعونها ويتخذونها اعتماداً  

  :ةاآلتي عن مشكلة بحثهم التساؤالت تعبيراً
حو الذي تـشير إليـه األطـر    هل يتوافر لدى اإلنسان نظام للمعلومات على الن  .١

 النظرية لنظام المعلومات اإلدارية أو سواه من أنظمة المعلومات األخرى؟
 ؟وما عناصره.... ونات هذا النظام ما مك .٢
 ؟ لتحقيق تلك األهدافتشغيله وصوالًوما آلية ؟ ما أهدافه .٣
 بخصوص مجمل القرارات التي يصنعها ويتخـذها        ما طبيعة الدور الذي يؤديه     .٤

   ومنها قرارات الشراء؟ن يومياًاإلنسا
  

  أهمية البحث وأهدافه -ثانياً
تبرز أهمية البحث من أهمية أهدافه التي تتمثـل بجملـة اإلجابـات عـن               

التي سيتم الوقـوف    التساؤالت المثارة في مشكلته من جهة، وما يخص فرضياته          
حـو   من جهة أخرى والتي يمكن عرض تفاصيلها في جانبين علـى الن         عليها الحقاً 

  :اآلتي
أو األهمية النظرية التي يمكن أن تتجلى من خالل تلك اإلجابات المـشار             : النظري

 يمكن أن يفيد الباحثين فيما لو        نظرياً بوصفها قد توفر بمجملها إطاراً    إليها  
أرادوا معرفة ماهية نظام المعلومات الشخصي وماهية مكوناته وعناصـره          

  .وأهدافه وتقاناته
) الرابعـة (مية الميدانية التي قد تساعد إجابة تساؤل مشكلة البحث          أو األه : الميداني

ه النظام   الدور الذي يؤدي    أو كلياً  ستؤكد أو تنفي جزئياً   على تأكيدها بوصفها    
المبحوث في صناعة القرارات اإلنسانية ومنهـا قـرارات الـشراء لـدى              

  .المستهلكين
ت وسواهم في المجتمع    قد يوفر هذا البحث للمدراء في المنظما        عن ذلك  فضالً

تصوراً لمهام نظامي المعلومات وصنع القرارات وكيف تنجز في إطـار التغييـر             
 إنجاز هذه المهام  إلىبخاصة إذا ما نظر     ،  البيئي المتسارع والمعقد الذي نشهده اآلن     

في عقل اإلنسان بوصفها تتم في أوقات متباينة تبدأ بالثواني في صـناعة بعـض               
عات أو أيام أو حتى أشهر أو       ق فيما يخص قرارات أخرى سا     القرارات وقد تستغر  

  .سنين
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  فرضيات البحث -ثالثاً
  :على النحو اآلتي بفرضيتين رئيسيتينتتمثل أهم فرضيات هذا البحث 

نظام للمعلومات على غرار    ) على الرغم من خصوصيته   (يتوافر لدى اإلنسان     .١
 هـداف، المكونـات،   األ(بكامـل أبعـاده     ،  ما يتوافر في المنظمات المختلفة    

 .)*()التقانات العناصر،
بنوعين من العالقات ذات الطبيعة المعنوية الموجبة مع نظام يرتبط هذا النظام  .٢

 :اآلتيصنع القرارات اإلنسانية على النحو 
 .بين النظامين المذكورينعالقة االرتباط المعنوية   . أ
 الشخصي بوصـفه    التي يؤثر من خاللها نظام المعلومات     عالقة األثر المعنوية     . ب

 .متغيراً معتمداً بنظام صنع القرارات اإلنسانية بوصفه متغيراً مستقالً
  

  منهج البحث وتقاناته -رابعاً
رئيساً له وذلك لمالءمته فـي       منهجاًالمنهج الوصفي التحليلي    عتمد البحث   ا

  .وصف نظام المعلومات كما يبدو لدى اإلنسان
 في الحصول على البيانـات      ذا المنهج تقانات ه  من ذلك اعتمد على      وانطالقاً

والتي وقعت    التي أعدها الباحثون،   االستبانةوتحديداً على    المناسبة إلنجاز البحث،  
  :اآلتيفي جزئين على النحو 

ف نظام المعلومات وقد تمثلت     ـص بالحصول على البيانات التي تص     ـختا: األول
  .امعبارات غطت كل ما يحتاجه البحث لوصف هذا النظ) ١٠(بـ

ختص بالحصول على البيانات التي تصف نظام صنع القرارات قدر تعلقه           ا: الثاني
 عبارات غطت الجوانب) ٩(بـوقد وقعت ، بقرارات الشراء لدى المستهلكين   

  .المطلوبة
 قبـل  خضعت الختبارات الصدق والثبات أن هذه االستمارة    إلىتجدر اإلشارة   

 إلـى   عدد من المحكمـين وصـوالً       من قبل  خضوعها للتقويم  عن   فضالًتعميمها،  
  .صيغتها النهائية

 أن االستمارة المشار إليها تم توزيعها على عينة         إلى أيضاًكما تجدر اإلشارة    
وسـيقف  ،  فـرداً ) ١٨٦(عشوائية من المستهلكين في مدينة الموصل بلغ عـددها          

  .الباحثون على أوصاف هذه العينة في مستهل اإلطار الميداني لبحثهم الحقاً
 SPSS)على النظام الجاهزفقد تم االعتماد :  فيما يتعلق بتقانات التحليلخيراًأ
 واألوسـاط الحـسابية واالنحرافـات       تالذي بواسطته تم استخراج التكرارا     (11.5

، المعيارية لإلجابات قدر تعلقها بكل عبارة من العبارات التـي وردت باالسـتبانة            
ختارهـا البـاحثون بوصـفها مـن     التـي ا ) t(و) F(وكذلك فيما يخص اختبارات    

  .االختبارات المناسبة في دراسة عالقات األثر بين المتغيرات المختلفة
                                                 

  : تقديم هذه الفرضية فيما مفادهإلىتكمن األسباب التي دفعت  )*(
 التمهيـد لهـا فـي    إلىرغبة الباحثين في إجمال إجابات تساؤالت مشكلة البحث التي سيصار     . أ

تكون على نحو يشتمل على كل ما يمكن أن يقال بخصوص           اإلطار النظري في إجابة صغيرة      
  .وذلك منعا للتكرار مما يوفر أفضل استثمار للمجال المتاح في البحث، تتلك التساؤال

 إلغراض بناء   رغبتهم في اإلفادة من اإلجابة المشار إليها في التمهيد للفرضية الثانية، والحقاً           . ب
 .االستنتاجات النظرية للبحث
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  اإلطار النظري
   مفهوم نظام المعلومات الشخصي-أوالً

لم يحظ نظام المعلومات الشخصي باالهتمام على النحو الذي يوازي أهميتـه            
ى تعريف محدد له من خالل      لذا تعذر على الباحثين الحصول عل     ،  في حياة اإلنسان  

 االعتماد على مفهـوم نظـام       إلىمما دفعهم   ،  اإلدارةما تكنزه األطر النظرية لعلم      
المعاضـيدي  (دارية كما ورد من خالل آراء الكتاب والباحثين ومنهم          المعلومات اإل 

 من جهة وعلـى آراء المهتمـين        )*()١٥،  ٢٠٠٤ قاسم،(و) ٤٣،  ٢٠٠١ وآخرون،
من جهة أخرى في تحديد    ) ١٢٧ ،١٩٨٩ الشماع وحمود، (منهم  بالسلوك اإلنساني و  

  :اآلتي لهذا النظام الذي جاء على النحو اإلجرائيمفهومهم 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   ١-٢الشكل 

  نظام المعلومات الشخصي
  .من إعداد الباحثين :المصدر

                                                 
  : انظراإلداريةم نظام المعلومات  من التفاصيل حول مفهولمزيد) *(

1. Boon & Kurtz , 1990 ,490 
2. Romney & Steinbraf,2000., 8. 
3. Russrll,1998, 250.  

) ١٣٢،  ١٩٨٩الشماع وحمـود،    (تعرف هذه المهام لدى المهتمين بالسلوك اإلنساني ومنهم         ) **(
في األطر النظرية لنظم المعلومات مهام تحصيل البيانات  بمهام التفسير والتأويل والتي تقابلها      

 .وتصفيتها وإعداد التقارير وتخزين المعلومات واسترجاعها وتحديثها ونشرها 

 )الذاكرة (قاعدة المعلومات

 التغذية العكسية
 البيئة الداخلية

 يةلخارجالبيئة ا

  المدخالت
  .بيانات خارجية -
 .بيانات داخلية -
 .أخرى بيانات  -

  العمليات
مهام المعالجة 

 *)*(المختلفة

  تلمخرجاا
معلومات توضـح    -

  .معالم المثير
معلومات توضـح    -

 معـــالم بـــدائل
 .القرارات
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 الحواس الخمـس  :  من المكونات  ئتالف يضم جملة  اإنه عبارة عن وحدة أو      
 والجهاز العصبي ،  بوصفها المعنية بتحصيل البيانات من مصادر توافرها الخارجية       

 بوصفها المعنية بتجهيـز     والدورة الدموية بوصفه المعني بمهام نظام االتصاالت،      
بوصفها وحـدة المعالجـة     وعملية اإلدراك العقلي    النظام بالطاقة المناسبة لتشغيله،     

ممثلة بذاكرة اإلنسان بوصفها المعنية وقواعد البيانات والمعلومات بالنظام، الخاصة 
بوصفها المعنية باسترجاع وخاصية التذكر بتخزين المعلومات التي يمتلكها اإلنسان، 

 إلىيهدف  ،  )١-٢الشكل  (المعلومات من ذاكرة اإلنسان كلما استدعت الحاجة لذلك         
 إنتاج المعلومات تلبيـة     إلى عالجتها وصوالً تحصيل البيانات من مصادر توافرها لم     

الحتياجات المستفيدين المتمثلين هنا بعقل اإلنسان بوصفه المعني بصناعة القرارات          
  .اإلنسانية المختلفة

 صياغة هذا المفهوم على النحو المشار إليـه         إلىوتعزى األسباب التي دفعت     
  :اآلتيفيما مفاده 

) ١٣١،  ١٩٨٩ الشماع وحمود، (و) ٢٠٣ ،١٩٨٨ السالم،(يتفق الكتاب ومنهم     .١
والجهاز العصبي  ) البصر،  اللمس، السمع ،  الشم،  الذوق(على الحواس الخمس    

 إلىبوصفهم المعنيين بتحصيل البيانات من مصادر توافرها الخارجية وإيصالها 
 .وحدة المعالجة في عقل اإلنسان

مليـة اإلدراك   على ع  )٨٩،  ١٩٨٠ السلمي،(يتفق الكتاب المشار إليهم وكذلك       .٢
ومـن ثـم    ،   عقل اإلنـسان   إلىبوصفها المعنية باستالم البيانات عند وصولها       

 .معالجتها الحقاً
 علـى ذاكـرة اإلنـسان بوصـفها         أيضاً عن ذلك يتفق هؤالء الكتاب       فضالً

كما يتفقـوا   ،  المستودع الذي يحوي كل ما يخص خبرة اإلنسان وتجاربه الماضية         
 . عنية باسترجاع المعلومات من ذاكرة اإلنسانعلى خاصية التذكر بوصفها الم

 على العمليات العقلية بوصفها     أيضاً) ٩٠،  ١٩٨٠السلمي،(يتفق الكتاب ومنهم     .٣
 عن ذلك يتفقـوا     فضالً،  الدافعية وصنع القرارات  ،  التعلم،  تشتمل على اإلدراك  

 على عالقات التفاعل القائمة بين هذه العمليات بوصفها أنظمة فرعية لنظام عقل
 التي تفترض    تأكيده النظرية العامة للنظام    إلىوذلك تجسيداً لما تذهب     ،  اإلنسان

 النظام بوصفه مجموعة من األنظمة الفرعية المتفاعلة مـع بعـضها تحقيقـاً            
 ).Parker,1989,86(ألهداف النظام 

علـى أهـداف    ) ٨٦،  ٢٠٠٤ الشرمان،(و) Zo,2000,552(يتفق الكتاب ومنهم     .٤
ها نظام المعلومات اإلدارية بوصفها تتمثـل فـي إنتـاج       أنظمة المعلومات ومن  

 . رئيس صناع القراراتمنهم على نحٍوالمعلومات تلبية الحتياجات المستفيدين و
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  ٢-٢الشكل 
   العمليات العقلية وطبيعة عالقات التفاعل القائمة بينها

  . من إعداد الباحثين:المصدر
  

  ات الشراء وأنواعهامفهوم قرار -ثانياً
 مفهوم قرارات الشراء وأنواعها يجد الباحثون من الضروري         إلىقبل الولوج   

الـذي  ،   لعرض مفهومهم اإلجرائي لنظام صنع القرارات اإلنـسانية        الوقوف قليالً 
  .أعدوه على وفق السياق نفسه الذي اعدوا بموجبه مفهوم نظام المعلومات الشخصي

 بوصفه عملية   ام صنع القرارات اإلنسانية   نظ يمكن تصور  ... عام على نحوٍ 
وذلك  ، إعداد مجمل القرارات التي يصنعها ويتخذها اإلنسان يومياً        إلى تهدف   عقلية

من نظام المعلومـات    استالم المعلومات على شكل مدخالت      في إطار يشتمل على     
ات ومن بقية العمليات العقلية األخرى قدر الحاجة لبعض المعلوم        ،   رئيس على نحوٍ 

لسلـسلة مـن    اآلنية منها في أثناء إنجاز المهام الداخلية الموكلة بها ثم إخضاعها            
العمليات التي تسمى عمليات نظام صنع القرارات والتي تبدأ بتحديد أطر المشكالت 

يليهـا  ،  المناسبة لها  )القرارات(  القرارات ثم تهيئة بدائل الحلول     إلىذات الحاجة   
 اختيار البدائل التي تمثل مخرجات هذا إلى دائل وصوالًمهمة المفاضلة بين هذه الب    

  .النظام وتنتهي بمهام تنفيذ البدائل المختارة وتقويمها
 تقديم مفهومهم على النحو المـشار       إلىوتعزى األسباب التي دفعت الباحثين      

  :اآلتي ما مفاده إلى إليه

 الذاكرة

 القرار

 التعلم اإلدراك

صنع 
 القرارات

 الدافعية

  السلوك الذي
 يترجم القرار

 المدخالت
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مليـة  على نظام صنع القرارات بوصـفه ع      ) ٢-٢انظر الشكل   (يتفق الكتاب    .١
وأنه يشترك بعالقات تداخل متبادل مع بقيـة العمليـات العقليـة            ،  أيضاًعقلية  

  .األخرى ومنها نظام المعلومات الشخصي
على خطـوات أو مراحـل   ) Pride& Ferrell, 2000, 126(يتفق الكتاب ومنهم  .٢

 .صنع القرارات بوصفها تشتمل على النواحي التي أشار إليها هذا المفهوم
لتقديم تصورهم أو مفهـومهم      هذا اإليجاز يعود الباحثون اآلن       بعد... بعامة

إذ يرونه فعل أو ردة فعل يـأتي علـى وفـق     ،اإلجرائي لقرارات أو قرار الشراء  
وقدر تعلقه بالشراء يمثل ردة فعل علـى األغلـب          ،  الموقف الذي يمر به اإلنسان    

ا اختياره  أم،  ان سد حاجة أو إشباع رغبة ما متولدة في داخل ذلك اإلنس           إلىتهدف  
فادة من عمليات نظام صنع القرارات التي سبقت اإلشارة إليها والتي تشتمل          فيتم باإل 

أبـو  (عملية اتخاذ القرار التي يعرفها الكتاب ومنهم من جملة ما تشتمل عليه على   
 بديالً مـن بـين      بوصفها اختيار ) ٩١،  ٢٠٠٦ البكري،(و) ٢٠٥،  ٢٠٠٦ قحف،

  .جملة بدائل متاحة
 أن كل منها بمقدوره سد أو إشباع هذه         إلى،  اإلشارة بخصوص البدائل  تجدر  

، فيتم فـي    )ختيارها(وأما تفضيل أي منها     ،  الحاجة أو تلك الرغبة على نحو معين      
، الـسعر ،  فق جملة من المعايير منها الجودة     إطار عملية المفاضلة التي تقوم على و      

   . )*(العمر اإلنتاجي للسلعة وغيرها، العالمة التجارية
 فيمكن القول بوجود أنـواع مختلفـة        أنواع قرارات الشراء  وأما فيما يخص    

 الذي  معيار تكرار عملية الشراء    منها   أيضاً لمعايير مختلفة    وهي مصنفة وفقاً  ،  منها
 :اآلتـي بموجبه تقـسم أنـواع قـرارات الـشراء فـي نـوعين علـى النحـو                  

)Kotler,1997,192 (و)Pride & Ferrell,2000,126( 
التي تتخذ من أجل الحصول علـى الـسلع ذات االسـتخدام            : قرارات المتكررة ال  . أ

 .المتكرر
التي تتخذ من أجل الحصول على السلع ذات االستخدام         : القرارات غير المتكررة   . ب

  .غير المتكرر
  

   القرارات آلية تشغيل نظام المعلومات الشخصي وعالقته بنظام صنع-ثالثاً
 يجد الباحثون من الضروري الوقوف قليالً    ..... تمهيداً لإلطار الميداني للبحث   

لوصف آلية تشغيل نظام المعلومات الشخصي وطبيعة العالقة القائمة بينـه وبـين             
 وذلك باإلفادة من األطـر النظريـة القريبـة          كما يعتقدونهما نظام صنع القرارات    

  .منهما

                                                 
، ٢٠٠٠  أبي سعيد الديوه جـي،     :لمزيد من التفاصيل حول معايير تفضيل قرار الشراء انظر         (*)

 ،عمـان  ،الطبعـة األولـى    ،عـلتوزيالحامد للنشر وا   دار   ،المفهوم الحديث إلدارة التسويق   
  .٧١ ،األردن
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ئمة بـين   ايرى الباحثون أن هذه العالقة ال تختلف عن مثيلتها الق         .... .بعامة
إذ في كال العالقتين    ،  دارية وبين نظام صنع القرارات المنظمية     نظام المعلومات اإل  

يبدو أن القرارات ال يمكن صناعتها ما لم تتوافر لدى صناع القرارات المعلومـات              
 )الكمية والنوعية والموثوقية والتوقيت(وإن اختلفت مستوياتها أو أوصافها  المناسبة،
المنظمـات أو   (تبعا للجهة التـي صـنعته أو المـستفيدة منـه             آخر   إلىمن قرار   
جملـة مـن    وقدر تعلق األمر بموضوع هذا البحث تبرز بهذا الصدد          ،  )األشخاص

؟ ما كمية المعلومات المناسبة لصناعة قرارات الشراء للمستهلكين       : التساؤالت منها 
  ا ؟ومن أين يمكن الحصول على البيانات المناسبة إلنتاجه؟ ما أنواعها

 يمكن القول إن كال النوعين المشار إليهما مـن          ت على هذه التساؤال   وجواباً
يحتاجان كما سبقت اإلشارة للمعلومات بغيـة       ) ةالمتكررة وغير المتكرر  (القرارات  

، ....)نوعيـة،  كمية،( من حيث األوصاف      ربما يكون متماثالً   صناعتهما على نحوٍ  
 من حيث مـصادر     أيضاًا يكون متماثالً    كم،  وذلك في حال صناعتهما للمرة األولى     

الحصول على البيانات المناسبة لصناعتهما والتي عادة ما يتم الحصول عليها مـن             
  )١-٢أنظر الشكل : (اآلتيمصدرين وعلى النحو 

، الذي تعرض فيها المنتجات المختلفـة      )المجتمع(يتمثل بالبيئة الخارجية    : الخارجي
الـشماع  ( السلوك اإلنـساني ومـنهم       والتي تبدو لدى المهتمين بدراسة    

هات التي تثير مـدركات     بمثابة المثيرات أو المنب   ) ١٩٨٩،١٣١ وحمود،
  . المستهلكين

إذ  فعندما يثير منتج ما المستهلك يباشر نظام المعلومات عمله علـى الفـور،            
تقوم الحواس الخمس بوصفها المعنية بتحصيل البيانات بتحصيل ما يمكن تحصيله           

ثم تودعها لدى نظـام االتـصاالت المعنـي         ،  ت التي تخص ذلك المثير    من البيانا 
 ليقـوم بـدوره فـي     نظام المعلوماتإلىبانسيابية تدفق البيانات والمعلومات من و   

  .بوصفها جزءاً من مدخالته نظام المعلومات لتدخل فيه إلىيصال هذه البيانات إ
فيد منها نظام المعلومـات     يتمثل بذاكرة اإلنسان على نحو رئيس التي يست       : الداخلي

بوصفها قاعدة معلوماته التي تحوي كل ما يتعلق بخبرة اإلنسان وتجاربـه            
 باسترجاع ما قد يحتاجه )خاصية التذكر(إذ يقوم نظام االسترجاع ،  الماضية

 خاص ذلك الذي يمكن أن يفيد النظام في أثنـاء           من مخزوناتها وعلى نحوٍ   
 ، بوصـفه  أيـضاً ليه  ليدخل إ ،  ليهخلة إ لداعمليات المعالجة لمجمل البيانات ا    

 النظام علـى شـكل      إلى تدخل    عن ذلك  فضالً،   من مدخالته  الجزء الثاني 
 بيانات أخرى مساعدة له في إنجاز مهام المعالجة إذ تأتيـه            أيضاًمدخالت  

، وذلك على   )التعلم والدافعية وصنع القرارات   (من العمليات العقلية األخرى     
 بوصفه المعني بضمان استمرار     أيضاًام االتصاالت    مباشر بواسطة نظ   نحٍو

  .عالقة التفاعل القائمة بين العمليات العقلية المشار إليها
 المعلومـات   إلى وبعد أن تتكامل المدخالت يبدأ النظام مهام معالجتها وصوالً        

التي تحدد معالم المثير من جهة، وتحديد معالم أنواع بدائل القـرارات المالئمـة              
 ومعلومات أخرى قـد تفيـد فـي أثنـاء           ،مع ذلك المثير من جهة ثانية     للتعامل  
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بعد ذلـك   ،  وبين بائع المنتج من جهة ثالثة     ) المستهلك(المفاوضات بين اإلنسان    
 لدى نظام صـنع القـرار       أيضاًتودع المعلومات المنتجة بواسطة نظام االتصاالت       

 اضلة فيما بينها وصـوالً ليباشر بدوره تهيئة البدائل المناسبة وما يخص نواحي المف       
 على شكل سلوك ينفـذ أو ال ينفـذ           اختيار القرار المناسب الذي سيترجم الحقاً      إلى

  .عملية الشراء
يعتقد الباحثون بخصوص تنفيذ هذه المهام أنها تتم في هذه المرة           .... بعامة

 األولى لصناعة القرارات بغض النظـر عـن طبيعتهـا المتكـررة وغيـر       ةالمر(
في إطار يقوم علـى مـرحلتين مـن          كما في أي عملية إدراك أخرى،      )المتكررة

  )٢٠٩، ١٩٨٩ السالم، (:دراكاإل
  .اإلدراك الحسي االختياري: األولى
 التي يقصد بها قيـام اإلنـسان        اإلدراك العقلي المتضمن لخاصية التسكين    : الثانية

بوضع كل ما يمكن بلوغه بخصوص المثير عن طريـق اإلدراك الحـسي            
وذلـك  ،   لما مخزون لديه من معلومات     ري في مكانها الصحيح وفقاً    االختيا

  . لمعارفه ومنبهاته يجعل منها ذات معنى محدد وفقاًعلى نحٍو
على نحو خاص القـرارات     وفي المرات الالحقة لصناعة القرارات نفسها، و      

ن مهام تنفيذها تبدو محصورة على األغلب في إطار المرحلة الثانيـة            المتكررة فإ 
 فـي   وال تستدعي المرور بمرحلة اإلدراك الحسي االختياري إالّ       ،  )دراك العقلي اإل(

ليـه أو   إ تتمثل في السعي نحو التعرف على المثير الذي تعـرض            حاالت محدودة 
وما يخص النواحي المتعلقة بتحـديث وتكامـل المعلومـات          ،  واجهه ذلك اإلنسان  

  .سابقةو المرات العة أو المخزونة بخصوصه في المرة أالمتجم
  :لما مفاده) أيضاًعلى وفق اعتقاد الباحثين (ويعزى ذلك 

تتيح للعقل اإلنـساني فرصـة      ) كما سبقت اإلشارة  (بوصفها   :خاصية التسكين  .١
في مكان يخصص لها    ) في المرة األولى  (خزن المعلومات المتوافرة عن المثير      

مما يساعد على استدعائها بواسطة خاصية التـذكر كلمـا          ،  في ذاكرة اإلنسان  
 .استدعت الحاجة لصناعة أو تكرار صناعة القرار نفسه

ودورها في تحويل القرار مـن      : خاصية التعود اإلنساني الناجمة عن التكرار      .٢
 صيغة أخرى تعرف لدى المهتمـين       إلىصيغته األولى بوصفه قراراً متكرراً      

) Neishchlag, et. al ,1985,177(و ) ٨١، ٢٠٠٥ النـوري، (بالتسويق ومنهم 
كما يؤكد على ذلـك     ( الذي ال يتطلب من المعلومات       بالقرار القائم على التعود   

أما بقيـة   ،   سوى ما يخص التعرف على المثير      )الكتاب والباحثين المشار اليهم   
المعلومات عنه فمتوافرة في ذاكرة اإلنسان المعني الذي باتت عمليـة الـشراء             

 .يه تتم بشكل روتينيلد
 أن مسألة تحديث وتكامل المعلومات عن المثير تبدو في          إلى  ،تجدر اإلشارة 

 صـناعة قـرار     إلىوذلك ألن أي نقص فيها أو تقادمها قد يقودان          ،  غاية األهمية 
  .مغاير
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 فتبقى تنجز على ذات المنوال الذي       وأما فيما يخص القرارات غير المتكررة     
أي في إطار مرحلتي اإلدراك الحـسي       ،  ي المرة األولى  تمت أو أنجزت بموجبه ف    

  .االختياري واإلدراك العقلي معاً
  

  اإلطار الميداني
  :سيشتمل هذا المحور على ثالث فقرات هي

  أوصاف عينة البحث -أوالً
 عينته العشوائية بوصفها اشتملت علـى   إلىسبقت اإلشارة في منهجية البحث      

 العدد ال يمثل عدد األفراد الذين وزعت علـيهم          وفي الحقيقة إن هذا    فرداً،) ١٨٦(
أما هذا التباين الذي حصل فيعزى       فرد،) ٢٠٠(فقد كان عددهم     استمارة االستبانة، 

  :ة اآلتيلألسباب 
 .استمارة من تلك التي وزعت على المستبينة آرائهم) ١١(لم تعاد  .١
 .استمارات من قبل الباحثين لعدم تكامل أجوبتها) ٣(تم استبعاد  .٢

يمكن القول إن العينة    ،  وبغض النظر عما تمت اإلشارة إليه     ...  عام على نحوٍ 
فرداً قد توزعت من نواحي الجنس والعمر والحالـة         ) ١٨٦(المبحوثة البالغ عددها    

  .)١-٣(الذي يعرض تفاصيلها الجدول االجتماعية والمستوى العلمي على النحو 
  

  ١-٣الجدول 
  أوصاف عينة البحث

  الجنس
  ثىأن  ذكر

  %  ت  %  ت
٤١,٩  ٧٨  ٥٨,١  ١٠٨  

  العمر
   فأكثر-٥٠  ٥٠-٤١  ٤٠-٣١  ٣٠-٢٠

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
٢٧,٤  ٥١  ٤٢  ٧٨  ١٢,٩  ٢٤  ١٧,٧  ٣٣  

  الحالة االجتماعية
  أعزب  متزوج

  %  ت  %  ت
١٦,٢  ٣٠  ٨٣,٨  ١٥٦  

  المستوى العلمي
  الدكتوراه  الماجستير  البكالوريوس  دبلوم  إعدادية فما دون

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
٨,١  ١٥  ٢٠,٤  ٣٨  ٣٦,٥  ٦٨  ٢٧,٤  ٥١  ٧,٦  ١٤  

  . من إعداد الباحثين في ضوء استمارة االستبيان:المصدر
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%) ٥٨,١( في العينـة بلغـت       نسبة الذكور ليه أن   يتبين من الجدول المشار إ    
  .في هذه العينة اإلناث وهي نسبة تمثل مشاركة%) ٤١,٩(يقابلها 

 ألعمارهم في عـدد مـن الفئـات         عوا وفقاً  أن أفرادها توز   أيضاًكما يتبين   
  :اآلتيالعمرية التي تسلسلت بحسب نسبة المشاركة فيها على النحو 

 كونها شكلت أعلى نـسبة      المرتبة األولى احتلت  ) ٥٠ – سنة   ٤١(الفئة العمرية     . أ
 %).٤٢(مشاركة بلغت 

لعينة  بنسبة مشاركة في ا    بالمرتبة الثانية )  فأكثر – سنة   ٥١(جاءت الفئة العمرية     . ب
 %).٢٧,٤(بلغت 

المـرتبتين الثالثـة    فقد احتلتـا    ) ٤٠- ٣١(و) ٣٠ -٢٠(أما الفئتين العمريتين     . ت
 .على التوالي%) ١٢,٩(و%) ١٧,٧( بنسب مشاركة بلغت واألخيرة

 منهم  نسبة المتزوجين أما فيما يخص الحالة االجتماعية للمشاركين فتبين أن         
 مقارنة بنسبة العزاب  %) ٨٣,٨(بلغت  وذلك بنسبة مشاركة في العينة      ،  هي الغالبة 
  %).١٦,٢(التي بلغت 
فتبين أن حملـة    ،  فيما يخص المستوى العلمي للمشاركين في العينة       ....أخيراً

 شهادة الدبلوم يليهم حملة   %) ٣٦,٥( شكلوا النسبة األعلى فيها      سالبكالوريوشهادة  
 دة الماجستير حملة شها ثم يأتي بعد ذلك     ،  %)٢٧,٤(الذين شكلت نسبة مشاركتهم     

أما ،  %)٨,١(  بنسبة بلغت  شهادة الدكتوراه فحملة  %) ٢٠,٤(بنسبة مشاركة بلغت    
إذ بلغـت   ،   فكانت تمثل النسبة األقل    فما دون  شهادة اإلعدادية نسبة مشاركة حملة    

مما يمهد باإلفادة من ذلك من جهة ومن مجمل النسب المختلفة المـشار             ،  %)٧,٦(
 هذه العينة سواء من حيث أعمـار        بنضوجية القول    إمكان إلىإليها من جهة أخرى     

  .أفرادها أو تأهيلهم العلمي أو حالتهم االجتماعية
  

  مواقف المستبينة آرائهم تجاه مؤشرات متغيرات البحث -ثانياً
ستمارة ارائهم تجاه مختلف المؤشرات التي احتوتها تتوضح مواقف المستبينة آ

  :اآلتياالستبانة على النحو 
  

  هم تجاه مؤشرات نظام المعلومات الشخصيمواقف. ١
التكرارات واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية      )٢-٣(يعكس الجدول   

 عن ذلك يعكس معدل هذه األوساط ومعدل هذه     فضالً،  لمجمل مؤشرات هذا المتغير   
  .على التوالي) ٠,٨٧٧١(و) ٣,٩٣١١(اللذان بلغا ، أيضاًاالنحرافات 

 قـدر   معدلين أو ارتفاع أقيامهما بعامـة     اع أقيام هذين ال   ويبدو من خالل ارتف   
أستطيع تكـوين    (X6تعلق ذلك بكل مؤشر من المؤشرات المعنية بخاصة المؤشر          

إن ،  )شياء التي أتحسسها من دون الحاجة لمساعدة اآلخـرين        ردود أفعالي تجاه األ   
  .المؤشرات المذكورة قد استحوذت على اتفاق جميع المستبينة آرائهم
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  ٢-٣ الجدول
   مواقف المستبينة آرائهم من مؤشرات نظام المعلومات الشخصي

  الفقرة      اتفق بشدة  اتفق  محايد  ال اتفق  ال اتفق بشدة
  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  المتغير

  الوسط
  الحسابي

  االنحراف
  المعياري

X1 -  -  ٠,٩١٩٣  ٣,٩٤٠٩  ٢٩,٦  ٥٥  ٤٤,٦  ٨٣  ١٦,١  ٣٠  ٩,٧  ١٨  

X2 ١,٠٢٣١  ٤,٠٤٣٠  ٣٦,٦  ٦٨  ٤٥,٧  ٨٥  ٦,٥  ١٢  ٨,١  ١٥  ٣,٢  ٦  

X3 ٠,٨٧٩٤  ٣,٨٥٤٨  ١٩,٤  ٣٦  ٥٦,٥  ١٠٥  ١٧,٧  ٣٣  ٣,٢  ٦  ٣,٢  ٦  

X4 ١,١٠٤١  ٣,٣٠٦٥  ٩,٧  ١٨  ٤٦,٨  ٨٧  ١٢,٩  ٢٤  ٢٥,٨  ٤٨  ٤,٨  ٩  

X5 -  -  ٠,٧٢٢١  ٤,١٥٥٩  ٣١,٧  ٥٩  ٥٥,٤  ١٠٣  ٩,٧  ١٨  ٣,٢  ٦  
X6 -  - ٠,٧٢٠٢  ٤,٣٤٤١  ٤٧,٣  ٨٨  ٤١,٤  ٧٧  ٩,٧  ١٨  ١,٦  ٣  
X7 -  -  ٠,٦٧٩٤  ٤,١١٨٣  ٢٨  ٥٢  ٥٧,٥  ١٠٧  ١٢,٩  ٢٤  ١,٦  ٣  

X8 ٠,٨٦٤٩  ٣,٨١١٨  ١٦,٧  ٣١  ٥٧,٥  ١٠٧  ١٩,٤  ٣٦  ٣,٢  ٦  ٣,٢  ٦  
X9 ٠,٨٧٩٤  ٣,٨٥٤٨  ١٩,٤  ٣٦  ٥٦,٥  ١٠٥  ١٧,٧  ٣٣  ٣,٢  ٦  ٣,٢  ٦  
X10 ٠,٩٧٩٢  ٣,٨٨١٧  ٣١,٢  ٥٨  ٣٥,٥  ٦٦  ٢٥,٣  ٤٧  ٦,٥  ١٢  ١,٦  ٣  
  ٠,٨٧٧١  ٣,٩٣١١  ٢٦,٩٦  ٥٠,١  ٤٩,٧٢  ٩٢,٥  ١٤,٧٥  ٢٧,٥  ٦,٦٧  ١٢,٣  ١,٩  ٣,٦  المعدل

  .من إعداد الباحثين في ضوء نتائج الحاسبة االلكترونية  : المصدر
  
  قفهم من مؤشرات قرارات الشراءموا .٢

، كما اشتمل الجدول السابق على جملة من المعدالت واالنحرافات المعياريـة          
قـرارات  لمـرة   ولكنها تخص هذه ا   ،  أيضاًعلى شبيهات لها    ) ٣-٣(اشتمل الجدول   

ويتبين من خالل تفحص هذه المعدالت وجود رضا أو اتفاق عام من لدن             ،  الشراء
تفـسر   (X19 بخاصـة المؤشـر   أيضاًالمستبينة آرائهم تجاه مؤشرات هذا المتغير    

نجاحك في شراء العديد من السلع بوصفه من نتائج التمحيص التي أجريتهـا قبـل               
بـدليل  ،   آخـر  إلى متباين من مؤشر     ى نحوٍ ن كان ذلك عل   ، وإ )انجاز مهام الشراء  

ارتفاع معدل األوساط الحسابية ومعدل االنحرافات المعيارية للمؤشـرات البـالغين     
على التوالي من جهة أو ارتفـاع األوسـاط الحـسابية            )٠,٨٠٨٧(و) ٤,٠٠٥٩(

 قدر تعلقها بكل مؤشر من المؤشرات المبحوثـة مـن           أيضاًواالنحرافات المعيارية   
  .ى أخرجهٍة
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  ٣-٣ الجدول
   مواقف المستبينة أرائهم من مؤشرات قرارات الشراء

     اتفق بشدة  اتفق  محايد  ال اتفق  ال اتفق بشدة
  الفقرة
  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  المتغير

  الوسط
  الحسابي

  االنحراف
  المعياري

X11 ٠,٨٧٩٤  ٣,٨٥٤٨  ١٩,٤  ٣٦  ٥٦,٥  ١٠٥  ١٧,٧  ٣٣  ٣,٢  ٦  ٣,٢  ٦  
X12 -  - ٠,٥٢٩٠  ٤,١٨٢٨  ٢٣,١  ٤٣  ٧٣,٧  ١٣٧  ١,٦  ٣  ١,٦  ٣  
X13 ٠,٨٤٣٤  ٤,٢٥٨١  ٤٥,٢  ٨٤  ٤٠,٣  ٧٥  ١١,٣  ٢١  ١,٦  ٣  ١,٦  ٣  
X14 - - 6 ٠,٧٢٢١  ٤,١٥٥٤ ٣١,٧ ٥٩ ٥٥,٤ ١٠٣ ٩,٧ ١٨ ٣,٢ 
X15 -  - ٠,٩١٩٣  ٣,٩٤٠٩  ٢٩,٦  ٥٣  ٤٤,٦  ٨٣  ١٦,١  ٣٠  ٩,٧  ١٨  
X16 ١,٠٥١٠  ٣,٤٧٣١  ١١,٣ ٢١  ٥٢,٧  ٩٨  ١١,٣  ٢١  ٢١,٥  ٤٠  ٣,٢  ٦  
X17 ٠,٨٧٩٤  ٣,٨٥٤٨  ١٩,٤  ٣٦  ٥٦,٥  ١٠٥  ١٧,٧  ٣٣  ٣,٢  ٦  ٣,٢  ٦  
X18 -  - ٠,٧٣٥١  ٣,٩٨٩٢  ١٩,٨  ٣٧  ٦٥,٦  ١٢٢  ٨,١  ١٥  ٦,٥  ١٢  
X19 -  -  ٠,٧٢٠٢  ٤,٣٤٤١  ٤٧,٣  ٨٨  ٤١,٤  ٧٧  ٩,٧  ١٨  ١,٦  ٣  
  ٠,٨٠٨٧  ٤,٠٠٥٩  ٢٧,٤٣  ٥٠,٧  ٥٤,٠٩  ١٠٠,٥  ١١,٤٦  ٢١,٣  ٥,٧٨  ٦,٣  ١,٢٤  ٢,٣  المعدل

  . الباحثين في ضوء نتائج الحاسبة االلكترونيةمن إعداد :المصدر
  

  اختبار فرضيات البحث -ثالثاً
 أن الفرضية األولى أعدت على نحـو        إلىسبقت اإلشارة في منهجية البحث      

يساعد من جملة ما يساعد عليه في التمهيد الختبار عالقات االرتباط واألثر القائمة             
تي أوجبت هذا التمهيد فيمكن إجمالهـا       أما المسوغات ال  ،  بين المتغيرين المبحوثين  

عتقاد الباحثين بعدم جدوى اختبار أية عالقة يكون أحد أطرافها نظام           ا: فيما مفاده 
وذلـك علـى      اإلقرار بوصفه خطوة أولى،    إلىما لم يصار    ،  المعلومات الشخصي 

  .مستوى المفهوم أو المكونات والعناصر واألهداف
 الموضحة  رار أو اتفاق المستبينة آرائهم    يمكن أن يدعم إق   ....  عام على نحوٍ 

حول مضامين مؤشرات نظام المعلومات الشخـصي       ،  )٢-٣(تفاصيلها في الجدول    
 لكونها أعدت باالعتماد على وجهة النظر المذكورة        بخصوصه وجهة نظر الباحثين  

اعد ذلك في التأكيد علـى مـا        بكل تفاصيلها في اإلطار النظري للبحث ومن ثم يس        
حول نظام المعلومات الشخصي بوصفه ال يختلـف عـن          هذه الفرضية   ليه  ذهبت إ 

 المتمثلة في غيره من أنظمة المعلومات األخرى سوى في خصوصية بيئته الداخلية
 أما بقية تفاصيله األخـرى    .  رئيس  على نحوٍ  وتحديداً في عقله  داخل جسم اإلنسان    

يما يخص عالقتـه     ف وكذلك،  فهي نفسها على األغلب   ) مكوناته وعناصره وأهدافه  (
العالقـة  غراض اختبار أو فحص هـذه        مما يساعد أل   أيضاًبنظام  صنع القرارات     
 ذاتها في تلك األنظمة في أثناء اختبار أو فحـص طبيعـة             اعتماد الوسائل المعتمدة  

  .عالقاتها مع أنظمة صنع القرارات ذات العالقة بها
ز هذا االختبار علـى  وهذا ما سعى نحو اعتماده الباحثون مما مكنهم من انجا        

   :اآلتيمستوى االرتباط ومستوى األثر اللذين جاءت تفاصيلهما على النحو 
 قرارات الشراءو ط بين نظام المعلومات الشخصيعالقة االرتبا .أ 

عن توافر عالقة ارتباط معنوية وموجبة بين       ) ٤-٣(تفصح معطيات الجدول    
ة معامل االرتباط المحسوبة    وذلك بداللة قيم  ،  مجمل مؤشرات المتغيرين المبحوثين   

مما يساعد على القـول     ،  )٠,٠٥( عند مستوى المعنوية البالغ   ) ٠,٧٤٥(**البالغة  
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بثبوت فرضية البحث الثانية في شقها أو جزئها األول الخاص بعالقة االرتباط بين             
  .هذين المتغيرين

  
  ٤-٣الجدول 

  اء عالقة االرتباط بين نظام المعلومات الشخصي وقرارات الشر
  المتغير المستقل                          
  المتغير المعتمد

  نظام المعلومات الشخصي

  )٠,٧٤٥**(  قرارات الشراء
 N=186)                     ٠,٠٥(معنوي عند مستوى                  ** 

  .من إعداد الباحثين في ضوء نتائج الحاسبة االلكترونية  :المصدر
 
 نظام المعلومات الشخصي وقرار الشراء عالقة األثر بين  .ب 

 أيـضاً عن توافر عالقة أثر معنوية وموجبة       ) ٥-٣(تكشف معطيات الجدول    
قـرارات  (وبين المتغير المعتمد    ) نظام المعلومات الشخصي  ( بين المتغير المستقل  

، مما يدلل على صحة فرضية البحث الثانية في شـقها أو جزئهـا الثـاني           )الشراء
دلة التي تعزز ذلك فيمكن أن تتوضح من خالل تفاصـيل المعطيـات            أما األ ،  أيضاً

  :اآلتيالمشار إليها على النحو 
من التباين في قرارات الشراء     %) ٥٥,٥(أن  ) R2(يتضح من معامل التحديد     

أما المتبقي مـن التبـاين      ،  تفسره متغيرات أو مؤشرات نظام المعلومات الشخصي      
) F(وتدعم ذلك قيمة    ،  يرات أخرى غير مبحوثة   فتفسره متغ %) ٤٤,٥(البالغة نسبته   

التي جاءت على نحو أكبر مـن قيمتهـا الجدوليـة           ) ٢٢٩,٥٠٥(المحسوبة البالغة   
كما وتدعم  ) ٠,٠٥(ومستوى معنوية   ) ١٨,١٤(عند درجة حرية    ) ٢,٢٥٢٠(البالغة  

من التغير في قرارات    ) ٠,٧٤٥(التي تعد   ) (*) β( قيمة معامل االنحدار     أيضاًذلك  
لشراء بوصفه نتيجة تغير وحدة واحدة من متغيرات أو مؤشرات نظام المعلومات            ا

) ١٥,١٤٩(المحسوبة البالغة   ) t( معنوية قيمة    أيضاًوهذه نتيجة تدعمها    ،  الشخصي
عند مستوى ودرجـة    ) ١,٦٥١٥(التي جاءت على نحو أعلى من قيمتها الجدولية         

  .الحرية المشار إليها
  

  ٥-٣الجدول 
  األثر بين نظام المعلومات الشخصي وبين قرارات الشراءيبين عالقة 

  نظام المعلومات الشخصي
F t 

       لمتغير المستقل
  

 R2 D.F  المتغير المعتمد
  الجدولية  المحسوبة

β  
  الجدولية  المحسوبة

  ١  ٠,٥٥٥  قرارات الشراء
١٨٤  

١,٦٥١٥  ١٥,١٤٩  ٠,٧٤٥  ٢,٢٥٢٠  ٢٢٩,٥٠٥  

      P**≤ 0.05                                                                        N=186                           
  .لكترونية لباحثين في ضوء نتائج الحاسبة اإلمن إعداد ا :المصدر
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  االستنتاجات والتوصيات
  :اآلتيسيشتمل هذا المحور على عنوانين على النحو 

   االستنتاجات-أوالً
ما سبقت اإلشارة إليه بنوعين من االستنتاجات على النحـو          يمكن الخروج م  

  :اآلتي
التي وفرت معظم اإلجابات عن تساؤالت مشكلة البحث        : االستنتاجات النظرية  .١

 خاص التساؤلين األول والثاني المتعلقين بماهية نظـام المعلومـات           وعلى نحوٍ 
 أو عناصره  )االسترجاع،  قاعدة المعلومات ،  االتصاالت (أو مكوناته الشخصي  

آليـة تـشغيله    أو ما يخص    )  والتغذي العكسية  مدخالته وعملياته ومخرجاته  (
 بنظام صنع القرارات اإلنسانية ومنها قرارات الشراء التي وفـر لهـا          وعالقته

يمكن أن يفيدا المهتمـين بهـا       تعريفين إجرائيين   وللنظام الذي يعنى بصناعتها     
 .أيضاً

 : إجمال أهمها فيما يأتيالتي يمكن: االستنتاجات الميدانية .٢
تبين أن لنظام المعلومات الشخصي دوراً واضحاً في صناعة مجمل القرارات           

، )السؤال األخير في مـشكلة البحـث      ( ومنها قرارات الشراء للمستهلكين      اإلنسانية
 يمكن تعميمـه    والذي جاء على نحوٍ   ،  وذلك في ضوء إقرار المستبينة آرائهم بذلك      

بوصفه يمكن أن يمثل    ) قرار الشراء (بيعة المتغير المعتمد    في ضوء حجم العينة وط    
وفي ضوء ما  ،  من جهة   يومياً اإلنسانعينة لمجمل القرارات التي يصنعها ويتخذها       

معنوية  للعالقة بين المتغيرين المبحوثين الذي أشر        اإلحصائيتمخض عن التحليل    
ة االرتباط أو عالقـة      التي تجمع بينهما سواء فيما لو درست في إطار عالق          العالقة

األثر التي يؤثر من خاللها نظام المعلومات الشخصي في نظام صـنع القـرارات              
 .من جهة أخرى اإلنسانية

 
   التوصيات-ثانياً

 تأكيده  إلى وما ذهبت    من جهة  على استنتاجات البحث على نحو عام        عتماداًا
قـرارات  (لمعتمد  حول إمكانية تعميمها في ضوء كبر حجم العينة وطبيعة المتغير ا          

مـن   بوصفه يمثل عينة من القرارات التي يصنعها ويتخذها اإلنسان يومياً         ) الشراء
  :اآلتي يمكن تقديم ثالثة أنواع من التوصيات على النحو جهة أخرى

 التوصيات الفردية .١
 عام ومنهم المستبينة آرائهم هنا بالسعي نحو        يوصي البحث األفراد على نحوٍ    

 وعدم الركون أو الوقوف، في شتى المجاالت )المعرفي(ماتي  تطوير خزينهم المعلو  
ثبـت  (لما لذلك من أهمية مباشرة في حيـاتهم         ،  عند حدوده الحاضرة في ذاكرتهم    

وعلى نحو خاص في ظل التغييـرات البيئيـة         ،  )أيضاًالتحقق منها في هذا البحث      
بوسائل قق ذلك ويمكن أن يتح  ،  المعقدة وسريعة التغيير التي يعيشون في كنفها اآلن       

  . أكبر في الجماعات االنخراط على نحٍومختلفة منها القراءة أو
  



  ]٧٦                           [      ...                                                   أنظمة املعلومات الشخصية
  
 التوصيات المنظمية .٢

 جعـل منظمـاتهم     يوصي البحث المدراء في المنظمات المختلفة بالسعي نحو       
لما ، فراد العاملين معهم على أقل تقديرتسهم في تعزيز الخزين المعرفي لأل      مراكزاً

 ودها عند تفهم أهداف منظماتهم وطرائق تحقيقها على نحٍو التقف حدلذلك من أهمية
ويمكن أن يتحقق ذلك من     ،  بل يمكن أن تمتد لتشمل نواحي الحياة المختلفة        أفضل،
 في الثقافة العامة تكـون مترافقـة أو         تضمين برامجهم التدريبية مواضيعاً   خالل  

ن فـي مجـاالت   متزامنة مع المواضيع التدريبية التي يتلقاهـا األفـراد العـاملو       
  .اختصاصهم

  
  التوصيات المجتمعية .٣

 تعزيز الخزين المعرفي    قائمين على المجتمعات بالسعي نحو    يوصي البحث ال  
،  بالجوانب الثقافيـة المختلفـة      عام من خالل االهتمام    ألفراد مجتمعاتهم على نحوٍ   

ـ      روعد ذلك بمثابة المدخل لالزدها     ة  في الجوانب المجتمعية االقتصادية واالجتماعي
  .والصحية والقانونية األخرى
متزايـد بالمؤسـسات     وعلى نحـوٍ من خالل االهتمامويمكن أن يتحقق ذلك    

المكتبـات  (والثقافيـة   ) المدارس والجامعات ومؤسسات البحث العلمي     (التعليمية
 بالمؤسسات المختلفـة   عن ذلك االهتمام     فضالً،  )ودور الصحافة واإلعالم والنشر   

يالء مراكـز   خدمات وإ اجهات ثقافية إضافة لما تقدمه من        عام بوصفها و   على نحوٍ 
 أكبر مما تحظى هتماماًا التدريب والتطوير ووحدات العالقات في هذه المؤسـسات    

به اآلن بوصفها المعنيين الرئيسين بتطوير ثقافة العاملين في المجتمع قدر تعلقهـا             
  .بمؤسساتهم من جهة أخرى
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