
  

 

 خدامٌتقنياتٌذكاءٌاألعماللتحميلٌبياناتٌالتوظيفٌباستمقتَرٌحٌٌنموذجٌٌ

 )تطبيقٌعمميٌفيٌبنكٌالبركةٌسورية(

A Proposed model to Analyze recruitment data using 
Business Intelligence techniques 

(Practical application at AL Baraka Bank Syria) 
 

 إعداُدٌالطَّالبة:

ٌنوراٌنذيرٌأشرفاني
ID: 110686ٌ

ٌ

ٌالفصُلٌا S20ٌلدِّراسيُّ
ٌ

ٌإشراُف:

ٌد.ٌأنمارٌعرابي
ٌ PMTMٌبحٌثٌمقدٌَّمٌلنيِلٌدرجةٌالماجستيرٌفيٌإدارةٌالتِّقانةٌالتَّخصُّصيِّ

2020 - 2021ٌ
 

 

 

 

 

Syrian Arab Republic 

 

 الُجـْمُيوريَُّةٌالعـربيَُّةٌالسُّـوريَّةٌُ

Ministry of Higher 
Education 

التَّعـميمٌالـعـالي ٌوزارةٌُ

Syrian Virtual University الجامعـُةٌاالفـتراضيَّةٌالسُّـوريَّة 



ٌقراُرٌلجنةٌالتَّحكيمٌالكريمة:



 

 أ
 

 

ٌاإلىداُء:
ٌ

ٌإلىٌكلٌَمنٌأليمنيٌوأرشدنيٌووقفٌبجانبي...
ٌتي،ٌأصدقائيٌوزمالئيٌواِلدي،ٌوالَدتي،ٌأخوتي،ٌعائمٌٌٌٌٌٌٌٌٌ

لٌلمدِّراسة...ٌبنكٌالبركة ٌإلىٌحافزيٌاألوَّ
ٌأىديٌإليكمٌثمرةٌجيدي

ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

ٌنوراٌأشرفاني
ٌ

ٌ

 

 

 

 

ٌ



 

ب  
 

ٌ

 شكٌرٌوتقديرٌٌ
ٌ
 

ثُمٌَّأشكُرٌالسَّادَةٌاألفاضلٌٌالبحث.أحمُدٌاهللٌالَّذيٌيسََّرٌليٌإعداَدٌ
الفتراضيَّةٌأساتذتيٌفيٌبرنامجٌماجستيرٌإدارةٌالّتقانةٌضمَنٌالجامعةٌا

والٌٌالبحث.والٌسيَّماٌالدُّكتورةٌأنمارٌعرابيٌالمشرفةٌعمىٌٌالسُّوريَّة.
ٌ.فيٌمسيرتيٌالشخصيةٌوالعمميةٌعميٌَّأنسىٌاألكارمٌممَّنٌليمٌفضٌلٌ

ٌ
ٌقًدمٌالنصحٌوالمساعدةٌوالدعمٌفيٌإتمامٌىذاٌالعملكلٌمنٌلٌالشكر

ٌشكراٌلكمٌجميعاًٌ



 

ث  

 

 

ٌ"ممخصٌمشروعٌالبحثٌ"

ٌا نذير أشرفانينور  الطالبة:

 ذكاء األعماللتحميل بيانات التوظيف باستخدام تقنيات نموذٌج مقتَرٌح  العنوان:

 بنك البركة سورية( عممي في )تطبيق                                 

2020/2021ٌمنٌعامS20ٌٌٌٌٌٌٌالجامعةٌاالفتراضيةٌالسوريةٌٌٌٌٌفصل:ٌ

ٌاشرافٌالدكتورة:ٌأنمارٌعرابي

مدددن  رف  ق الددوَ تحق ددفددي  وتقنياتددد  عمددالاألة تطبيقددات ذكدداء أهمي دد لددب بيدددان  إراسددة الد  هددذ   تهدددف  ٌ
 ينَ المناسددب   ينَ ح  لددب المرش ددإخددبلل سدد يها فددي الو ددول  سددات  ها المؤس  م  تددي تقددد  ال   والمالي ددة ة المددوارد البشددري  

لي دد المتاحددة ة واغر الوظيفي ددلمش دد لددب إوتحويمهددا   وظيددفلطمبددات الت  ة ويكددون ذلددك عبددَر تهيبددة  البيانددات األو 
 .ةسات من الموارد البشري  المؤس  بات م  تطممع  أقرب لمربطراسة حميل والد  م مومات قابمة لمت  

مدة عمدب الموقدع وظيدف المقد  عمدال عمدب طمبدات الت  األا  لتقنيدات ذكداء تطبيقي دا  نموذجدا  واق ي د راسة  الد   م  تقد  
د لكتروندياإل بنهايددة  طمبدا    7941 وعدددهم  سددوريةالبركدة  بندكفددي  ةاتي دير الذ  السددتقبال الس د صالمتخ  

لي ة  لهذ  الط مبداتإذ   2020من عام  أيمول شهر    حميدل باسدتخدامل مميدة الت  وه ي بدت   ن ظ فت  البيانات  األو 
قارندددة  لمنتددداب  إضدددافة  إلدددب عدددرض م  Power BIضدددمن برندددام   المتدددوف رة عمدددالاألتقنيدددات ذكددداء 

الط مبددددات ال تددددي دخمددددت مرحمددددة  وكددددذلكعددددن بدددداقي الط مبددددات   الموافددددق عميهددددااإلح ددددابي ة بددددين الط مبددددات 
 المقاببلت.. ولكن ها لم تتجاوز هذ  المرحمة.

دمت    ددمت   تدي تسداعد  مجموعدة مددن الم مومدات والم دارف ال   لدبإ راسدة  الد  تو   م رفددة فدي وظيدف قدرار الت   ذَ خ 
ة لدددب إعدددادة تهيبدددة القاعددددة األساسدددي  إ إضدددافة    البندددكوامدددل األكتدددر تدددىتيرا  عمدددب قدددرار الت وظيدددف ضدددمَن ال 

أدرجهدددددا بتحميدددددل بياندددددات  ذي يسدددددمق مسدددددتقببل  ال ددددد اإلطدددددار ضدددددمنَ  لتكدددددون  حينلتسدددددجيل بياندددددات المرش ددددد
  المرش حون.
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ريقددة وظيددف بالط  ة إلدارة عمميددات الت  المسددتقبمي   والمقترحدداتبتقددديم مجموعددة مددن الحمددول  راسددة  الد   وانتهددت  
  يين.فافية في االختيار والت  ال دالة والش   تي ترفع م اييرَ وال    األكتر كفاءة  

  ي ة:المفتاح الكممات  
- االسدم  - الت وظيدف  - ابقة  الس   الخبرات  - ة  ال ممي   بلت  المؤه   – المقابمة  - ة  اتي  الذ   الس يرة  - قالمرش  

 األعمال. ذكاء-المن ب   –مب الط   رقم  
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Abstract 
Student: Noura Nazir Ashrafani 

Title: A Proposed model to Analyze recruitment data using 
Business Intelligence techniques 

(Application in AL Baraka Bank Syria)    
Syrian Virtual University    Semester: S20   for the academic year   2020/2021 

 

Supervised by: Dr. Anmar Orabi 

ٌٌٌٌٌٌٌThis study aims to demonstrate the importance of business 
intelligence applications and techniques in achieving an abundance 
of human and financial resources , which are provided by institutions 
during their endeavor to reach suitable candidates for available job 
vacancies. This is done by preparing the initial data for employment 
applications  and processing them into information that can be 
analyzed and complies with institutions’ human resources 
requirements. 

  

The study provides a practical model for business intelligence 
techniques applied on the job applications submitted to Al Baraka 
Bank Syria job applications portal which is  specialized in receiving 
interested candidates CVs. by the end of September of 2020  a 
total number of 7 941 CV were received. First  the data for these 



 

خ  

 

applications were cleaned  and prepared to be processed by 
business intelligence techniques using Microsoft Power BI  and the 
results were presented to display a statistical comparison among   
the requests that have been approved over the rest of requests  in 
addition to the requests that entered the interview stage  but did not 
pass this stage. 

A set of information and knowledge were found as the study result   
that might assist in   hiring decision making by knowing the factors 
influencing the employment decision within the bank  in addition to 
re-configuring the database for recording candidate data  to be 
within the framework that allows future analysis of these data 
submitted by the candidates. 

The study ended with a set of solutions and future recommendations 
for managing the recruitment processes in the most efficient way  
which raises the standards of fairness and transparency in selection 
and recruitment. 

  

Key words: 

 Candidate - Curriculum Vitae - Interview - Academic 
Qualifications - Previous Experience - Employment - Name - 
Application Number - Position - Business Intelligence 
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ِّمة:المقد ِّ .1.1

قدديم الت   ة  عممي د لدم تكدن   لممواهدب  فد ن   ا  كبير  ا  تنافسي   ة سوقا  ام الحالي  وظيف في األي  يواج  مسؤولو الت       
سدات أخدر   مين سديختارون مؤس  المتقد   أغمبَ  ف ن    وسمسة   سة سهمة  ة بالمؤس  قييم والمقاببلت الخا   والت  

وظيف كما هو في جميع مفا ل ة بالت  الخا   ا  في تطوير آليات ال مل كنولوجيا جمي  ويظهر هنا دور الت  
مدددن تقنيدددات  ينَ نترندددت مسدددتفيد  اإلتدددوظيفهم بشدددكل متزايدددد عبدددر  أ دددحاب  ال مدددل نقدددلإذ ال مدددل األخدددر   

وموتوقيدددة أعمدددب قبدددل   وبتكمفدددة رخي دددة  تطبيقدددات الوظدددابف بسدددرعة أكبدددر إلدارةرة البرمجيدددات المتطدددو  
إذ حين أيضا   بالنسبة لممرش   سهولة   نترنت ج ل الموضوع أكترَ اإل طبيق عبرَ الت   أن   إلب ضافةإ قمنة الر  

وعميد  دة  فدق خطدوات واضدحة ومحدد  وَ وذلك مكان   وقت ومن أي   م لموظابف بىي  قد  أ بق ب مكانهم الت  
دددطمبدددات الت   نمددداذجَ  أن   المؤك دددد    مدددن ف ن ددد دددوظيدددف الموح  لمف دددل بدددين  ةٌ أساسدددي   فهدددي أداةٌ   ةلمغايددد ةٌ دة مهم 
وظيددف قضدداء تددوان فقددط فددي تمييددز مكددان مسددؤول الت  ب  ددبق إذ أ بوقددت متددالي  بةي  دة والس ددمبددات الجي ددالط  
 . يينانية من االختيار لمت  لب المرحمة الت  إاالنتقال  تي تستحق  ال    ةمبات المهم  الط  

دا  لؤلهدداف الس دكنولدوجي وتحقيقدمع الهجدوم الت   تماشيا    فقدد لجدىت    وظيدفة الت  ز ب ممي دمي  ة بدالت  ابقة الخا  
لنشدر  جيددا   مرت دا  المواقع ت د   إذوظيف  ة بها لمت  ة خا   لكتروني  إلب ت ميم مواقع إركات من الش   ال ديد  

ددهددا م  ن  أكمددا   اغرةالوظددابف الش دد تسددتحق  أن  دة  جي دد ؤسسددة  سددة بكونهددا مالمؤس   إلتبددات سددم ة   ممتددازةٌ  ةٌ ن  
 أواالخت داص أو  طبيقدات ضدمن االسدمهدا هدذ  الت  ر  تدي توف  عدا عن  بلحيات البحث ال    ي  َمل ألجمها

 وربدط كدل    رةطبيقات عن مد  الخبرات المتوف  ها الت  م  تي تقد  قارير ال  زة الت  ي  لب ذلك م  إضاف   وي  ...الخبرة
مدن طمبدات  كبيدرة   وقاعددة   مبدات مخزوندا  يج ل مدن هدذ  الط    رر  غير متكز و طمب منها برقم مرج ي ممي  

ددالت   سددات اختيددار األنسددب مددن مسددؤولي المؤس   مسددة دون غيرهددا  والمتبقددي هنددا أمددابالمؤس   ةوظيددف الخا  
بمختمدددف مجددداالت  قدددة  مطب   جديددددة   تقنيدددة   يدددوم  ومدددن هندددا وجدددد الباحدددث   ب ددددَ  هدددذا المخدددزون المتزايدددد يومدددا  

سدة  دة لدد  المؤس  وظيدف المجم  عمب مخزون بياندات الت   ب مكانية تطبيقهاورأ    ساتعمال في المؤس  ألا
تدي تبددو األكتدر رواجدا    وال  وتطبيقاتد عمدال األوهدي تقنيدات ذكداء   ةاتي  ير الذ  بموجب أنظمة استقبال الس  

  ( (Big Dataهتمام بالبيانات كبيرة الحجم سات من ناحية االمات والمؤس  هات الحديتة لممنظ  وج  مع الت  
أ دبحت  أن وذلدك ب دد  ةة اليومي دشدغيمي  عن عمميات الم الجة الت   ة م الجتها واالستفادة منها ب يدا  وكيفي  
تطبيدق البحدث  عن االستفادة من البيانات الضخمة  ويىتي مجال   ة عاجزة  قميدي  م الجة البيانات الت   طرق  

ة لي ددددفدددي تحويدددل البياندددات األو  ومنهجياتددد  وعممياتدددد  عمدددال األذكددداء ت تفادة مدددن نظريددددامدددن خدددبلل االسددد
  أمدام مسدؤول الت وظيدفلدب م مومدات مفيددة إ -وظيدفوالموجودة في قاعدة بيانات موقدع الت  - حينلممرش  
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ومقارنتهدا دة الم تَمدف وظيدسدة عبدر نافدذة الت  لممؤس   ت قدد م  تدي ال    مبدات الجديددةعمدب تحميدل الط   وذلك بناء  
فكددرة مسددبقة عنهددا عددن طريددق م الجتهددا  تكددوينَ لددذا.. فدد ن    اختيددرت  أو ر ف ضددت  تددي ال    مبددات القديمددةبالط  

 .ة تتناسب م هابطريقة ذكي  

ِّالبحث:ِِّّمشكلة ِّ .1.1

 لكونها:من واقع التطبيقات الخا ة باستقبال السير الذاتية مشكمة البحث  نشىت

 الدددب الطمبدددات األكتدددر  مدددن الو دددول بسدددهولةمتخدددذي القدددرار  عمدددب مسددداعدة غيدددر قدددادرة
والموجدودة ضدمن وذلدك كدون البياندات الخا دة بالمرشدحين  المتاحدة مناسبة لمشواغر 

ال ت دددو عددن كونهددا بيانددات شخ ددية مسددجمة قواعددد البيانددات الخا ددة بهددذ  األنظمددة 
 .لجةوالم اغير منسَقة وهي بالتالي غير قابمة لمتحميل  بطريقة عشوابية

  تقديم اح ابيات فورية عن واقدع وخدواص الطمبدات االجماليدة التدي  عدم إمكانيتها من
 .التطبيقاتتتضمنها هذ  

ِّأهدافِّالبحث: .1.1

ٌ:ٌاآلتيةةٌساسيٌَّاألٌمنٌخاللٌالبنودالبحثٌٌأىدافٌٌُدتتحدٌٌٌٌَّ

   كددة فددي بنددك البر  نظددام اسددتقبال السددير الذاتيددة إضددافة ت ددديبلت عمددباقتددراح نمددوذج يددتم بموجبدد
االستفادة من أحدث تقنيات ذكاء االعمال  بالشكل الذي يسداعد المسدؤولون  وذلك عبر سورية 

عدددن عمميدددة التوظيدددف فدددي تحميدددل وم الجدددة البياندددات الخا دددة بالمرشدددحين الدددب م مومدددات ذات 
 م نب في اتخاذ القرار.

  وف اليتها عمميات التوظيفإدخال الت كنولوجيا في رفع كفاءة دور دراسة. 
 وأهمي ة  تطبيق  مع الت طو ر الهابل في حجم البيانات الد اخمي ة حدث عن مفهوم ذكاء االعمال  الت

عمب وج   قسم التوظيفضمن المؤس سات بمختمف مجاالت أعمالها بشكل عام  وضمن عمل 
ٌالت حديد.

ِّالبحث:ِّأهمية ِّ .1.1

ٌالتالية:تنبعٌأىميةٌالبحثٌفيٌالجوانبٌ
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  نقدل واقدع حيدث أند  نداجم عدن متدل بندك البركدة سدورية  واق يةبة عمل بيالحاجة الحقيقية ل  في
 .في عممها ضمن مجال التوظيف في البنك1 (1)م اناة الباحتة

 فدي إيجداد تقنيدات حديتدة تسداعد  ورغبتهدا مدا سدينجم عدن نتداب  البحدث ال ممديلإدارة البنك  تبني
  الذاتية.ستقبال السير في تحميل البيانات االلكترونية الخا ة بنظام ا قسم التوظيف

  دددمت  إليددد  األبحددداث  وال مدددوم   محاكددداة واق ي دددةي تبددر البحدددث وربدددٌط مباشدددٌر لخبل ددة آخدددر مدددا تو  
وتطبيقهددا ضددمن مجددال األعمددال  وي  ددد  ذلددك بدداكورة  مبش ددرة  لتبن ددي المؤس سددات الس ددوري ة لؤلفكددار 

جابي  عمب اإلبداع من م ادر  المت د دة الد اخمي ة ال تي تول دها الجام ات  األكاديمي ة  والنفتاح إي
 والخارجي ة.

ِّ:ابقة ِّالس ِِّّراسات ِّالد ِّ .1.1

 زت  ة  ورك دة االسدتراتيجية ل مدل إدارة المدوارد البشدري  ابقة عمدب األهمي دراسدات الس دالد   م ظدم   زت  رك  
 لددذا.  سدداتعمددال ضددمن المؤس  األلضددرورة تطبيددق تقنيددات ذكدداء   ة المتزايدددةوازي عمددب األهمي ددعمددب الت دد

  .ة كغيرها من مجاالت ال مل األخر طبيق عمب الموارد البشري  ضرورة تف يل الت  

  ةٌُالعربيٌَّ راساتٌُالدٌِّ 1-1-1

 ٌٌُالتٌٌّدراسة ٌسميمان ٌسعدي ٌسميمان ٌاأل2017ٌعمري ٌذكاء ٌ)أثر ٌبناءٌبعنوان ٌفي عمال

ة(ٌلنيلٌدرجةٌردنيٌَّةٌاأٌلجاريٌَّفيٌالبنوكٌالتٌِّةٌٌميدانيٌَّدراسةٌٌٌ-ةٌاستراتيجياتٌإدارةٌالمواردٌالبشريَّ

 ٌ:ةانٌالعربيٌَّجامعةٌعمٌٌَّ-عمالٌدارةٌاألإماجستيرٌفيٌال

 ع  البيانات  مستودَ  عمال ب نا ر  )جمع  األتطبيق ذكاء  ةَ همي  أ راسةالد   تناولت  
استراتيجيات الموارد  الم مومات( في بناء تناقل    قاريرالت   عداد  إفي البيانات   نقيب  البيانات  الت  

 ويضات( الت   دريب  استراتيجيات  الت   وظيف  استراتيجيات  الت   ة ب نا رها )استراتيجيات  البشري  
 واختار الباحث    حميمي  الت   الو في   المنه َ  استخدم الباحث  إذ ة  ة األردني  جاري  في البنوك الت  

من ال اممين في  نت  الم اينة تكو   ة  ووحدة  تجاري   م ارف تمانيةمن  نة  مكو   ة  عشوابي   نة  لذلك عي  
ا لجمع البيانات   أم  87وبمغ عددهم   ةالموارد البشري  دوابر ة ضمن ة اإلداري  المراكز الوظيفي  

                                                           
1
بنكالبركةسورٌة–مدٌرإدارةالمواردالبشرٌة 
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ة راسرات الد  تغي   تي قاست  من مجموعة من الفقرات ال   نت  تكو   استبانة   فقد استخدم الباحث  
 . ابي  ح  اإلحميل أخض ها لمت   استبانة   87  لأمن  استبانة   83 استرد   إذ    اب ةالمستقم ة والت  

وتوفير ما يمزم من   عمالاألبضرورة االهتمام أكتر ب مميات ذكاء  راسة  الد   و ت  أ
الم ارف فة المبذولة من قبل ة لتطبيقها  كما أو ب بضرورة استمرار الجهود المكت  بنب تحتي  
وازي ضرورة   وعمب الت  وقدراتهم وتطوير مهارات ال اممين  ةدريب الفني  ب مميات الت   ةالت جاري  

وتف يل استخدام   لجميع ال اممين وسبتها وج مها متاحة  ة وحَ توفير قواعد بيانات الموارد البشري  
ال وبناء عماألوتكنولوجيا الم مومات لئلفادة في ممارسة عمميتي ذكاء   ةلكتروني  اإلالوسابل 

 (1) البشري ة.استراتيجية الموارد 

 ٌٌٌُدراسة ٌإالباحثة ٌباسي 2013ٌٌليام ٌتكنولوجيا ٌ)دور ٌإدارةٌبعنوان ٌتحسين ٌفي المعمومات
ٌالبشريَّ ٌةٌالفارابيٌِّصحٌَّفيٌمٌٌَةٌٌميدانيٌَّدراسةٌٌٌ-ٌةٌالفارابيٌِّصحٌَّةٌفيٌمٌَالموارد جامعةٌعنايةٌ(

ٌ:الجزائر

 اختارت   إذ    ةتكنولوجيا الم مومات في إدارة الموارد البشري   تؤدي ذي ال   ورَ الد   ارسة  الد   نت  بي  
  ألفراد المجتمع ة بخدماتالموارد البشري  يقد م    كون  القطاعهذا ألهمي ة   ة الفارابي   ح  مَ  راسة  الد  
د دت  و  وبنتيجة   20/6/2013ب وحت   15/1/2013راسة في الفترة من ة لمد  ماني  الز   الحدود   ح 
  ةبكات والبرمجيات في مجال إدارة الموارد البشري  االعتماد عمب الش   توسيعَ  الباحتة   راسة اقترحت  الد  

 لتطوير كفاءتها  ةة في مجال الم موماتي  ة عمب القيام بدورات تكويني  الم ح   لب حث  إ إضافة  
 (2) .ياتحد  ومواردها لمواجهة الت  

 ٌٌُعمالدٌٌُّدراسة ٌاأٌلكتور ٌبنٌذيب ٌي ٌ)البيانات2018ٌٌُكمبي ٌفيٌواتٌِّالضخمةٌٌُبعنوان ٌالقرار خاذ

ٌ:(ٌجامعةٌالممكٌسعود«تقانإ»لنظامٌٌةٌٌتقييميٌٌَّدراسةٌٌٌ-ٌجامعةٌالممكٌسعود

تي يمكن االستفادة منها في تطوير الجانب ة ال  نبؤي  ماذج الت  من الن   مجموعة   راسة  الد   مت  قد  
 و ت  أخاذ القرار في جام ة الممك س ود  و ومحاكاتها لمساندة ات    «إتقان»م لوظابف نظا طبيقي  الت  
ات تحميل البيانات ل مستجد  تي تتناو ال    ةوري  سات الد  راجراء الد  إها من أهم    ة تو يات د  ب   راسة  الد  

  ةاللي  الد   كات البحثليضاهي محر    ةالبحتي   «إتقان»عمب تطوير قدرات نظام  الضخمة  وال مل  

                                                           
1 .2217الّتعمري،(1)  

.2213،(باس1ً)  
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عمب إدارة البيانات الضخمة بكامل  ظامَ تي تساعد الن  ال    ةنبؤي  ماذج الت  المزيد من الن   دراج  ا  و 
دارة   طيطخلمت   نظامٌ  «إتقان» نظامَ  ن  إ  حيث خاذ القرار في الجام ةتي تدعم ات  فا يل ال  الت   وا 

لب توفير م در إ ظام  س ب الن  يو   في األداء زمي  إلدارة الت    الم مومات في جام ة الممك س ود
. وبجودة عالية  عمب توفير الم مومات المناسبة في الوقت المناسب د لبيانات الجام ة يساعد  موح  

(1 )  

 ٌُالبياناتٌالكبيرة(ٌٌالقرارٌفيٌظلٌٌِّبعنوانٌ)دعم2017ٌٌُتغرينٌٌفروخٌوزىيةٌبوٌسعادٌبوٌدراسة

ٌ:جامعةٌباتنةٌ-ماتٌصٌنظمٌالمعموماتٌفيٌالمنظَّتخصٌٌُّة،العمومٌاالقتصاديٌٌَّةٌُيٌَّكمِّ

والبيانات الكبيرة في  عمال(األمستودع البيانات )ذكاء  عمب دور   وءَ الض   راسة  الد   طت  سم  
وتزايد استخدام اإلدارة   ظم دعم القرارر المستمر في ن  غي  القرار  ويىتي ذلك من الت  عممية  نع 

ة تي ت مم كيفي  اجحة هي تمك ال  مات الن  فالمنظ    عمالاألاع اهتمام قط   ا محل  ذي ج مهال   مر  األلها  
ة لنظم دعم القرار وم ادر نات األساسي  المكو   راسة  الد   عرضت  إذ كنولوجيا الحديتة  استخدام الت  

  (     2).ة في اكتشاف الم رفةلب الخطوات األساسي  إ إضافة    البيانات والم مومات

 ةٌُاألجنبيٌَّ راساتٌُلدٌِّا 1-1-1

 ،ريما،ٌيوتا،ٌآخي،ٌأ.ٌوعدنانATM ٌ،2018ٌٌبعنوانٌ)ذكاءٌاألعمالٌوقواعدٌالبيانات.-ٌ
 :جامعةٌىارفاردٌ-دراسٌةٌتجريبيٌَّةٌحولٌتطبيقوٌنحوٌعمميَّةٌالتَّوظيف(ٌ

نافسة الكبيرة لمو ول لما ..لذا  (بنغبلديش)عمال في األاع المتزايد لقط   مو  الن   عن راسة  الد   تت  حد  ت    
رة تسمق ي تقنيات متطو  ركات ضرورة تبن  م عمب الش  ذي يحت  ال   مر  األ  كفاءة  ة األكتر لب الكوادر البشري  إ

برز ضرورة تف يل وهنا ت ة نافسي  الت  تي تحافظ بها عمب مكانتها ريقة ال  بالط   إلب الكوادرلها بالو ول 
اع قنيات بين المسؤولين ضمن قط  الت  هذ  وضرورة نشر تقافة   وظيفت  عمال بمجال الاألتقنيات ذكاء 
 (3)..ةالموارد البشري  

 ٌ،(4)ٌ:.ٌبعنوانٌ)ذكاءٌاألعمالٌواستخداموٌفيٌإدارةٌالمواردٌالبشريَّة(2010كابور،ٌبٌٌ

                                                           
.2218ذٌب،بن(عل2ً )   
.2217(سعاد3)  
.2218،(عدنان4 ) 
ٌَّةالموارد(مجلَّة 1) فحة:،2\6،الكباروتعلُّمالبشر .21الصَّ  
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يات لمواجهة الت حد    تناولت  الد راسة  أهمي َة تطبيق ذكاء األعمال في مساعدة المؤس سات
  وذلك بالش كل ال ذي يشارك باغتنام الفرص الموجودة في الس وق  الن اجمة عن احتدام سوق المنافسة
عداد تقارير دقيقة تساعد  في رفع كفاءة ات خاذ القرار  إذ   خمةكقدرتها عمب تخزين البيانات الض   وا 

مميار  1زيتابايت =  1زيتابايت ) 35 إلب 2020تتوق ع الد راسة  أن  ي َل حجم  البيانات بحمول عام 
في مجال الموارد البشري ة تتوز ع   جيجا بايت( بناء  عمب ما سبق.. 1000تيرابايت =  1تيرابايت  
إضافة    لكبيرة بىنظمة فرعي ة مت د دة ضمن المؤس سة مع اختبلف األقسام ال تي تنطوي تحتهااالبيانات 

ة لمموارد البشري ة  ي ضاف إلب ذلك الت حدي ال ذي يواج  المؤس سات إلب م ادر البيانات الخارجي  
% من الن فقات  70وارتفاع نسبة نفقات الكوادر البشري ة إلب ما يقارب   بضرورة انفتاحها عمب ال المي ة

ر من خبلل ال ام ة  لذا..  تىتي أهمي ة  تقنيات ذكاء األعمال بقدرتها عمب تسريع عممية ات خاذ القرا
 ٌ(1).ومن الخيارات المتاحة  الت حميبلت الن اتجة عن الم ارف المستخَرجة من البيانات

 Talukdar)ٌ،G.ٌ،2016ٌ)(ٌنيجٌتجاهٌذكاءٌاألعمالٌ-ٌةتحميالتٌالمواردٌالبشريَّبعنوان:)ٌ(2)  

عمب تقنيات ذكاء  دةالمستن    ةة بالموارد البشري  حميبلت الخا   لب تحديد الت  إ راسة  الد   تهدف  
 : متل    لمت حميبلت الت نبؤي ة لرأس المال البشري ة فةماذج المخم  وذلك من خبلل الن    عمالاأل

   SAP ERP Workforce)  (SAS و(Oracle Human Resources Analytics)  
ة ة واالستراتيجيات ال ام  ي  ة تحقيق المواءمة بين استراتيجيات الموارد البشر عمب كيفي   راسة  الد   ز  ترك   إذ

بدورها  تشارك تي وال    المحافظة عمب استقرار اليد ال اممة -أيضا  -ذي يضمن كل ال  سة  بالش  مؤس   ألي  
 ٌٌ(3).ةعمالها الخارجي  أسة في ة لممؤس  ة تنافسي  يزَ م   ابتكارو   عمالاأل في نمو  

 Ayquipa-Mauraٌ،G.ٌ،Lázaro-Ramirezٌ،Juárez-uiharaA. and Shigٌ،
P.ٌ،2018ٌ،August(4)ٌ:.ٌنموذُجٌإدارةٌالمواردٌالبشريَّةٌعمىٌأساسٌذكاءٌاألعمالٌ   

ة القابمة مستخدمي أنظمة الموارد البشري   لد ضا من الر   ق  حق  من هذا البحث هو الت   الغرض  
 وخ و ا    خاذ القرارات   عمميةَ  عمال يدعم  األ ذكاءَ  عمب أن   د  وهي تؤك   عمال األعمب تطبيقات ذكاء 

 وتحديد    الموازنات وبناء    فينبيانات الموظ   عمب تحميل   تي ت تمد  ال    فينب دارة شؤون الموظ   ق  بما يت م  
                                                           

.2010(كابور،2)  
ٌَّةالمجلَّة(3 ول فحة،7\4الحاسوب،وهندسةلعلومالدُّ .129-125:الصَّ ) 

  ،2216. Talukdar (4)    

ولًالمؤتمر2218فً(5) ٌَّةوالهندسةلإللكترونٌاتIEEE XXVالدُّ فحات()INTERCON)والحوسبةالكهربائ (.4-1الصَّ

IEEE 
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  سةركيز عمب إدارة المواهب ضمن المؤس  لب الت  إ عمال المطموبة  إضافة  األلتىدية المهارات المطموبة 
من توزيع استبيان  راسةالد   نتاب   أتت   ليهاإة المطموب تحقيقها والو ول قيقي  الح القيمةَ  ل  تي تشك  ال  

 ميم لقياس مستو  رضاهم في جوانب اإلدارة والت    ةضمن إدارة الموارد البشري   مديرا   20عمب 
من   عمالاألدخال حمول تقنيات ذكاء إعند  ضا عالية  نسب الر   خاذ القرار  وجاءت  والكفاءة في ات  

 Microsoft Power BI). (1)        ) بدعم من طو رتتي قارير ال  خبلل تبلتة أنواع مختمفة من الت  

 

 :ابقةراساتٌالسٌَّعمىٌالدٌٌِّعقيبٌُالتَّ 1-1-1

وقاربت  بقميل   عمالاألذكاء  موضوعَ  تي تناولت  ة بال ديد من البحوث ال  األجنبي   راسات  الد   تزخر  
 تي تناولت  ال  -ة ال ربي   راسات  الد  الوقت نفس  تكاد  ة  فيرة الموارد البشري  ف يل من مجال إدامن الت  

تطبيقات تكنولوجيا الم مومات أتمتة ة دور ونجدها ما زالت عند مرحمة أهمي    تكون نادرة   -الموضوع
دخالها عموما   ة عمب ألجنبي  ا راسات  الد   الوقت الذي أكدت   ة  فيبمجال عمل إدارة الموارد البشري   وا 

أهمية الم رفة والم مومات الممكن الح ول عميها من و   ةإلدارة الموارد البشري   ور االستراتيجي  الد  
  .تي ت مل عميها اإلدارةاألنظمة ال  

 :اآلتيفق الجدول ابقة وَ سات الس  ار مي تمخيص نتاب  الد  فيما ي

ٌراسةالدٌٌِّنتائجٌٌٌٌٌُالعنوانٌٌٌُابقةٌُالسٌٌَّراساتٌُالدٌٌِّم

1    سددددددددميمان  دراسددددددددة
سدددددد دي سددددددميمان 

 مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددري الت  
لنيددددددددددددددددددددددل  2017

درجدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 
الماجسدددددددتير فدددددددي 

ددددددددد ان جام دددددددددة عم 
 .ةال ربي  

   ذكدددددددددددداء  أتددددددددددددر
عمدددددال فدددددي األ

بندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداء 
اسدددددددددتراتيجيات 
إدارة المدددددددددددوارد 

 - ةالبشددددددددددددددددددددددري  
 ةٌ ميداني دد دراسددةٌ 

فدددددددددي البندددددددددوك 

  ٌة ذو داللدددة إح دددابي   يوجدددد أتدددر
ء األعمدددددددددددددال رات ذكددددددددددددداغي دددددددددددددتل

نقيدددددب البياندددددات  والت   )مسدددددتودع  
عدددداد الت   قدددارير( فدددي البياندددات وا 
وظيدددف فدددي بنددداء اسدددتراتيجية الت  

 .ةجارية األردني  في البنوك الت  

  ٌة ذو داللدددة إح دددابي   يوجدددد أتدددر
رات ذكددددددددددددداء األعمدددددددددددددال لتغي ددددددددددددد

                                                           
  .Maura-Ayquipa، 2018 6) ) 
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ة جاري ددددددددددددددددددددددددددددالت  
 .ةردني  األ

نقيدددددب البياندددددات  والت   )مسدددددتودع  
عدددداد الت   قدددارير  فدددي البياندددات وا 

 مومددددات( فددددي بندددداء وتناقددددل الم
دريب فدي البندوك اسدتراتيجية الت د

 .ةة األردني  جاري  الت  

  ٌة ذو داللدددة إح دددابي   يوجدددد أتدددر
  رات ذكدددددددددددداء األعمدددددددددددداللتغي دددددددددددد

نقيدددددب البياندددددات  والت   )مسدددددتودع  
عدددداد الت   قدددارير  فدددي البياندددات وا 

وتناقددددل الم مومددددات( فددددي بندددداء 
 ويضدددددددات فدددددددي اسدددددددتراتيجية الت  

  .ةاألردني  جارية البنوك الت  

2    الباحتدددددددددة  دراسددددددددة
لهددددددددددددددام باسددددددددددددددي إ

2013 - 
عنابددددددددددة  جام ددددددددددة  
 .الجزابر

   دور 
تكنولوجيددددددددددددددددددددددا 
الم مومدددددددددددددددددات 
فددددددددي تحسددددددددين 
إدارة المدددددددددددوارد 

ة فدددددددي البشدددددددري  
ة  دددددددددددددددددددددددددددددددح  مَ 

 -الفدددددددددددددددددددددددارابي  
 ةٌ ميداني دد دراسددةٌ 
ة  دددددددح  فدددددددي مَ 
 .الفارابي  

  َة تكنولوجيددددددا  ددددددح  تسددددددتخدم الم
الم مومددددددددات فددددددددي مجددددددددال إدارة 

االعتمدداد  ة عبددرَ ري  المددوارد البشدد
 .بكاتعمب البرمجيات والش  

 يبتكدرتكنولوجيا الم مومات  ن  إ 
تسدددهيل  لهدددا عبددرَ  ة  تنافسددي   ة  يددزَ م  

فددددددع مددددددن إجددددددراءات ال مددددددل والر  
 .األداء

 ة لكتروني ددددداإلاإلدارة  تطبيدددددقَ  ن  إ
ة ة فدددددددددي عدددددددددد  لممدددددددددوارد البشدددددددددري  
لددددب االعتمدددداد إي مجدددداالت يددددؤد  

 .ة برمجياتعمب عد  
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3  كتور الدددددددد   راسدددددددة  د
عمددددددي بددددددن ذيددددددب 

 2018كمبددددددددي األ
الممددددك  جام ددددة   -

 .س ود

   البيانددددددددددددددددددددددددددددات 
الضدددددددددددددددددددددددددخمة 

خدددداذ القددددرار وات  
 فدددددددددي جام دددددددددة  
 الممدددددك سدددددد ود

 دراسدددددددددددددددددددددددددةٌ  -
لنظدددام  ةٌ تقييمي ددد

 «.إتقان»

   تحميددددددددلَ  ن  أ راسددددددددة  الد   أظهددددددددرت 
فدددي  البياندددات الضدددخمة يسددداعد  

جاهددددددددددددات الكشددددددددددددف عددددددددددددن االت  
و أة جاري دددددددددددددددو الت  أة جرامي ددددددددددددددداإل

دددددددد ة لددددددددد  و الوظيفي ددددددددأة موكي  الس 
دددد  أ ددددحاب هددددذ  البيانددددات ا مم 

لددب منددت  مفيددد إ يج ددل تحويمهددا
لمغايددددة ضددددمن دابددددرة االقت دددداد 

 مددددددددرا  أعمددددددددب الم رفدددددددة  المبندددددددي  
 .اق ي ا  و 

 م الجدددددددددددددددة الة خط ددددددددددددددد عدددددددددددددددداد  إ
سددددددددتراتيجية عمددددددددب مسددددددددتو  اال

جام دة الممدك سد ود السددتي اب 
يددددددددادة المتسددددددددارعة لمبيانددددددددات الز  

وال مل عمب تحميمهدا   الضخمة
عمددب واالسددتفادة منهددا وتقددديمها 

 وتو دديات تددةمحد   شددكل نتدداب 
  .خذ القرارلمساندة مت   مستمر ة

4    سدددد اد بددددو دراسددددة 
 فددددروخ وزهيددددة بددددو

  - 2017تغددرين 
ال مددددددددددددددوم  ة  ي ددددددددددددددكم  

ة  االقت دددددددددددددددددددددددادي  
ددددددد ظدددددددم ص ن  تخ  

الم مومدددددددات فدددددددي 

   القدددددددددرار  دعدددددددددم
 فدددددددددددددددي ظدددددددددددددددل  
البيانددددددددددددددددددددددددددددات 

 .الكبيرة

   مددددددددامَ أالقددددددددرار  أ ددددددددبق  ددددددددانع 
تدددددي ظددددداهرة البياندددددات الكبيدددددرة ال  

تحمددددددددل الكتيددددددددر مددددددددن البدددددددددابل 
 .والفرص المخفية

   مدن  مجموعدة   اهرة  الظ    احبت
 المديرين تي ج مت  يات ال  حد  الت  

مدددن اعتمددداد البياندددات  فينَ متخددو  
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 - مدددددددددددددددددددداتالمنظ  
 .باتنة جام ة  

مدددن والكمفدددة  األومنهدددا   الكبيدددرة
اءات غيددددددداب الخبدددددددرات والكفدددددددو 
ة ة  والحفدددداظ عمددددب نوعي ددددقني ددددالت  

 البيانات.

5   دراسددة  أمددة تددانيبل
ريمددا وأسددماء آزاد 
آخدددددددددي وماكيندددددددددة 

  .عدنان

  ذكدددددددددددددددددددددددددددددددددددددداء(
األعمدددددددددددددددددددددددددددال 
وقواعدددددددددددددددددددددددددددددددددد 
  البيانددددددددددددددددددددددددات

دراسٌة تطبيقي ٌة 
عمدددب تطبيقهدددا 
نحدددددددو عممي دددددددة 

 الت وظيف(.

   تهيبدددددددة بيبدددددددة ال مدددددددل  ضدددددددرورة
ضدددددددددددمن قطددددددددددداع  وخ و دددددددددددا  

 الم ددارف قبددل تطبيددق تقنيددات
جراء اختبارات ا  عمال و األذكاء 

 .ضمن نطاق  غير

   نشدددددددددر تقافدددددددددة ذكددددددددداء  ضدددددددددرورة
عمدددددددال بدددددددين فريدددددددق ال مدددددددل األ

بمجدددددددددددال المدددددددددددوارد  المخدددددددددددتص  
وظيددددددددف بشددددددددكل الت   / ةالبشددددددددري  
 .خاص  

   تطدوير م دادر عمميدة  ضرورة
جددراء تحددديتات إمددع  وظيددف الت  

 لكتروندددددددددددي  اإلعمدددددددددددب الموقدددددددددددع 
كل سدددددددة بالش دددددددبالمؤس   الخددددددداص  

 جاذبيدددددددة   أكتدددددددري يج مددددددد  ذال ددددددد
  .حينلممرش  

   األشخاص األكتر كفداءةَ  انتقاء 
لم مددددددل ضددددددمن كددددددادر المددددددوارد 

  .ةالبشري  

6   ذكاء األعمال دراسدددددددددة  بوشددددددددددان   عمدددددددددددددددال األ ذكددددددددددددددداء   يسددددددددددددددداعد



 

12 

 

كددددددددددابور ضددددددددددمن 
مجم ددددددددة )المددددددددوارد 
البشدددددددري ة وت مددددددديم 

 الكبار(.

واستخدام  في إدارة 
ةالموارد البشري   . 

خاذ القرارات سات عمب ات  المؤس  
المسدددددددددتندة عمدددددددددب الم مومدددددددددات 

 كتدددددددددددددروأ   سدددددددددددددري ةبطريقدددددددددددددة 
 .موتوقية  

   عمدددددددال مدددددددن األذكددددددداء  ن  يتكدددددددو 
 إدارة   :ةفرعي دددددددددأنظمدددددددددة  أرب دددددددددة

 حمددددددددددددددددددددديبلت  الت   - البياندددددددددددددددددددددات
عمدددددددددال  األ مدددددددددة  تقيددددددددديم  المتقد  
 .تقديم الم مومات وأنظمة  

   إدارة البيانات يت امدل مدع  نظام
تخددددددزين البياندددددددات فدددددددي قواعدددددددد 

باسددددتخدام الم الجددددة   بياندددداتال
  (OLAP) ةالفوري دددددددة حميمي دددددددالت  

وذلدددددددك مدددددددن خدددددددبلل اسدددددددتخدام 
ب دددددددددددددداد األد حميددددددددددددددل مت ددددددددددددددد  الت  

 .لمبيانات

 ددد مدددة حمددديبلت المتقد  ا نظدددام الت  أم 
 تسدددتند   ة  تحميمي ددد فيسدددتخدم طرقدددا  

  .نبؤلب عمم اإلح اء والت  إ

   عمدددال األتقيددديم  ويسدددتخدم نظدددام
  وجي الت  عمميات قياس األداء و 

إذ    داءاأل بهدددددددددددددف تحسددددددددددددين
 (KPIs)داء األمؤشدرات تؤد ي 
 .في هذا المجال ا  ساسي  أ دورا  
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   تقدددددددددديم  نظدددددددددام   ر  يدددددددددوف   وأخيدددددددددرا
تددددددددددددددوفير  ةَ يددددددددددددددزَ الم مومددددددددددددددات م  

الم مومدددات المطموبدددة مدددن قبدددل 
ذي كل ال دددددوبالش ددددد  المسدددددتخدمين

 .يريدون 

 بمجدددال ذكددداء  ابددددة  الر   ركات  الش ددد
تددي طبيقددات ال  الت  عمددال لددديها األ

كددددددن االسددددددتفادة منهددددددا ممدددددن الم
 يمانددا  إ  ةبمجددال المددوارد البشددري  

والقيمدددددددة  ور االسددددددتراتيجي  بالددددددد  
 ضافت  ألي  إدارة ئللتي يمكن ال  

 .سةمؤس  

7    دراسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة
(GitikaTaluk

dar ) 

  ضددددددددددددمن مجم ددددددددددددة
)المجم دددددة الد ولي دددددة 
ل مددددددددوم وهندسددددددددة 

 الحاسوب(.

  تحميبلت
الموارد 
ة: نه  البشري  

 نحو األعمال.

 .الذ كاء 

   ا  عمدال جمي داألذكاء  دور   يظهر 
اجمددة عددن المشدداكل الن   فددي حددل  
م عمددددددددددددال وتضددددددددددددخ  األع توس دددددددددددد

ابتكددددار لددددب إ إضددددافة    البيانددددات
  .دةبيبات عمل م ق  

   األنظمدددددددددةَ  راسدددددددددة  الد   عرضدددددددددت 
لتقنيدددات ذكددداء  األرب دددةَ  ةَ الفرعي ددد

 .عمالاأل

   تطبيدددددق تقنيدددددات ذكددددداء  يسددددداعد
سدددددددات عمدددددددال ضدددددددمن المؤس  األ

 امددددل بشددددكل منهجددددي عمددددب الت  
مدن خدبلل   ةمع الموارد البشدري  



 

14 

 

تحسددددددددددددددددددددددين إدارة البيانددددددددددددددددددددددات 
ي ذي يددددؤد  ال ددد مددددر  األوتخزينهدددا  

لب استقرار اليدد ال اممدة داخدل إ
 يشددددارك  و سددددة مددددن جهددددة  المؤس  

  عمدددددال المسدددددتمراأل فدددددي نمدددددو  
المركدددددددز  ذي يددددددددعم  ال ددددددد األمدددددددر  

 .سةس  لممؤ  نافسي  الت  

8    مورا أيكيبا  جي
راميريز الزارو  أ 
وشددددددددددددددددددددددددددديجويهارا 
خدددددددددددددددددددددواريز  ب  

   آب.2018

  نمدددددددددددوذج إدارة
المددددددددددددددددددددددددددددددددددوارد 
البشددددري ة عمددددب 
أسدددددداس ذكدددددداء 

 األعمال.

   عمدال األتطبيقات ذكداء  تساعد
 ماهي دددددةعمدددددب تحديدددددد المدددددديرين 
ة المناسددددددددبة خ ددددددددي  أنمدددددددداط الش  

   .داء ال ملأل

   خدددددبلل عمميدددددة  ة  األهمي ددددد تدددددزداد
تقيدديم  م  ومددن تَدد  دريب الكددوادرتدد

  .أدابهم

   لددددددب تطبيقددددددات إل حددددددو  عنددددددد الت
ال ن ددددر  ي  ددددد  عمددددال األذكدددداء 
  طبيقالت  بد األهدم   الجزءَ  البشري  

خددددددددذ ب ددددددددين األ ولددددددددذلك يجددددددددب  
نسدددب  :متدددل    االعتبدددار عوامدددل
قافدددددددددة الت   -فين رضدددددددددا المدددددددددوظ  

  -بيبدددددددة ال مدددددددل  -ة نظيمي دددددددالت  
 تحميددلَ  ن  إذ إ فين المددوظ  تقدددير 

قنيدددددات د الت  ة يحدددددد  ال وامددددل بدق ددددد
طبيددددددددددددق ضددددددددددددمن األنسددددددددددددب لمت  
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 .سةالمؤس  

  ة تحميل البيانات وتهيبتهاوء عمب أهمي  الض   تسميط  ة  راسة الحالي  لمد   ةَ ال ممي   ضافةَ اإل ف ن   وعمي .     
ة إدارة الموارد البشري  وظيف ضمن خذي القرار بمجال الت  مت   تساعد    لب م مومات مفيدةإلمو ول 

 .سةبما يتماشب مع األهداف االستراتيجية لممؤس    ةي  سة محم  بمؤس  

ِِّّ:البحثِّة ِّفرضي ِّ .1.1

عمال في نظام األاستخدام تقنيات ذكاء  ن  ال تي تقول إو   ة ربيسةعمب فرضي   البحث   يستند  
تحويل البيانات في  يساعد    بنك البركة سورية وظيف ضمنلمت   نافذة  كون   دة الم تمَ اتي  ير الذ  استقبال الس  

لي ة لطمبات الت وظيف إلب م مومات مفيدة أمام المسؤولين عن عممية الت وظيف عمب الن حو ال ذي  األو 
وَء عمب أهم  الم ايير ال تي تؤت ر  عمب قرار االختيار والت  يين  إضافة  إلب أهمي ة هذ  الت قني ات يسم ط  الض 

د. إطارفي تهيبة البيانات ال شوابي ة لممتقد مين وتوحيدها ضمن   عام موح 

ٌ:راسةتطبيقٌالدٌٌِّمكانٌُ
 .سورية-البركة  راسة: بنكالد   مكان  

ة وري  ة الس  الث في الجام ة االفتراضي  الت   راسي  مع نهاية الف ل الد   راسةَ الد   راسة: بدأت  الد   زمان  
 نسيق مع مشرفة البحث.الت  ب 2020 / 10بشهر 

ِِّّ:جمعِّمعلوماتِّالبحثِّطريقة ِّ .1.1

: جانبين.ت قَسم  م مومات  البحث إلب          نظري  وعممي 

مة   أم ا م مومات  البحث الن ظري ة فهي من خبلل قراءة ب ض الد راسات ال ربي ة واألجنبي ة ذات ال  
 و ا  بما يت م ق بمجال إدارة الموارد البشري ة. وخ   بمجال ذكاء األعمال وتطبيقات  في الش ركات

م َ ت من خبلل استخراج طمبات الت وظيف الموجودة عمب   وأم ا م مومات  البحث ال ممي ة قاعدة فج 
 7941 وعددهم  بنك البركة سوريةالخاص بموقع االنترنت نظام استقبال الس ير الذ اتي ة ضمن بيانات 
ت الط مبات ال تي   إضافة  إلب س  طمبا     ضمن البنك وأيضا  الطمبات التي تم ت يينها  مقابمتهاتمت جبل 

 .  2020/ 9/ 30بتاريخ وذلك كما هي 

ِّ:البحثِّة ِّمنهجي ِّ .1.1

 .طبيقي  الجانب الت   في حميمي  والت    ظري  الن   الجانبفي  المنه  الو في  مب ع راسة  الد   ت تمد  
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األساليُبٌالحاليَُّةٌٌالثَّانيالفصُلٌ .2
ٌالمتََّبعةٌفيٌمجالٌالتَّوظيف
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ٌساتفيٌالمؤسٌٌَّهٌاالستراتيجيٌُّوظيفٌودورٌُالتٌَّ:ٌمفيومٌُلٌُاألوٌٌَّالمبحثٌُ .2.1
ٌٌٌ:ةإلدارةٌالمواردٌالبشريٌَّاالستراتيجيٌٌُّورٌُالدٌَّ .2.1.1

كونها ظر لها عن الن   كمفة عوضا   كونها مركزَ ة لب إدارة الموارد البشري  إة قميدي  الت   ظرة  الن   ال تت د      
 امل م ها والت   سات العتبارهاالمؤس   م ظم   اهن فقد تحولت  ا في الوقت الر  أم   القيمة  ل نع ا  مركز 

 س مفتاح  وهنا يتكر   أهدافها في تحقيق  سةَ المؤس   يساعد    قيمة عالية اذ بو فها شريكا  استراتيجيا  
  وقياسهامن خبلل تحديد مخرجات الموارد البشرية التي تدعم استراتيجية الشركة  جاح الحقيقي  الن  

 (1) .ت نع اإلنجازاتتي ة ال  لب أنظمة الموارد البشري  إ إضافة  

ٌ:ساتوظيفٌفيٌالمؤسٌَّةٌالتَّعمميٌٌَّدورٌُ .2.1.2

لب توفير إتهدف  كونها  في مجال عمل إدارة الموارد البشرية ة  خا    انة  وظيف مكالت   عممية   تىخذ    
وازن بين حالة من الت   البتكارفهي تس ب  زة الممي  بلت والمؤه  الجيدة ال نا ر من ذوي الكفاءات  أفضل

مين  ات المتقد  وبين تطم    الم تمدة مة ضمن بطاقات الو ف الوظيفي  سة المف   المؤس   متطمبات
 وظيف.ة الت  عممي   في عمب الجانب األخبلقي   ركيز  الت   ومن المهم   لم مل 

الفرق  نقطةَ لكون   إضافة    و خدمي  أ نتاجي  إو أ نشاط  ناعي   ألي   أساسي ا  ا  حجر  البشري   ال ن ر   ي  د   
ة الموارد البشري   إلدارةوظيف عممية الت   ة  أهمي   د  وهنا تتجس    ساتجاح بالمؤس  بنب عميها م ايير الن  تي ت  ال  

ال و   كتيرا  سة المؤس   ف  ذي سيكم  وال    أو تقميمها( المناسبخص غير ف )الش  في منع احتماالت توظي
في  بل  مة ل  ويضات المقد  اتب والمزايا والت  مة بالر  فقات المباشرة الممت  في مجموعة الن   الت كم فة   تنح ر

 ا  مادي   تي قد تكون مكمفة  وال    يالم ن خص  خذها الش  تي قد يت  ال    اجمة عن القرارات الخاطبةالخسابر الن  
  .سةعمب سم ة المؤس   ا  م نوي   رة  ومؤت  

                                                           
ماتفًاالستراتٌجٌاتتحقٌق،البشرٌةالمواردفًبوصفهداعما األعمال(ذكاء1) ٌَّةالمشاكلفًمقالة   المعاصرةالمنظَّ الفعل

 ،للتكنولوجٌالوبلٌنجامعة،مورٌجاس()بٌوتر2:عددالمؤلفٌن،3\362ٌ قرأ:،5عدداالقتباسات:،2214ٌناٌر•لالقتصاد

.25االستشهادات:عدد،53المطبوعات: عدد

ًَّالملفانظر ةالثانًبولسٌوحناجامعة،واورمونٌكا،الشَّخص ٌَّ عدد،44المطبوعات: عدد،)لوبلٌن(فًالكاثولٌك

 .22ت:االستشهادا
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سة  لممؤس   (والخارجي   اخمي  الد  ) ين  مَ الَ ة عمب ال َ إدارة الموارد البشري   وظيف مرآةَ الت   عممية  ت  د   
مين حين مؤه  تيار مرش  سة اخلب وضع وسابل وتقنيات تسمق لممؤس  إتهدف  اخمي  فهي عمب المستو  الد  

بلتهم  وهي من خبلل االستخدام األمتل لطاقاتهم وقدراتهم ومؤه    وبىفضل كمفة  لشغل من ب ما
في  واالقت ادي   بدورها المجتم ي   ال اممة والمشاركةمن امت اص اليد  تسمق عمب المستو  الخارجي  

 (1) ولة.الد  

    االمتداد  الط بي ي  ل ممية تخطيط الموارد البشري ةي  َرف  توظيف الموارد البشري ة عمب أن  
جراء المفاضمة بينهم َوفقا  لمم ايير ال ممي ة  األفراد استقطابواألداة  األساسي ة  ال تي يمكن من خبللها    وا 

زمة ألداء ال مل وتحم ل المسؤولي ة عمب أكم  ل وج . والت  ر ف عمب َمن تتوف ر فيهم الش روط البل 

(  وي  َرف  (selectionواالختيار   (recruitment)االستقطاب  ين  َة الت وظيف إلب قسمَ تنقسم  عممي  
لت ببة الش واغر  يناالستقطاب  عمب أن   عممية  البحث عن أشخاص لديهم القدرة واالهتمام البل زمَ 

أداَة و ل ما بين الت خطيط لمموارد البشري ة  إذ ت  د  عممية  االستقطاب  المتوف رة في المؤس سة وجذبهم
ق  طمَب الت وظيف وتنتهي عندما يقد م  المرش    لموظيفة حوني حد د  المرش  واالختيار  وتبدأ  ال ممية  عندما 

 أو سيرت  الذ اتي ة.

واختيار   ة وعوابدهاالوظيف بمتطمباتحين وتقييمها ومقارنتها المرش   بتحديد قدرات يتمت لأم ا االختيار  ف
فاء منهم   اختيار الموظ فين أحَد أهم  الن شاطات ال تي تقوم بها إدارة الموارد البشرية  فالجهد  أو  ي  د  األك 

فاء تتطابق  قدراتهم بم طمبات الوظيفة ودواف هم مع تالت كم فة اإلضافي ة ال تي تدف  ها الختيار موظ فين أك 
إذا لم تهتم  ب ممية الت وظيف منذ   يوف َر عميها جهدا  كبيرا  وتكاليف مستقبمي ة ضخمةيمكن أن    عوابدها
 البداية. 

طمبات الوظيفة من قبل المؤس سة  ف ند ت ميم هذ  الط مبات تإن  ت ميَم طمبات الت وظيف ي كس  م
: ال  تضع المؤس سة ب ين االعتبار الم مومات المراد الح ول عميها مؤه بلت ال ممي ة  والخبرات  متل 

 وال تي من شىنها أن  تساعَد في ت فية المرش حين.  والم ارف  باإلضافة إلب الم مومات الش خ ي ة

                                                           
.دورعملٌةاالنتقاءوالتوظٌففًتنمٌةالمواردالبشرٌةفًالمؤسسةالوطنٌة2218،سامٌةالعرابًومحمدأٌتاسعد (1)

 .pp.122-132،(2)2،(.الروائزENIEMللصناعاتالكهرومنزلٌة)
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  المؤس سة حاضرا  ومستقببل   في ركون االستقطاب الس ميم يؤت   فيتكمن أهمي ة عممية االستقطاب  
الحة ألداء ال مل أكبر عدد ممكن من القو  ال اممة وال    وعمي .. ف ن  هدَف عممية االستقطاب جذب  

إضافة    تكمفة ممكنة لتقد م ال دد الكبير من المرش حين نسبها وترغيبهم  مع الحفاظ عمب أقل  ختيار أا وأ
 إلب تسهيل عممية االختيار وتخفيض تكمفتها. 

و أهداف المؤس سة الت وس  ي ة مستقببل   أ إلب فهي إم ا ألسباب ت ود    أم ا مسوغات عممية االستقطاب
ال تي ال تحتاجها المؤس سة  أو لندرة الموارد البشري ة ة مهارات جديدة بب ض المهارات البشري   الستبدال

 أو في ب ض الت خ   ات.  في سوق ال مل

ٌتكمفُةٌعمميةٌاالستقطابٌومراحميا:ٌ .2.1.3

 الت كم فة: ينطوي تحت عممية االستقطاب نوعان من   
 وذلك بم رفة تكاليف كل  م در استقطابي  ط بَق.   بسهولة ت حد د   مباشرٌة:تكمفٌةٌ

زم حت ب ي بق الموظ ف  الجديد  فاعبل  في الوظيفة  تكمفٌةٌغيُرٌمباشرة: وهي مرتبطٌة بالز من البل 
 الجديدة.  

 كم تستغرق عممية االستقطاب في المؤس سة؟

حين الر اغبين بال مل لد  ستقطاب ف مي ا  من لحظة استبلم الس ير الذ اتي ة لممرش  تبدأ  عممية  اال
 اآلتي:حو موظ ف عمب الن   500إلب  1ستقطاب من بللة المؤس سة  فمتبل  تتوز ع  المد ة  الز مني  

   أي ام.  5الس ير الذ اتي ة:  دراسة 
 أي ام.  6المرش حين:  عوة  د 
   أي ام.  4لمقاببلت: ا إجراء 
   تقديم  :  . أي ام 7عرض الوظيفة الن هابي 
   أي ام.  4عرض الت وظيف:  اعتماد 

 يوما . 43المجموع :        

ٌالمبحُثٌالثَّاني:ٌمصادُرٌعمميَّةٌالتَّوظيفٌوآليُةٌعممياٌفيٌالمؤسَّسات .2.2
ٌ:وطرُقٌالتَّقدُّمٌعميياٌلممؤسَّسة،مصادُرٌالتَّوظيفٌالخارجيَّةٌ .2.2.1

طالب  ال مل ويرسمها إلب  ي د ها تي( الط ريقَة الت قميدي َة ال  C.Vت  د  كتابة الس يرة الذ اتي ة ) 
وتتضم ن  في م ظمها:   من سيرة ذاتي ة إلب أخر  الكتابة الش ركات أو المؤس سات  إذ تختمف  طريقة  
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الم ارف  -الد ورات الت دريبي ة  -الخبرات ال ممي ة  -بلت ال ممي ة المؤه   -البيانات الذ اتي ة لممرش ق 
دة إلب   والهوايات  إذ تتفاوت دق ة  الس ير الذ اتي ة ودق تها بناء  لم د ها وكاتبها وال ذي يرسمها ب ورة موح 

بي ة عمل بناء  الختبلف ط  جميع المؤس سات ال تي ي نَظر  لم مل بها دون تمييز في كتير من األحيان
من المشاكل في  سة ال ديدَ وظيف في المؤس  الت   ة أو مسؤول  اتي  ير الذ  المؤس سات  وهنا يواج  قارئ الس  

سقاطها عمب ممبات الط   ترجمة عمب سبيل -  ومن هذ  المشاكل تي ي مل بهاسة ال  طمبات المؤس  توا 
 :-المتال ال الح ر

   ةاتي  ير الذ  في محتو  الس   غ في رد المبالو الس  ديد أالش   االخت ار. 
   ةاتي  ير الذ  ن ضمن الس  توضيق االهتمام بمجال عمل م ي   عدم.  
   خرآل طمب ة منبلت ال ممي  تسميات المؤه   اختبلف. 
 مبوظيف ضمن الط  الت   يبحث عن  مسؤول   مهم   جانب أساسي   غفال  إ.  
   مبة ضمن الط  ة والكتابي  غوي  الم   األخطاء. 
   سة( غير مستخدمة ضمن المؤس  ةو إنكميزي  أ ة)عربي   لغة استخدام. 
   م لشاغر واضققد  الت   عدم.  
   واغروربط  مع جدول الش    مبتي يستغرقها قراءة الط  ويمة ال  ة الط  مني  الز   الفترة.  
   ها عند الحاجةلم ودة إلي  مباتط  لم موجود مخزون واضق ومنظ   عدم. 
 وخ و ا  عندما ت رَسل ورقي ا  إلب   كبيرة  ال تي يتطم بها تخزين كم هابل من الط مباتالمساحة  ال

 المؤس سة.

كما   بها لب اعتماد نموذج طمب خاص  إة ركات ال المي  من الش   ال ديد   جهت  ات   سبق. عمب ما وبناء  
  .حاجاتها لم مالةومقاربتها مع   هاتي تردة ال  اتي  ير الذ  لتوحيد  ورة الس    لب مواقع توظيفإ لجىت

  ؟!ساتة لممؤس  وظيف مهم  نماذج طمبات الت  هل  هنا.والس ؤال  المطروح  

دة مبات الجي  لمف ل بين الط   ةٌ أساسي   فهي أداةٌ   لمغاية ةٌ دة مهم  وظيف الموح  نماذج طمبات الت   بالت ىكيد.
ة مبات المهم  وظيف قضاء توان فقط في تمييز الط  مسؤول الت  مكان ب  بق أ إذ  وبوقت متالي   والر ديبة.

 خذ  تت    ةاتي  ير الذ  الس  منها  يين  ف مب عكس انية من االختيار لمت  لب المرحمة الت  إاالنتقال  تي تستحق  ال  
م بمة مقد  دة تخبرهم عن مد  مبل جابات محد  بوظيف الت   يطالب مسؤول  دا  وظيف نسقا  موح  طمبات الت  
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في تحديد الت وظيف  ق ومسؤول  تن كس األدوار بين المرش   لذا اغر بسرعة وبشكل مباشر مب لمش  الط  
  .الوقت   األساسي   والم يار    سةات ومطابقتها مع حاجات المؤس  األولوي  

ٌفيٌسوقٌالعمل:ٌالمنافسةٌُ .2.2.2

 ة  لم تكن عممي   لممواهب  ف ن   ا  كبير  ا  ي  ة سوقا  تنافسام الحالي  وظيف في األي  يواج  مسؤولو الت  
سات مين سيختارون مؤس  المتقد   غمبَ أ   ف ن  وسمسة   سة سهمة  ة بالمؤس  قييم والمقاببلت الخا   قديم والت  الت  

كما هو في جميع   وظيفة بالت  ا  في تطوير آليات ال مل الخا   جمي   اكنولوجيأخر   ويظهر هنا دور الت  
  .سةة بالمؤس  اخمي  ال مل الد   مفا ل

ل  الهواتف المحمولة   تقديم خدماتها عبرَ  إلب-الخدمي ةوال سي ما - ركات  الش   تتج  م ظم    ال الم   إذ يسج 
% من الباحتين عن  48 محمولة أكتر من عدد سكان األرض  ففي دراسة شممت  الهواتف ال عددَ  ا  حالي  
يقول إذ لمبحث عن وظابف خبلل األعوام المقبمة   األكتر شيوعا   ريقةَ الط   المحمولةَ  األجهزةَ  ف ن    عمل
%  45 ن  ا  و   لمبحث عن وظيفة ةٌ مهم   الن قالة أداةٌ أجهزتهم  ن  إ% من الباحتين عن عمل  89

 !ا  يومي   عمب األقل   واحدة   ة  لمبحث عن وظيفة مر   يستخدمونها

ٌ:الستقطابٌواالختيارلعمميتيٌاٌقيٌُّدفُّالتٌَّطٌُالمخطٌَّ .2.2.3

ة ومجموعة من اإلجراءات القانوني    سات لمجموعة من المراحلوظيف في المؤس  الت   يخضع  
 :اآلتيةبال نا ر  ةٌ وهي متمتم    وظيفالت   ةَ عممي   م  تي تنظ  ال  

ُ:وظيفةٌالتَّخطٌَّوبناءٌٌُالبشريَّة،منٌالكوادرٌٌالحاجاتٌتحديدٌُُ 

من حيث أنواع  ة سواءٌ و الفابض من الموارد البشري  أيد ال جز لب تحدإسة مؤس   تس ب كل  
 اإلدارة  تخط ط  وازن ب هذا االختبلل في الت  ص  ولتجن  تخ    بكل   و ال دد الخاص  أ ات خ   الت  

عادة تىهيمها إلأو   ص من اليد ال اممة الفابضةخم  لت  او أتي يظهر بها ال جز  ال   لتىمين حاجاتها
تي ال   مو  ع والن  وس  استراتيجية الت   إطار كم   فيهذا  يدخل   أخر .لب وظابف إها وتحويمها وتدريب
  ةاخمي  نقبلت الد  رقيات والت  و الت  أاالستقاالت  نتيجةَ  شاغر وظيفي   و تسكين  أ  سة  قها المؤس  تطب  

 :اآلتيةعن طريق الخطوات  ويكون ذلك

   اهنالوضع الر   رة فيالكفاءات المتوف   تحميل. 
   رة مستقببل  متوف   ن تكونَ أتي يمكن ة ال  نبؤ بالكفاءات والموارد البشري  الت.  
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   الكفاءات والمهارات المطموبة.و خ اب    و من ب   ة بكل  الوظابف الم ني   ت ريف 

ة ط  خ ة لسنوات قادمة ضمنَ شغيمي  سات والخطط الت  توجهات اإلدارة ال ميا في المؤس  ت ترجم  
  وهذا كم    ة لتىمينهافة المالي  كم  لب الت  إ إضافة    الخطط ق  تي تحق  ن الكوادر ال  تتضم    ةتوظيف سنوي  

ة فقات اإلداري  فين في قابمة الن  يندرج ضمن بند نفقات الموظ   إذ  ةين كس عمب الموازنة ال ام  
 ة.وال مومي  

 
  :االستقطابٌةٌُعمميٌَّ 

ب د  تىتيوهي  الوظيفة لب شغل إمن ضرورة الحاجة  د أوال  ىك  ة عمب الت  هذ  ال ممي   ت تمد  
ل ممية  جا  مخر بكونها  الواقع رض ألها عمب  وتكون تنفيذا    ةنوي  وظيف الس  ة الت  ط  الم ادقة عمب خ  

 رها في شاغر الوظيفة.تي يجب توف  الموا فات ال   ق  تي توض  تحميل وت نيف الوظابف ال  

ر طو  بشكل مباشر بالت   وتتىتر  ةة الخارجي  أساليب االستقطاب وجذب الموارد البشري   ع  و  وتتن
وقد   تحف والمجبل  بال    فقد تكون من خبلل اإلعبلن الورقي   لها المساعدة  لؤلدوات كنولوجي  الت  

وتكاد تكون الوسيمة األسرع   ةاألكبر بهذ  ال ممي   ةَ الح    وا ل االجتماعي  الت   مواقع   تغزو وتحتل  
  .ريحة المستقطبة بف الية وكفاءةلب الش  إوالو ول   لتحقيق غاياتها

ٌ:عييناالختيارٌوالتٌَّةٌُعمميٌَّ 

 ة  تىتي ال ممي   ة الم ني  لب الوظيفة إحين م المرش  ب د تحديد م ادر االستقطاب وتقد  
لشغل الوظيفة بهدف تحقيق  كفاية   أكترها ختياروا  بالمفاضمة والموازنة بينهم ة  المخت    الحاسمة  

وضع   ق  أوب بارة   مينفراد المتقد  األت بلوبين مؤه    وواجبات طمبات الوظابف تبين مٌوافقالت  
م قي   تكريس-أساسي ةوب ورة - االعتبار ب يناألخذ مع  المناسب خص المناسب في المكان الش  

 .نحيفافية لجميع المرش  ال دالة والش  

فراد األتحميل  م  ومن تَ   عن طريق تحميل الوظابف يكون  عممي  عن أسموب  االختيار عبارةٌ  ة  عممي  
 وتختمف   سة المؤس   رسالةوكذلك مد  انسجامهم مع   وقدراتهم وميولهم  لتحديد است دادهم

عمب  لد  الب ض تقت ر  فقد   ألخر سة  يين من مؤس  ة االختيار والت  ي  مل م ة  نفيذي  الت   اإلجراءات  
من االختبارات  مجموعة   لتشمللد  الب ض  ع  وقد تتوس    مة مع المتقد  خ ي  جراء المقابمة الش  إ
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مع نتيجة  هابي  مفاضمة االختيار الن  في  تي تدخل  وال    ةفهي  و الش  أة الكتابي   ةخ ي  ة والش  قني  الت  
 ة لمجميع سة في إعطاء الفرص المتساوي  رؤ  المؤس  ل وتكون داعمة    ةفهي  المقاببلت الش  

ذي وال    هابي  خاذ القرار الن  من خطوات ات    يين خطوة  مرحمة من مراحل االختيار والت   كل   ل  وتشك  
  (1) .مماتمة مستقببل  الواغر لش  اما االحتفاظ لب ض ب  ور    هابي  و االعتذار الن  أا بالموافقة م  إيكون 

ٌوظيف:ةٌالتَّلعمميٌَّكنولوجيٌِّالتٌِّرٌُغيٌُّالتَّ .2.2.4

عمال المسؤولين عن قطاع األب د يوم في قطاع  ة الكبيرة والمتزايدة يوما  نافسي  الت   البيبة  تدفع 
رعة فضل الكفاءات بالس  ألب إب ة لمو ول ة اإلجراءات المت  مواردها لرفع ف الي   تكريس كل  إلب وظيف الت  
كنولوجيا الحديتة يج ل ال الم أكتر الت   ابتكارَ  ف ن   وعمي .ف م ها  رات وتتكي  غي  ت  لمتي تستجيب ال  

من  ينَ نترنت  مستفيد  اإل هم بشكل متزايد عبرَ توظيفَ ينقمون  ال مل   أ حابَ فنر  اليوم   ة  ديناميكي  
ة أكتر من وموتوقي    ةفة رخي وبتكم    رة إلدارة تطبيقات الوظابف بسرعة أكبرتقنيات البرمجيات المتطو  

حين سبة لممرش  الموضوع أسهل بالن   نترنت ج لَ اإل عبرَ  طبيقَ الت   ف ن   ذلك.وغير قمنة  الوقت قبل الر  
فق خطوات مكان  وَ  ومن أي    يلهار أو الم  وقت من الن   م لموظابف بىي  قد  أ  بق ب مكانهم الت  إذ   أيضا  

برام  لها ضاف ي  و  ة اتي  ير الذ   ة الستقبال الس  ة مخ   تروني  لكإدة من خبلل نماذج واضحة ومحد  
 ولممقابمة أ سي دعب كان ذاإم لم رفة ما المتقد    ذي ينتظر من الوقت ال   ل  تي تقم  وال    ةمقابي  االستجابة الت  

 طمب   يوجب ماب  ر  بل    مهذا ال ي ني االستهتار من قبل المتقد   ف ن    أخر ال  ولكن من وجهة نظر 
ة بشكل شخ ي من ناحية استخدام اتي  مضاعف عن المستخدم عند كتابت  لسيرت  الذ  الي ىن  ت  ال وظيفالت  
لذكرها  لم يكن مضطرا   الممكن أن  تي من وال    فا يل المطموب شرحهاة في ذكر ب ض الت  سمي  غة الر  الم  

خطوة  ل  وفي هذا أو    لم مل ة  ي  حين األكتر جد  يجذب المرش   ي  اإلضاف الجهدَ  ة  ولكن  اتي  في سيرت  الذ  
 (2) .مباتلت فية الط  

ةٌبياٌلمتَّوظيف: .1 ٌلماذاٌتتجوٌالشَّركاتٌإلىٌتصميمٌمواقعٌإلكترونيَّةٌخاصَّ

                                                           
ٌَّ،2219بوقرة،(1)  ٌَّبالمؤسَّوظٌفومراحلهةالتَّعمل ٌَّالةحَّةللصِّسةالعموم .فبوشقوةجوار   

 
 

:االقتباساتعدد،2218مارس•مقالالتوظٌفعملٌةنحو،تطبٌقهعلىتجرٌبٌةدراسةالبٌانات؛وقواعداألعمال(ذكاء1)

لةذاتالمشارٌععلىأٌضا المنشورهذامؤلِّفًبعضٌعمل،3:المؤلِّفٌنعدد،417ٌ قرأ،2 ٌَّةالمالحظة،الصِّ ٌَّةالعمل ألرض

جامعة،والتِّكنولوجٌالألزٌاءعدنانأتممشروععرض،المالبسصناعةفًالخٌاطة   
 . 18:االستشهاداتعدد،61:المطبوعاتعدد، (BGMEA) 
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 الموقعَ  ن  ف نترنت  اإلعبر  ة لتكون مدارة  جاري  عمال الت  األل م ظم وتحو   كنولوجي  مع الهجوم الت   تماشيا  
سة من حيث األنشطة والمهام لممؤس    كس الواقع الف مي  تي تال  سة لممؤس   ة   ريفي  الت   هو الهوية   لكتروني  اإل

 نع ر  نشَ ي  شيء  كل  ي حد د  فيها كما   ة مسبقا  فق استراتيجية م د  هداف وَ األسالة و والر    المنوطة بها
سة والهيكل بالمؤس   القابم   الوظيفي   لب ذلك الكادر  إضاف ي  بما فيها م مومات االت ال    سةالمؤس  
 الموقعَ  كتيرين  ف ن   تفقد عمبلء   لكتروني  إتي تفتقد وجود موقع سات ال  المؤس   ن  ف  وعمي .لها   نظيمي  الت  
بلت فقد خبرات ومؤه  ها تف ن    ممؤسسةلاغبين باالنضمام م الر  لتقد   ة  خا    ذي يفتقد نافذة  ال   لكتروني  اإل
  .زةممي  

ٌة ها كما أن    اغرة أو فرص ال مللنشر الوظابف الش   دٌ جي   سة مكانٌ بالمؤس   وظيف الخاص  الت   موقع   من  
  .ألجمها ي  َمل  يحتمل أن  دة  جي   سة  مؤس  بو فها ركة إلتبات سم تها لمش   جي دةٌ 

 :وهي  ركةبالش   فوابد لوجود موقع توظيف خاص   خمَس  (Oracle)شركة   دت  ياق حد  في هذا الس  

   في ال مل والوقت ة  وخا     وظيفوفر في تسيير عمميات الت   تحقيق.  
 ن   الم ادر في وفير  ت  ال   حين.المرش   سةذين يت اممون مع المؤس  ال  إذ سيكو 
   سة وسم تهاة لممؤس  جاري  ال بلمة الت   ت زيز. 
   نينفين الم ي  تحسين جودة الموظ   وعمي .  حينجودة المرش   تحسين.  
   وظيفالت   عممي ةوذلك بفضل تبسيط   فة الفر ة البديمةفي تكم   وفير  الت.  

 ة؟وظيف المخت   مواقع الت   دوظيف عنركة لمت  بالش   ر  وجود تطبيق خاص  ذي يوف  ما ال    هنا. ؤال  والس  

في مجال البحث عن أفضل الخبرات  كبيرا   فرقا   ة أحدتت  ت   وظيف المخالت   مواقعَ  في  أن   ال شك  
وظيف بالح ول عمب عدد كبير من سبة لمسؤولي الت  بالن   ة أكتر سهولة  ال ممي   بلت  وج مت  والمؤه  
سات قيد أو المؤس   شهرة   سات األقل  جوء لهذ  المواقع مفيدا  لممؤس    ويبدو الم  مين وبزمن قياسي  المتقد  
 اغبين بفرص عمل.من قبل الر   لكتروني  اإللزيارة موق ها  فضوال   ل  تي ال تشك  أي ال    ىسيسالت  

 تةٌ مؤق   ةٌ سة  بلحي  لممؤس   ويكون    في المواقع نة  مبات مخز  وظيف يج ل الط   اقد مع مواقع الت  الت   كما أن  
 دة الحقة لئلعبلن.ة محد  ترة زمني  اغر أو لفمبات ضمن فترة اإلعبلن عن الش  لبلطبلع عمب الط  

لشواغر  سري ة   ل حموال  مين  وتشك  سة والمتقد  الوسيط بين المؤس   وظيف دورَ الت   مواقع   تؤد ي باخت ار.
 سة.مفا ل ال مل بالمؤس   وجودها أحد   ة ي يق  ممح  
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فيها عمبلبها وخدمة موظ   بين خدمة ق  فق استراتيجية ال تفر  ز وَ مي  لب الت  إسات ولكن س ي المؤس  
و أ لكتروني  اإلة بها ضمن موق ها يادة  ج مها تس ب العتماد تطبيقات توظيف خا   لب الر  إ ها وتطم  

ب مة مباشرة مع  ركة  الش   وت بق    ا  وسيط كون  وظيفتطبيقات منف مة  وبذلك يزول دور مواقع الت  
-سة مين لفرص ال مل داخل المؤس  المتقد   تماما  بىن  ين لم مل ضمن فريقها  وهي بذلك تدرك المهتم  

أ بحوا زبابن محتممين  -سةالمؤس   بنيل فر ة عمل داخلَ  ىسوأ احتمال إن لم يحالفهم الحظ  وب  
 واإلعبلمي   سويقي  الت   وظيف ليكون المنبرَ ل دور موقع الت  د زيارتهم لموق ها  أي يتحو  سة بمجر  لممؤس  
 (1) جميع خدماتها.سة وبلممؤس  

ٌمزاياٌأنظمةٌاستقبالٌالسِّيرٌالذَّاتيَّة: -1

سة مزايا وفوابد من وجهة نظر المؤس   ةَ ة عد  اتي  ير الذ  الستقبال الس   لكتروني  اإل ظام  الن   يتيق  
  .سواء مين عمب حد  والمتقد  

 :يتيق  الن ظام اإللكتروني   سةمين لم مل بالمؤس  فمن وجهة نظر المتقد  

  َمنها م بشكل مباشر ألي  قد  والت    وبىي وقت سةواغر المتاحة ضمن المؤس  الش   متاب ة.  
  َم لت ببة طمب المتقد   مَ ة أمافة مادي  وجود تكم   عدم.  
  َمكاني    وظيفد و ول طمب الت  ظام بما يؤك  ضمن الن   عمب رقم مرج ي   الح ول ة متاب ة وا 

  .قم المرج ي  وظيف بموجب الر  مسؤولي الت  
  َطبيقتي ي رضها الت  لمخانات ال   فقا  ة وَ اتي  ير الذ  في كتابة الس   المساعدة.  
  َيينقييم والت  قديم والت  حين في الت  عمب فرص متساوية مع جميع المرش   الح ول .  

 ومنها:  طبيق عديدةٌ فمزايا الت    وظيفا من وجهة نظر مسؤول الت  م  أ  

  ٌوظيفوقت لمسؤولي الت   وظيف والمتاحة في أي  من طمبات الت   كبيرةٌ  قاعدة. 
   مكان  أوو االخت اص أو الخبرة أ ضمن االسم) طبيق  رها الت  تي يوف  البحث ال    بلحيات

  (اإلقامة....
   سة بشكل مباشر مع البرنام رة لد  المؤس  واغر المتوف  الش   ربط.  

                                                           
https://worksmart.org.uk/process-applying-jobs-online-really-much-different-filling-out- (1)  

application-paper   
https://www.forbes.com/sites/rebeccaskilbeck/2019/06/25/how-hiring-is-changing-to-put-the-  2) ) 

jobseeker-first/#43f349dc2d03 
 
 

https://www.forbes.com/sites/rebeccaskilbeck/2019/06/25/how-hiring-is-changing-to-put-the-%20%20jobseeker-first/#43f349dc2d03
https://www.forbes.com/sites/rebeccaskilbeck/2019/06/25/how-hiring-is-changing-to-put-the-%20%20jobseeker-first/#43f349dc2d03
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 مبات د ت ببة الط  طبيق بمجر  رها الت  تي يوف  وا ل ال  ة الت  يزَ م   حين من خبللال بلقة مع المرش   دارة  إ
 .ا  لكتروني  إ
   مب األساسي  مع الط   ا  لكتروني  إحين من خبلل إمكانية أرشفتها مقاببلت المرش   إدارة.  
   وفي أي   اتالحاجرة ومقارنتها مع طبيق عن وضع ال مالة المتوف  مها الت  تي يقد  قارير ال  الت   ة  يزَ م 

  .وقت
  ٌمباتمييز بينهم في ت ببة الط  والت    حينلبلختيار من خبلل تقييم قدرات المرش   ليةٌ أو   طريقة.  
   ذين يكممون ت ببة طمباتهم حين ال  المرش   إذ ي د   سة األولب لبلندماج ضمن المؤس   الخطوة

 (1)ٌ.لها درجات الوالء ل  وفي ذلك أو    سةين بال مل ضمن المؤس  مهتم  
 

ٌة:اتيٌَّيرٌالذٌَّأنظمةٌاستقبالٌالسٌٌِّعيوبٌُ -2
   ولكن دون ضمان   مباتة تجمي ها ل دد كبير من الط  اتي  ير الذ  عمب أنظمة استقبال الس    اب  ي

  .جودة الط مبات
   سة و مؤس  أشركة  ص كل  تخ    إذ  همبالنسبة لب ض شاقة   ة  عممي   وظيفتبدو ت ببة طمبات الت

 مب بشكل منف لب  يمزم الباحتين عن عمل بتكرار عممية ت ببة الط   خاص   لكتروني  إبنموذج 
 .ساتلهذ  المؤس   واحدة   ة  من طمبهم مر   واحدة   بينما كانوا يرسمون نسخة    ساتالمؤس   لجميع

  نالمتقد مو  سيممبها واغرالش   تطبيقها بىن   ركات لوظابف شاغرة لديها عبرَ عبلن الش  إال ي ني  
جوء كالم    ركةدة ضمن الش   ات المحد  خ   وظيف أقو  لب ض الت  رق األخر  لمت  ما تزال الط   إذ

 اون مع و خارجها أو برام  الت  أركة و شبكة ال بلقات ضمن الش  أ  وظيفلشركات الت  
  .الجام ات

   ال تتيق إتمام و   (الكمبيوتر)وظيف تطمب ت ببتها من خبلل جهاز تطبيقات برام  الت   ب ض
 .ة من خبلل الهاتف المحمولال ممي  

   لب ض الس اعة كتر من ساعة ون ف إلب أ وي ل    دقيقة   15 يتراوح بين  الم ياري   الوقت
 2) ) كامل.مب بشكل إلتمام الط    طبيقاتالت  

                                                           
 

 
(1) https://www.forbes.com/sites/rebeccaskilbeck/2019/06/25/how-hiring-is-changing-to-put-

the-jobseeker-first/#43f349dc2d03

 https://itstillworks.com/disadvantages-online-job-applications-1551.html  
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 محتوياتٌطمبٌالتوظيفٌااللكتروني:ٌ -3

لمقابمة  احب  قا  وظيف متشو  مسؤول الت   ج ل   فيوظيف من طمب الت   األساسي   الهدف  يكمن 
ن أوظيف يجب ة لبناء طمب الت  فالمكونات األساسي   وعمي .بلت   مب لم رفة المزيد عن  وعن مؤه  الط  

 ن:تتضم  

ويمكن إضافة  اإلقامة. مكانَ - لكتروني  اإل البريدَ - الهاتفَ - االسمَ  :ةٌَخصيٌَّ:ٌالمعموماتٌالشٌَّالًٌأوٌَّ
  .ة وخدمة ال ممالحالة ال ابمي  

ب أو حت   بكالوريوس- ماجستير- دكتورا (:ٌةحصيلٌالعمميَّالتٌَّدرجةٌَ)ٌةٌَكاديميَّاأٌلٌةٌَالخمفيٌٌَّ:ثانياًٌ
  .تي تدعم المسار ال ممي  وال    لها ت خضعتي ة ال  دريبي  ورات الت    الد  تحضير جام ي  

تي كان ال    ةق مع شرح لممهام األساسي  لممرش   ني  المه اريخَ ن الت  وتتضم   :ةَ الخبرات ال ممي   :ثالثاًٌ
تي ذي يبين مد  المقاربة مع الوظيفة ال  وال    ركات مع ت ريف واضق لمكان ال مليها ضمن هذ  الش  يؤد  

وظيف بشكل ع لها مسؤول الت  تي يتطم  هذا الجانب من أكتر الجوانب ال   إذ ي د  يمكن ترشيح  لها  
  المؤس سة.ابقة بقطاع مماتل ل مل ندما تكون الخبرات الس  مباشر وخ و ا  ع

  تي يمكن ال مل عميهامهارات استخدام الحاسب والبرام  ال  المياراتٌوالكفاءات:ٌٌ:رابعاًٌ
ق سيخضع المتحانات وهنا يجب عدم المبالغة بهذ  المهارات كون المرش    قتي يتقنها المرش  غات ال  الم  و 
لممضي بالخطوات  بل  وهنا مبالغت  ت طي  عدم م داقية تج م  غير مؤه    تو  الحقيقي  المس ن  بول تبي  قَ 
  . يينالية لمت  الت  

  موظيف هذا القسم إلتاحة المجال لممتقد  تطبيقات الت   ب ض   خدم  تستَ  :خصيٌَّالبيانٌالشٌٌَّ:خامساًٌ
قناع مسؤوللمت     .وظيف بطمب الت   ي بير عن شخ يت  وا 
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وهنا   قلبلستفسار أكتر عن المرش   إليهمذين يمكن ال ودة األشخاص ال   :لمعارفٌَاٌ:سادساًٌ
و المدير أكالمشرف   ابقةعمب الم ارف من الخبرات الس   ركيز  والت    ينخ ي  ب الم ارف الش  يجب تجن  
  طبت  س  بىن    وال  عبلمهم أإق مع تي ارتادها المرش  ال  الخبرات  .-ماب  ر  –كاألستاذ الجام ي  و أالمباشر  

ٌ(1)  .قم ارف رسميين لممرش  بو فها هات ات الهم ج

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ
                                                           

https://www.prospects.ac.uk/careers-advice/applying-for-jobs/write-a-successful-job- ( (1  

application 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.prospects.ac.uk/careers-advice/applying-for-jobs/write-a-successful-job-%20((1%20%20%20application
https://www.prospects.ac.uk/careers-advice/applying-for-jobs/write-a-successful-job-%20((1%20%20%20application
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ٌالفصُلٌالثَّالثٌُ .3
تطبيقاُتٌذكاءٌاألعمالٌ

وأىميتياٌبالنسبةٌ
ٌلممؤسَّسات

ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
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ٌ

ٌعمالاألذكاءٌٌ:ٌمفيومٌُلٌُاألوٌٌَّالمبحثٌُ .3.1
ٌ:عمالاأللمفيومٌذكاءٌٌةٌُاريخيٌَّالتٌَّشأةٌُالنٌَّ .3.1.1

ن تطبيق تقنيات ذكاء االعمال بشكم  المت ارف عمي  في الوقت الراهن ي ود عمب الرغم من أ
من   1958 ل املهذا المفهوم  تاريخيا   سمي  هور الر  الظ  ي ود  لمتس ينات من القرن ال شرين  ولكن

من خبلل   ي ف    (هانز بيتر لون)يدعب  (IBM)في شركة  (الكمبيوتر) خبلل مقال كتب  عالم  
لب إ إضافة    لب م مومات مفيدةإترجمتها  م  ومن تَ   وتحميمها كنولوجيا لجمع البياناتاستخدام الت  ة إمكاني  

عمب  ز  عمال ترك  األمن ذكاء  الحديتةَ  سخةَ الن   ال مل عمب أساسها قبل المنافسين  وبذلك ف ن  
حيحة في الوقت  مومات ال   عمب الم خاذ القرار بسرعة وكفاءة  بناء  الت   وسيمة  بو فها كنولوجيا الت  

 المناسب 

لب م مومات قابمة إ ين كان ب مكانهم ترجمة البيانات فقط من المتخ    قميمةٌ  فبةٌ  1968في عام 
أة عميها تقديم تقارير مجز   ي بنب و   دةعمب الم مومات من م ادر تخزين مت د   إذ ي حَ ل   لبلستخدام 
 هار من خبللغي   1970 ام ب ة  بحتي   ورقة   ونشرَ   هذ  مشكمةٌ  أن   (دار كو جدإ) أدركَ  فسير الت    بة 
بش بية  »ةنموذج قاعدة بيانات عبلبقي  «  بتطوير اقتراح   يَ ظ  وح    فكير في قواعد البياناتالت   طريقةَ 
ٌ(1)ٌ.نحاء ال المأفي جميع  اعت م دَ و   هابمة

ٌٌ:عمالاألذكاءٌٌتعريفٌُ .3.1.2

 ت  د  تي ال وال    (BIعمال األذكاء )بد ة جاري  عمال الت  األقة عمب كاء المطب  لب مبادئ الذ  إ شار  ي  
طبيقات من الت   متكاممة   ومجموعة   بنية  ت  د  ما ن  ا  و   من أنظمتها وال نظاما  سة منتجات المؤس   أحدَ 
 إضافة    لب البياناتإ سهبل   عمال و وال  األلمجتمع  ر  تي توف  ودعم القرار وقواعد البيانات ال    ةشغيمي  الت  
اها في القضايا إي   مستخدما    وتحم م ها وتنظ م ها ةالم مومات الهام   تجمع  تدفقَ  ة  منهجي   ة  لب كونها عممي  إ

 سة.خذي القرار بالمؤس  تي تدعم مت  ة ال  شغيمي  ة والت  االستراتيجي  

تحديد  -باخت ار-يمكن   ساتبين المؤس  وانتشار مفهوم   أخيرا  عمال األمع االستخدام الواسع لذكاء 
مين أدوات تى لب إ إضافة    غايت  من ناحية توفير م مومات عالية الجودة ضمن مستودع البيانات

                                                           
https://www.dataversity.net/brief-history-business-intelligence#/  (1) 

  

https://www.dataversity.net/brief-history-business-intelligence/
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حميل لب الت  إ إضافة    لمم مومات بالوقت المناسب لم اممين بمجال الم رفة الو ولَ  ر  ة توف  برمجي  
خاذ القرارات و ات  أحيحة خاذ اإلجراءات ال   هم من ات  ن  حة بما يمك  حيمم مومات ال   ل قديمي  وال رض الت  

  ةهات االقت ادي  وج  ن من مراقبة الت  تي تمك  والمفاهيم ال   من األساليب فهو سمسمةٌ إذا    حيحةال   
 ة.كتيكي  ة والت  خاذ القرارات االستراتيجي  عمال في ات  األال لم مومات واالستخدام الف   

 ف ن    ة  نع القرار  وبهدف مساعدة اإلدارة في تحقيق ذلكان في عممي  عن ران مهم   والجودة   الوقت  
تمك ن  حيق  وهنا نفيذ في الوقت المناسب وضمن اإلطار ال   لمت   م مومات قابمة   ر  عمال يوف  األ ذكاءَ 
تي جة البيانات والم مومات ال  من الم مومات وم ال الحاجاتة من  من خبلل تحديد األساسي   الفكرة

م َ ت  سة ن المؤس  عمال يمك  األ ذكاءَ  ف ن   وعمي .مة  لب م رفة إدارية مفيدة وقي  إتحويمها  م  ومن تَ  ج 
سة مكامن ض ف المؤس   هديدات والفرص  وم رفة  الت   المفاجآت  وتحديد   ب  من تجن   بشكل أساسي  
 .ماية رأس المال الفكري  لب حإ إضافة    نافسي  وموق ها الت  

ٌٌ:عمالاألذكاءٌٌجوانبٌُ .3.1.3

 :ين  ربيسَ  ين  بيبتَ ال مل عمب  عمال يشمل  األحيق لمفهوم ذكاء ال    طبيق  الت  

  تم )من البيانات إلب الم مومات(: يالح ول عمب الم مومات من مخزون البيانات
ل  إلب م مومات.عمب البيانات من م ادر مت د دة  إذ ت ستخَرج  ت م  ت نق   الح ول  ب تم ت حو 

  الت حميل  )من الم مومات إلب الم رفة(: من خبلل استخدام أدوات تحميمي ة يطب ق ها
 المخت  ون بالمجال

ٌ(1)( تخزين البيانات والبيبات الت حميمي ة 1الش كل  رقم )

                                                           
13ماسً:2213خرٌف  2213 -(E.C.G) بغاناالكهرباءشركةحالةدراسة  : القرارالتِّخاذأداةاألعمالذكاء (1) 
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ٌساتتيٌتواجوٌالمؤسٌَّالٌَّياتٌُحدٌِّوالتَّ(BIG DATAٌ)الضخمةٌٌالبياناتٌُ .3.1.4
ٌبالمجال:

في مد  قدرتها عمب  ل  يتمت   كبيرا   تحد يا  -ضخمة  تي تمتمك بيانات ال  -سات تواج  المؤس  
  ة  حقيقي   مشكمة    د  تمب ي  ريقة الم  دارتها واالنتفاع منها بالط  ا  هذ  البيانات و  تخزينَ إن   عميها  إذيطرة الس  
 حسنت  أسات إذا لممؤس   ا  تنافسي   فارقا   لَ تشك   ن  أمكن هذ  البيانات الضخمة ذاتها ي ف ن  نفس  لوقت وبا

نت عنهم هذ  تي تكو  ال    شياءاألاألشخاص و  عميقا  عن فهما   م  ها تقد  ن  ألاالستفادة منها وتحميمها  
 البيانات.

ا مم    مةمنظ  العة وغير ات كبيرة من البيانات المتنو  عن كمي   ها عبارةٌ ن  أعمب  خمة  الض   البيانات   ف   رَ ت  
سات والمؤس   ت حم ل  الد ول  عندما  كبيرةٌ  الفرَص  ولذلك ف ن  لمغاية     با    اطي م ها أمرا  الت   يج ل  

ة ة وهام  خاذ القرارات في مجاالت حيوي  في القدرة عمب ات  ذلك يساعدها إذ   خمةَ البيانات الض  
  من الجريمة والحد    وزيادة اإلنتاج  وظيفوالت    ةحي  عاية ال   منها بالر   ق  بما بت م   ة  وخا     لممجتم ات

 من.األورفع مستو  

سات وهي ت مل عمب هذ  البيانات تي ت اني منها المؤس   وبات ال  يات وال   حد  من الت   ال ديد  تم ة  
م بقية المحتو   منظ  الغير الجزء  بينما يشك ل    % 10م منها فقط الجزء المنظ   ل  تي يشك  ال    خمةالض  

 يات:حد  ومن أبرز هذ  الت  

   ةخمة والمتزايد ب ورة مستمر  البيانات الض   حجم. 

   ة البياناتفي كمي   والمتسارع   الهابل   مو  الن. 



 

34 

 

   خمةداخل البيانات الض   ال شوابي   واالسترجاع   البحث. 

   البيانات ع  تنو. 

   خمةي تحميل البيانات الض   ين ففين المتخ   الموظ   ر  توف. 

   دة ومرونة في بقدرات جي   ع  وتتمت    مةالمنظ   جةحاتي تناسب ة الخبيرة ال  لي  اآلاألنظمة  ر  توف
 .طويراالستخدام والت  

 
 خمةلبيانات الض  مات لتحميل اتي تواج  المنظ  يات ال  حد  الت   هم  ( أ2رقم ) كل  الش                

ٌ:ةتياٌالمستقبميَّىميَّأخمةٌٌوالبياناتٌالضٌٌَّخصائُصٌ .3.1.5

في الم در  الت نو ع  - ا  جد   الكبير   ها: الحجم  من أهم   خ ابص. ة  خمة ب د  الض   البيانات   يز  تتم  
  .ت حم ل  وت  ال   عندما  البيانات إلبالمضافة  القيمة  -اإلنتاج  سرعة  -كل والمجال وكذلك الش  

لب م مومات مفيدة قابمة إ و وال   إذا لم ت رَتب  وت حم ل  وت  ال   هنا أن هذ  البيانات تبقب دون قيمة  وجميٌ 
لب مستويات إالو ول تحقيق ذلك  يتيق   إذ ب عن المجال حت   ا  لمقراءة من  ان ي القرار الب يدين تقني  

وسموكياتهم ذين تت امل م هم األشخاص ال   نمطب فهم والقدرة عم نبؤي  كاء الت  ا  من الذ  مة جد  متقد  
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المت اممين مع  ضمن دابرة   ت نيف هم المهم    عمبلء عاديين أمكانوا عمبلء تجاريين  سواءٌ   ورغباتهم
 خذي القرار.طين ومت  لممخط   ا  جد   طريقة كانت  وهو ما سي طي م مومات مفيدة   سة بىي  المؤس  

من خبلل قدرتها عمب  ة  تنافسي   ة  يزَ خمة م   اطي مع البيانات الض  الت   ي أحسنت  سات الت  المؤس   تحرز  
 ة  مضافة وعوابد مجزي   قيمة   ق  لتفكيك ت قيداتها وتبويبها وتحميل محتواها بما يحق    ةابتكار حمول عممي  

 بلت عمب:حمية لتنفيذ هذ  الم الجات والت  ب الفوابد المستقبمي  تتجم  إذ جراء تحميمها  

 .ات خاذ  القرارات األفضل بناء  عمب الم مومات الن اتجة عن تحميل البيانات الض خمة 

  ووظابفها  جميع أعمال المؤس سةاكتشاف  الفرص غير المستَغم ة ونقاط  الض  ف المحتممة في
 بناء  عمب نتاب  تحميل البيانات.

 ميل البيانات من مشك بلت محتممة في تمكين  الم نيين من إيجاد حمول لما يكشف عن  تح
 ب ض عمميات المؤس سة أو ت امبلتها وبمختمف المجاالت.

  زيادة  الفرص الت نافسي ة الممكنة أمام المؤس سة نتيجَة فهمها لطبي ة بياناتها المجم ة والت  ر ف
 الس ريع بناء  عمب الن تاج المستكشفة قبَل غيرها.

 عمبلبها وزبابنهامات المقد مة من ق بل المؤس سة لجمهور االرتقاء  بمستو  الخد. 

 .زيادة  فر ة  ناعة القرارات الواضحة وال  حيحة 

 (1). زيادة  القدرة عمب الت نبؤ لد  أ حاب الس مطة بالت خطيط ضمن المؤس سة 

ٌٌ:دعمٌالقرارٌنظمٌُ .3.1.6

ويتفاعل مع    الجة الم امبلتيستند عمب أنظمة م   نظامٌ دعم القرار عمب أن   نظام   ف   رَ ي  
 و ناع    المديرين امل لدعم عمميات  نع القرار من طرفاألجزاء األخر  لنظام الم مومات الش  

عم ل انع الد   م  بكون  يقد    ة لنظام دعم القرارة األساسي  ي  مة  ويمكن تحديد الخا   الم رفة في المنظ  
األخر   ةلي  اآلظم ها من خبلل الن  تي ال يمكن حم  ال    مهيكمةلامهيكمة وغير الالقرار في المشكبلت شب  

 ت المحوسبة.والم موما  من خبلل الجمع بين الحكم البشري  ال  إ  ةة القياسي  ساليب الكمي  أو عن طريق أ
ُُ:ظمُدعمُالقرارلنُ ُةُ األساسيَُُّناتُ المكوُِّ 

                                                           
خمة البٌانات(1)  ٌَّةلنظامدراسة -سعود الملك فًجامعة القرار واتِّخاذ الضَّ األكلبً. ذٌب بن علً .إتقاند تقٌٌم
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دارة  ماذج الن   البيانات  إدارة   إدارة   ة:أساسي   نات مترابطةمكو   ةدعم القرار من تبلت ظم  ن   ف  تتىل    وا 
كنولوجيات  ذي يمكن تنفيذ  في مختمف الت  وال   أكبر.ز في كيان والمق ود هنا هو الجزء الممي   الحوار.
 .مختمفٌ  أو غرٌض  ن وظيفةٌ مكو   لكل   كما أن  

 :لب خمسة أجزاءإنات نظم دعم القرار مكو   يمكن ت نيف  

 نظام  إد( ارة البياناتdata management system.) 

 ( نظام  إدارة الن ماذجmodel management system.) 

 ( محر ك  الم رفةknowledge engine.) 

 ( واجهة  المستخدمthe user interface.) 

  المستخدم أو المستخدمين(user(s)). 

ٌٌ:ظمٌدعمٌالقرارنٌٌُفوائدٌُ 

 إضافة   والم رفة  انع القرار عمب م الجة الم مومات  ظم دعم القرار بتوسيع قدرةن  تشارك   
ص كما تساعد عمب تقميص الوقت المخ     طويبل   وقتا   تي تستغرق  وال    دةلب م الجة المشاكل الم ق  إ

القرار عمب   انعَ  ز  وهي بذلك تحف   تاب  الن  ة القرار أو ة  نع القرار وتحسين م داقية عممي  ل ممي  
نهاية في  يساعد  ذلك  وكل   المشكمة مساحة  وكشف أساليب تفكير جديدة حولَ   كشافالبحث واالست

 (1) .سةة لممؤس  ة أو تنافسي  يزة استراتيجي  المطاف ب يجاد م  

ٌعمالذكاءٌاألٌاني:ٌتقنياتٌُالثٌَّالمبحثٌُ .3.2
البيانات تي تدعم تحويل عن مجموعة من األدوات ال   عمال عبارةٌ األ ذكاءَ  ف ن   كما ذكر آنفا  

عمال األذكاء  ر  يوف  إذ  القرار خاذ بدعم ات  يساعد  لب م مومات مفيدة بما إدة ة من م ادرها المت د  األولي  

                                                           
الكبٌرة المعطٌات على التنبؤٌة والنماذج للمؤسسات الرقمً التحول : دولً ملتقى ( (1   

   الكبٌرة البٌانات ظل فً رر ا الق دعم :المداخلة عنوان  
 المنظمات، فً المعلومات نظم تخصص االقتصادٌة، العلوم كلٌة علوم، ره ا دكتو طلبة بوتغرٌن، زهٌة و بوفروخ سعاد

souadbou.aures@gmail.com & zahiabouteghrine@gmail.com : باتنة جامعة 
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دارة أداء إ قارير إضافة  عداد الت  إة إمكاني   حميل عمال عدا عن الت  األلب دعم تقنيات استخراج البيانات وا 
 .نبؤيالت  

عم القابمة عمب أو أنظمة الد    (DSS)دعم القرار  بىنظمةعمال األ ب أدوات ذكاءفي الغالب تسم  
 .عمال أدوات لتحميل بياناتهم واستخراج الم مومات المفيدةاأللمستخدمي  ر  توف   هاألن    الحقابق

وهو   ومباشرٌ  في ذلك واضقٌ  بب  والس    عمال هي مستودع البياناتاأللتقنيات ذكاء  األساسي   الم در  
وت طابق  وت خز ن   البيانات إذ ت نق ب سة المؤس  حتوي بالف ل عمب بيانات من أنظمة مختمفة داخل كون  ي

عمال القادرة عمب تحميل البيانات واستنباط الم مومات األفي مكان واحد  ويىتي دور تقنيات ذكاء 
 ة فيها.المهم  

ٌعمال:األقنياتٌالمستخدمةٌفيٌذكاءٌالتِّ .3.2.1
تخدمة في ذكاء االعمال وهي تشهد تطورا  كبيرا  يوما  ب د يوما   وتتج  الشركات تتنوع التقنيات المس

 :والتي منهاالبرمجية الب تطوير برامجها التي تتضمن هذ  التقنيات  

ٌ:لمبياناتٌالبيانيٌٌُّالعرُضٌ -1

 وبة ولكن ال    من األرقام  فهي بذلك تكون دقيقة   مجموعة  كونها البيانات  ت خز ن  عندما 
 مؤشرا   ت طيبي ي ال ة بالمبي ات بشكمها الط  البيانات الخا    :ن في تفسيرها  ومتال ذلكتكم

لب مجموعة من إهذ  البيانات    ولكن تحويل  كونها تابتة  ل عمب ارتفاعها أو انخفاضها واضحا  
 إليجاد تفسير مباشر لها عمب الفور. مبلبمة   وسيمة  ي  د   ةسوم البياني  الر  

:البياناتٌفيٌنقيبٌُالتَّ -2

لمكشف عن ال بلقات غير الم روفة   بالحاسوب مدعومةٌ  البيانات طريقةٌ  في نقيب  الت  
 بين األنواع المختمفة من البيانات. تي لم يبلحظها أحدٌ أو ال   سابقا  

  سويقح ب من المجاالت: كمجاالت الت  البيانات في عدد ال ي   فينقيب تستخدم تقنيات الت  
ة ي  البنكتقييم مخاطر ال مبلء في القطاعات  جديدة اللمنتجات ااالستهبلك لتروي   تسبل  وتحميل 

اريخية  عمب البيانات الت   وذلك بناء    ةمويبلت المستحق  لتقييم مد  القدرة عمب سداد القروض والت  
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مراض األة بتقميل مخاطر انتقال ال دو  من خبلل تحميل ح  ب وال   ساعد في مجال الط  وهي ت
 اب ة وطرق انتقالها  وغير ذلك الكتير.الش  

  ة هابمة من البياناتلب استخراج الم رفة من كمي  إتهدف  البيانات تقنية   فينقيب الت    د  وي  
دقيق جاهات الجديدة المفيدة من خبلل الت  نماط واالت  األاكتشاف االرتباطات و  ة  ممي  بىن   ع  رفوي  

  (Pattern Recognition)جماذخمة  باستخدام تقنيات تمييز الن  لض  ات البيانات افي كمي  
 فيمزايا تكنولوجيا الم مومات اندماج   ة  وقد أد  ح ابي  اإلة و ياضي  قنيات الر  لب الت  إباإلضافة 

 م  ومن تَ   موك المستقبمي  نبؤ بالس  زمة لمت  ر اإلمكانات البل  لب توف  إة والخوارزميات رق اإلح ابي  الط  
نبؤ بهدف مكان حدوتها  أو من باب الت  إوضع الحمول المناسبة لممشكبلت قبل وقوعها في حال 

البيانات عمب بناء  فينقيب الت   ز  يرك  إذ ب المجاالت  حديث بشكل عام في شت  طوير والت  الت  
حيحة في خاذ القرارات ال   ا يسمق بات  مم    جاهاتموك واالت  ة واستكشاف الس  نبؤات المستقبمي  الت  

ها مَ تقد   ن  أتي ممكن من مراحل اكتشاف الم رفة ال   مرحمة   ل  وهي بذلك تشك    الوقت المناسب
 البيانات. قواعدَ 

ٌٌ:القرارٌشجرة2-1ٌٌُ

نموذج تنبؤ  تهدف شجرة القرار إلب ابتكار البيانات  فينقيب تقنيات الت   أحدَ بو فها  
وتتيق  البيانات مستنتجة من ميزات الس همة والقرار الم قواعد طريق ت م   ر الهدف عنمتغي   قيمة
 كل  ل والن تاب  بشكل عام  ةالمتوق   المخاطر  ذ القرار رؤية البدابل المتاحةخ  مام مت  أالقرار  شجرة  

 وكذلك  دةالمشكبلت ذات البدابل المت د   شجرة القرار في حل    مل أسموب  ستَ منها بوضوح  وي  
ب ن ر المخاطرة  قة  مت م   عندما تكون المشكمة   ة  خا    مواجهتها دة المحتمل الحاالت المت د  

 .دىك  وعدم الت  

ة  بطريقة تتاب ي    ف ال المرتبطة بالقراراألروط و ي رض الش   ها رسمٌ ن  أالقرار عمب  شجرة   ف   رَ ت  
تي تميها روط ال    والش  ال  االعتبار أو  في  تؤخذَ  ن  أتي يجب روط ال  في توضيق الش  ذلك  يساعدو 
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. تي ترتبط ب فات ال   ر  و الت  أف ال األشرط و  القرار ال بلقة بين كل   شجرة   ق  وهكذا  وتوض   تانيا  

(1)ٌ 

ٌ:قاريرٌُالتَّ -3

 وشاب ا   ا  مهم   مجاال   وجدولتها وتوليدهاسويات ت ميم تقارير األداء والمبي ات والت   د   َ ي  
عمال من خبلل جمع الم مومات األبواسطة أدوات ذكاء  قارير  الت   إذ ت ستخرجسات  في المؤس  

بما يساعد   ة  أو سنوي   ة  رب ي    ة  شهري  – ة  قد تكون يومي   دوري ة.وتقديمها لئلدارة بطريقة   بكفاءة
 خاذ القرار.خطيط وات  ب مميات الت  

 

ٌ:ة(نبؤيَّألساليبٌالتَّةٌ)امنيَّالسلٌالزٌَّالسٌٌَّتحميلٌٌُ -4

  عمدب سددبيل تقريبدا   زمندي    دددٌ سدة لهدا ب  بياندات المؤس   وجميددع    مسدتودعات البياندات جميدع   
لمغايدة الكشدف  مدن المهدم   ذلدك.لدب إة  بياندات المرضدب ومدا المتال: المبي ات  المكالمات الهاتفي  

عمددددب البيانددددات  ذلددددك اسددددتنادا   وكددددل    رات فددددي سددددموك المسددددتخدم فددددي الوقددددت المناسددددبغي ددددعددددن الت  
  .ةتاب  المستقبمي  هات والن  وج  نبؤ بالت  بالت   د  تساعتي وال    ةاريخي  الت  

 (:OLAP)ٌةٌُالفوريٌَّةٌُحميميٌَّالتٌَّالمعالجةٌٌُ -5

من خبلل عرضها عمب   ب اد لمبياناتاأل دَ مت د   را  ت و   ة  الفوري   ة  حميمي  الت   الم الجة   ر  توف  
ونوع   والمنت   الوقت :متل    مختمفا    دا  ب ب  ة من حواف المك   حاف   يكون لكل  لبات       ورة مك
قيمة  :متل   ب الحقابق المقاسةم في المك  ل القي  تمت  بينما   لب ذلكإوما   وعمر ال ميل  ال ميل
إذ البيانات  ب اد عمب األد جراء تحميل مت د  إ يمكنوبذلك   جات المباعةوعدد المنتَ   ال قود
 تؤد ي نبؤ  و ح ابيات والت  اإلت تمد عمب  ة  تحميمي   مة طرقا  حميبلت المتقد  م الجة الت   ن نظام  يتضم  

  (2) .ظام الفرعي  في الن   بارزا   دورا   (KPIs) ةبيساألداء الر   مؤشرات  
                                                           

https://www.syr-res.com/article/11866.html (1) 
 

              (Mihaylo) (1ذكاء)كلٌةزمٌلورئٌسأستاذكابور،بوشان،المواردإدارة،لإلنسانواستخدامهاألعمال  

ٌَّة.المتَّحدةالوالٌاتفولرتون،كالٌفورنٌا،والٌةجامعةالقراروعلومالمعلوماتنظمقسم األمرٌك  
 https://www.dataintegration.info/business-intelligence 2) ) 

https://www.syr-res.com/article/11866.html
https://www.dataintegration.info/business-intelligence
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 :ةحصائيٌَّاإلحميالتٌالتٌَّ -6

 ة ال بلقات المستخرجةة لتحديد أهمي  ياضي  األسس الر   ح ابي  اإلحميل يستخدم الت  
 ح ابي  اإلحميل ستخدم الت  ما ي   وعادة    ر في سموك المستخدمغي  تحميل الت   :متل    وموتوقيتها
 (1). البيانات فينقيب من أدوات الت  وتحميها تاب  المستخرجة البتكار الن  

ٌ:”Power BI ”برنامجٌالتحميلٌالقائمٌعمىٌذكاءٌاالعمال .3.2.2

وهو يقد م     .«مايكروسوفت« شركةمنتجات عابمة  أحد أحدثهو  (Power BI) م   برنا
 360مجموعة  من أدوات تحميل البيانات الت فاعمي ة مع إمكاني ات ذكاء األعمال  وذلك بزاوية مقدار ها 

 درجة  لممستخدمين الن هابيين

م األكتر أهمي ة  بطريقة جذ ابة عدا ( عرض بياناته(Power BIمن خبلل برنام  ب مكان المؤس سات 
ة البيانات في جميع األوقات عبارٌة عن مجموعة من البرمجي ات عمب   وهو عن إمكاني ة مراقبة  ح 

شكل تطبيقات )ويب( وتطبيقات )ويندوز( وتطبيقات هواتف ذكي ة  ليكون الهدف  منها تحويَل البيانات 
ب بشكمها المبدبي   وموز عة في أكتر من م در بيانات إلب غير المترابطة  وال تي ال تحمل م ن  

إح ابي ات بىشكال بياني ة مختمفة  فسواء  أكانت البيانات موجودة في ممف )إكسيل( أم في قاعدة 
االت  ال بم ادر  Power BI)ف ن   ب مكان ) (Data warehouse)..  بيانات أو مستودع بيانات
ظهارها.. ومشاركتها أخيرا  مع ال ديد من المستخدمين البيانات تمك  واكتشاف  خبايا تمك البيانات وا 

 وخ و ا   ن اَع القرار بالمؤس سات.

 مفيدة (Information)( إلب م مومات DATAباخت ار هو تحويل  البيانات ) (Power BI) برنام   
 وهو جوهر  عمل تقنيات ذكاء األعمال. القرار.لمت خذي 

 

 عمىٌبرنامجٌالعملٌٌآليةPower BI 

  تن يب  البرنام  عمب أي  جهاز مجاني  وال يحتاج إلب خطوات م ق دة  إذ إن  المطمَب الوحيَد
 اإللكتروني  لم مل أو المدرسة أو الجام ة. عنوان  البريدلهذ  الخدمة هو 
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 ( بر متاحة ع بيانات- اكسلالو ول إلب البيانات من أي  م در مخز نة ب  هذ  البيانات
 نظام  قواعد البيانات وغيرها(. –اإلنترنت 

  عرض الت قارير بطريقة تزامني ة فوري ة  األمر  ال ذي يتيق  عرض البيانات فوَر حدوتها  مم ا
 يساعد في لحظ الت غييرات وحل  المشكبلت بشكل آني  .

 ( طرح األسبمة والح ول  عمب إجابات مناسبة لها بشكل مشاب  لبحثGoogle) وذلك من  
: طرح  سؤال  ما هو مقدار الطم بات المتقد مة في »واقع البيانات الم د رة إلب البرنام   متل 

   والح ول عمب اإلجابة ال  حيحة بطريقة ب ري ة.«ال ام الماضي؟
   إمكاني ة  عرض الم مومات بطريقة واحدة لجميع المستخدمين وم ن وجهة  الن ظر نفسها  نظرا

البيانات الفوري   األمر ال ذي يضمن عرض الت قارير بالم مومات نفسها أل حاب  لتحديث
 وذلك وفقا  لآللية التي يفضمونها. الم محة مع اختبلف أماكن وجودهم

 ( االندماج والت كامل بين برنام  الدPower BI ومختمف الت طبيقات والبرام  المستخدمة في )
 Powerضمن الد ) وت  اَل   وت  َرض  من هذ  الت طبيقات المختمفة المؤس سة  لت سَحب البيانات 

BI.) 
 (ٌالمكوناُتٌاألساسيَُّةٌضمَنٌبرنامج(Power BI:ٌ
   الت  و رات(Visualizations) وهو الت متيل  المربي  لمبيانات  وال ذي يمكن  أن  يكوَن بشكل :

يَزة عدد الت  و رات  ال تي تساعد  بتمتيل مخط ط أو رسم بياني  أو خريطة  إذ يتمت ع  البرن ام   بم 
 البيانات بطريقة إبداعي ة. 

 ( مجموعة  البياناتDatasets وهي مجموعة  البيانات ال تي يستخدم ها البرنام   إلنشاء :)
 البيانات  الموجودة  خمَف الر سم البياني  أو الخريطة  أو أي  شكل باخت ار.الت  و رات  فهي 

منها آخَر في الت قرير  األمر الممي ز في البرنام  هو ت د د الم ادر ال تي يمكن أن  ترَد 
 .(excel -Oracle -SQL Server…etc): البيانات

   الت قارير(Reports)  الت قارير  ضمَن البرنام  عبارٌة عن مجموعة من الت  و رات  ال تي تظهر :
 فحات  إذ تساعد  هذ  الت قارير في بناء الت  و رات بالط ريقة  م ا  عمب  فحة واحدة أو عد ة

ال تي يرغب  بها المستخدم  أن  تظهَر ب   عمب سبيل المتال: عرض  توز ع المنتجات ضمَن 
 المراد تمريرها ضمَن الت قرير.  المتضم نة لمم موماتالمناطق يمكن أن  يكوَن باستخدام الخرابط 
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    ات )الم موم لوحات(Dashboards لوحة  الم مومات عبارٌة عن مجموعة من المربي ات :
عمب  فحة واحدة  واَلتي باإلمكان مشاركتها بيَن عد ة مستخدمين  فهي عمب الر غم من كونها 
تشب  الت قريَر ب ري ا   ف ن  ممَف لوحة الم مومات يتناسب  مع ال رض ضمَن  فحة واحدة  

الت فاعل مع البيانات  من-بدورهم-مستخدمين آخرين  ال ذين سيتمكنون ويمكن  مشاركتها مع 
 الم روضة ضمنها.

 
 (ٌأدواُتٌبرنامج(Power BI:ٌ
  سطق  المكتبPower BI Desktop)) وهي واجهة  سطق مكتب يمكن  تحميمها عمب :

ممية أجهزة الحاسوب  وهو سهل  االستخدام  وم م ٌم لحفظ الوقت والجهد من خبلل تبسيط ع
 الح ول عمب البيانات الجاهزة لمت حميل.

  (  خدمةPower BI( )Power BI Service وهي خدمٌة متوف رٌة عمب الس حابة  باإلمكان :)
نشاء تقارير البرنام   إضافة  إلب مشاركة هذ  الخدمة مع اآلخرين  إذ إن   االشتراك بها وا 

 ا داخل الخدمة أو في تطبيق الهاتف.األشخاَص ال ذين ب مكانهم مشاهدتها موجودون إم  
  عبَر الهاتف النق الPower BI Mobile) يتيق  البقاء  باالت  ال مع البيانات من أي  مكان :)

درجة  لمبيانات أتناء الت نق ل  إذ ساعد  360وفي أي  وقت  إضافة  إلب الح ول عمب عرض 
 ات المهم ة دوَن تىخير.الت نبيهات في البقاء عمب اطبلع دابم باإلح ابي  

   البوابة(Power BI Gateway إذ ت تَب ت  في أماكن ال مل  وتتيق  تحديث بياناتها :)
(  وهي متاحٌة بنسختين: Power BI Serviceالم روضة ضمَن الت قارير ال تي يقد م ها )

ة فرديٌة لؤلشخاص  وعام ٌة لممؤس سات  إذ ت  طي محاكاة  لمت قارير المن شىة مع الخدمات الخا  
 (1)بالبرنام  والم روضة عمب الس حابة. 

 

                                                           

Microsoft Power BI   Brain your data to life   M.O Cuddley   2016(1) 
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ٌةعمالٌفيٌمجالٌعملٌالمواردٌالبشريٌَّاألتقنياتٌذكاءٌٌالث:الثٌَّالمبحثٌُ .3.3
ٌ:ةكنولوجيَّورةٌالتِّالثٌَّةٌفيٌظلٌِّيَّتيٌتواجوٌإدارةٌالمواردٌالبشٌرياتٌالَّحدٌِّالتَّ .3.3.1

وتزايد حجم   ةناعي  ة وال   ة والخدمي  جاري  الت   عمالاألمع االرتفاع الكبير والمتسارع لحجم 
مشكمة ة أهمي   يقل   بما ال  لب جنبإ سات جنبا  تواج  المؤس   ال مميات نها تي تتضم  البيانات ال  

ة لهم تحت اتي  كالبيانات الذ    سة نفسهاال اممين ضمن المؤس   تي تخص  البيانات ال   الت  اطي مع
واألجور عدا عن البيانات  واتبدريب  الر  والت   لب تقارير األداءإ إضافة    فينموظ  ة شؤون التسمي  

 فين بحد  كتيرة بيانات الموظ   بىض افتي تفوق وال    سةمين لم مل ضمن المؤس  ة بالمتقد  الخا   
 ذاتهم.

مع حمول  علمتوق  كان من اإذ   عمب الم مومات زابدا   سات عببا  المؤس   لذلك  تواج  م ظم   نتيجة  
 1000زيتابايت = 1زيتابايت ) 35لب إعام  كل   ت نَت   تي البيانات ال   ة  كمي   ت لَ  ن  أ 2020عام 

 اإلدارةَ  ف ن    -عمالاألفي فوابد تطبيقات ذكاء  وكما ورد سابقا  - جيجا بايت(  ومع ذلك
 ب مكانها-لمبياناتحيحة الجة ال   خزين والم حميل والت  الت   ألساليبباعها من خبلل ات  - الحكيمةَ 

ستساعد البيانات  المتال.ة األخر   ف مب سبيل جاري  عمال الت  األة و تحسين الموارد البشري  
سة داخل المؤس  فيها عمب تحديد المواهب الواعدة ابق لموظ  دريب وتقييم األداء الس  قة بالت  المت م  

 كما تضمن االحتفاظ بها.

  وامة في أنظمة منف مة )أنظمة الد  البيانات المختمفة ألعمال إدارة الموارد البشري   ا ت حَفظ  م عادة  
  وظيفأنظمة الت    طويردريب والت  أنظمة الت    ةاتي  أنظمة البيانات الذ    واتب واألجورأنظمة الر  

تي تواجهها يات ال  حد  الت   عن باقي أهمية   سة ال يقل  مام المؤس  أي حد  وهنا الت    أنظمة تقييم األداء(
  ةة والخارجي  اخمي  ة تحديد جميع م ادر البيانات الد  ة األخر  في كيفي  في إدارة األنظمة الفرعي  

خاذ القرارات في ات   تي تساعد  ال    دمجها في مستودع عام لمبيانات واستخراج الم مومات م  ومن تَ 
لب ذلك من القرارات إوما  ..واتبو زيادة الر  أء الخدمات نهاإو أرقية و الت  أ يين األنسب لمت  
 اإلدارة ال ميا. أمامَ  البلعب األساسي   ة دورَ فيها إدارة الموارد البشري   ل  تي تمت  ال    ةاالستراتيجي  
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ج ل رة بشكل متسارع تعمال المتطو  األ بيبةَ  سات اليوم هو أن  ذي تواجه  المؤس  اني ال  ي الت  حد  الت  
سات عمب المؤس   م  ذي يحت  ال    المنافسة الكبير من خبلل جو   أكتر ت قيدا   ة  من  نع القرار عممي  

تي فيها ال   ي لضبط نفقات موظ  مع الس   نافسي  ها الت  تي تخدم موق َ الكفاءات ال   أفضلالبحث عن 
دارة الموارد يقع  عمب كاهل إ لذا. ال ام فقات جمالي بند الن  إ% من  70لب إ%  60من  ل  تشك  

 (1) عمال.األة لبيبة يناميكي  روف الد  مظ  عميها االستجابة بسرعة ل ض لضغوط تفرض ر  ة الت  البشري  

ضمنٌمجالٌعملٌإدارةٌالمواردٌٌكنولوجيامياٌالتِّتقدٌِّتيٌالٌَّالمضافةٌٌُالقيمةٌُ .3.3.2
ٌ:ةالبشريٌَّ

القابم  نظيم الهرمي  ل من الت  حو  ن من الت  ك  كنولوجيا يمعمب الت   ن االعتمادَ أفي   ال شك  
  دة فقطمرن  وهو بذلك ال يقت ر أتر  عمب وظيفة محد   لب تنظيم شبكي  إمطة د الس  عمب تشد  

كنولوجيا ب است مال الت  سم  وي   .ة.ومن بينها إدارة الموارد البشري    سةوظابف المؤس   بل يشمل كل  
تكنولوجيا  تمس  إذ ة  ة لمموارد البشري  لكتروني  اإلة ق د تحسينها باإلدارة في إدارة الموارد البشري  

 ر  تتغي  و سة  بهدف تطويرها وخدمة أهداف المؤس    ةوظابف إدارة الموارد البشري   الم مومات كل  
  ا  لكتروني  إ تسيير األجورو   لكتروني  اإلوظيف الت  و   لكتروني  اإلخطيط لت  كا  ةلكتروني  إ لبإ المهام  

تسهيل و زيادة االت االت  و كاليف  في تقميل الت  يساعد ذلك  ... وكل  لكتروني  اإلدريب الت  و 
  تام ة ةقيقة والمفيدة واست مالها في القرارات باستقبللي  تح يل الم مومات الد  و إجراءات ال مل  

 لقيمة.تبتكر  اويج مها    دارتهاإمن  ن  يحس  و ذي بدور  يرفع من أدابها  ال   يء  الش  

تي تحدتها تكنولوجيا الم مومات لتحسين وظابف إدارة رات ال  طو  الت   هم  أيمكن تحديد 
 باآلتي:ة الموارد البشري  

   دعدن عدد   ة ضمن قاعددة بياندات عوضدا  م مومات الموارد البشري   وضع ت قدد تكدون جبل  ة س 
 .ة م طياتعن عد   عبارة  

   تددي دات ال  عددد سداعات ال مددل  وبداقي المحدد  و  األجدور ة الحتسدداب لي دآلاالم الجدة  تطبيدق
  .لب ربق الوقت وتقميل األخطاءإي ا يؤد  مم    جراألتدخل في 

                                                           
              (Mihaylo) (1ذكاء)كلٌةزمٌلورئٌسأستاذكابور،بوشان،المواردإدارة،لإلنسانواستخدامهاألعمال  

ٌَّةالمتَّحدةالوالٌاتفولرتون،كالٌفورنٌا،والٌةجامعةالقراروعلومالمعلوماتنظمقسم األمرٌك  
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   لددب قاعدددة البيانددات إجوع سددة بددالر  ة المناسددبة لممؤس  ة انتقدداء المددوارد البشددري  كفدداءة عممي دد رفددع
 .وظيف ة لغايات الت  المجم  

   كداليف مدن الوقدت واإلجدراءات والت   ل  دريب يقم دمدب تكنولوجيدا الم مومدات فدي الت دع االعتمداد
  .قة ب المت م  

 ددد ة  إمكاني ددد  لدددب اإلدارةإجدددوء ة دون الم  ة بدددالموارد البشدددري  الح دددول عمدددب الم مومدددات الخا  
 الوسطب.

م   م  البتكار والت  عمب تبادل الم ارف وتدعيم ا ع  سة تشج  ة ضمن المؤس  اخمي  بكات الد  الش  
 (1) ويطو رها. ةمن قيمة وظيفة الموارد البشري   يزيدا مم    وال مل الجماعي    اونَ الت   ع  كما تشج  

ٌٌ:عمالاألعمىٌذكاءٌٌةةٌالقائمإدارةٌالمواردٌالبشريٌَّنموذجٌُ .3.3.3

 ن أي  ات هابمة من البيانات أكتر مة كمي  إدارة الموارد البشري  الحالي تدير  في ع رنا 
ة أنظمة دة من عد   ب عميها ترجمة البيانات المتول    من ال   وقت مضب  ولكن مع ذلك ف ن  

خذها اإلدارة عمب المستو  تي تت  ال    ةلمقرارات اليومي   ة ب يغة م مومات تكون داعمة  فرعي  
مة و ل بين  كونها عمال األمجال عمل أنظمة ذكاء  د  حديد يتجس    وهنا بالت  االستراتيجي  

 خذي القرار.البيانات الخام وبين مت  

 ة منخفضا  عمال ضمن مجال إدارة الموارد البشري  األة تطبيق أنظمة ذكاء الوعي بىهمي   لم ي د  
تطبيق أنظمة ذكاء  عمب سات اليومتراهن المؤس  إذ سات الكبيرة عمب مستو  ال الم  بين المؤس  

 ((open sourceا من خبلل األنظمة بم ادرها المفتوحة م  إ .البشري ةالموارد  إلدارةعمال األ
 .و من خبلل دفع مبالغ لمح ول عميهاأ

  ولذلك فمن س المال البشري  أعمب االستتمار بر  ةب فة أساسي   ة قابمةٌ الموارد البشري   إدارة  
وذلك   لمغاية ة ضروري  عمال ضمن إدارة الموارد البشري  األالمقابل لذكاء  االستتمارَ  ن  أ هي  يالبد

ة في تحقيق استراتيجي   -م در استتمارها األساسي  - وتشجي هم ة تحفيز ال اممينلم رفة كيفي  
ة من خبلل عمال ضمن إدارة الموارد البشري  األة تطبيق ذكاء   وهنا تكمن أهمي  سة عموما  المؤس  

                                                           
ت في البشريَّت المىارد إدارة تحسين في المعلىماث تكنىلىجيا دور (1(  .الجزائر عنابت، جامعت باسي، إلهام الباحثت: الفارابي   مصحَّ
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تي يمكن من مراقبة األداء مع ال    ((Balance Scorecardتطبيق نظام بطاقة األداء المتوازن 
ة ة ال ام  ة لبلستراتيجي  ة إدارة الموارد البشري  وم رفة مد  محاكاة استراتيجي    فقاتضبط لمن  

 (1) .سةلممؤس  
  

   

 
/ٌٌالفصُلٌالرَّابعٌُ .4 الجانُبٌالعمميُّ

بياناتٌالتَّوظيفٌٌمقترحٌلتحميلنموذجٌ
 فيٌبنكٌالبركةٌسورية

ٌ(Power BI)فيُبرنامجُاءُاألعمالُباستخدامُتقنياتُذك
ٌ

                                                           
ةالمواردإدارة(نموذج2) ٌَّ األعمالأساسذكاءعلىالبشر

 بٌرولٌما،Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas، ،المعلوماتنظمقسم،أٌكٌباموراجلٌن

u201415853@upc.edu.pe، 

 بٌرولٌما،Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas، ،المعلوماتنظمقسم،الزارورامٌرٌزألٌكس

u201517771@upc.edu.pe،

بٌرولٌما،Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas، ،الحاسبعلومقسم،خوارٌزشٌغوٌهارابٌدرو

pedro.shiguihara@upc.pe،
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ٌ
ٌ
ٌ

ٌ
مد  إمكاني ة االستفادة من تقنيات ذكاء  يتضمناذ   ي  د  هذا الف ل ف بل  تطبيقي ا  من البحث   

  األعمال في ات خاذ قرار االختيار والت  يين ضمن بيانات طمبات الت وظيف المتقد مة إلب مجال البحث
   طمب توظيف 7941 د  البحث  عميها هي إن  بيانات المتقد مين التي سي   وهو بنك البركة سورية   إذ

  27774وكل  طمب منها يتضم ن بيانات أكتر تف يبل  تت م ق  بخبرات الش خص المتقد م ومجموعها 
ل كل  بشكل كم ي  من أج وذلك 17833ويبمغ  عددها  لممتقدموي ضاف لها الت ح يل ال ممي  والد راسي  

 طمبات الت قد م الس ابقة.

في م رض هذا الف ل سيتم التطرق الب تحويل بيانات نظام التوظيف االلكتروني في بنك البركة 
ب فت  أحد البرام   Power BIسورية لت بق م مومات ذات م نب قابمة لمم الجة بواسطة برنام  

بنهاية البحث الب هيكمية جديدة لمنظام  تقنيات ذكاء االعمال  وبذلك يتم التو ل ت مل وفقالتي 
ي ال  بموجبها البيانات التاريخية لممتقدمين إضافة الب بيانات الطمبات الجديدة  وكل ذلك يساعد 

 مسؤولو التوظيف ضمن البنك في دعم قرارات االختيار والت يين. 

ٌالتطبيقي:مخططٌسيرٌالعملٌفيٌالفصلٌ
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 في الف ل التطبيقيمخطط سير ال مل  (3الش كل  رقم )

ٌ

ٌبنكٌالبركةٌسوريةٌوأسموبٌالتوظيفٌالمتبعٌضمنٌالبنك: .4.1
ٌتعريٌفٌببنكٌالبركةٌسورية:ٌ .4.1.1

الس وري ة في  الم رفيةبنك البركة سورية هو بنك إسبلمي  باشر أعماَل  الر سمي ة في الس وق 
هو حا ٌل عمب درجة   و 2014  وأدرجت  أسه م  في سوق دمشق لؤلوراق المالي ة ب ام 2010عام 

ل  بنكBBBت نيف ابتماني  من الد رجة االستتماري ة ) في سورية يح ل عمب شهادة الت رقي ة  (  وهو أو 
ب د حفاظ   (ISO 9001:2015)َوفَق أحدث إ دار من الموا فة الد ولي ة إلدارة أنظمة الجودة 

(  كما استحق  بنك  (ISO9001:2008ة لتبلتة أعوام متتالية عمب توافق  ومتطمبات إدارة الجود
بدرجة أداء   (ISO 26000)البركة وتيقَة بيان أداء َوفقا  لمموا فة الد ولي ة لممسؤولي ة االجتماعي ة 

 ( لحرص البنك عمب الضموع بمسؤوليات  تجا  المجتمع.5من  4متقد م )

ٌالتَّقدُُّمٌلمعملٌضمَنٌبنكٌالبركةٌسورية: .4.1.2

د م لم مل ضمن البنك الد خوَل إلب الموقع اإللكتروني  والن افذة المخ   ة لطمبات يتطم ب  الت ق
ة بالمرش ق  إذ ي  د  هذا  الت وظيف لت ببة طمب إلكتروني  يتضم ن  البيانات الش خ ي ة والمهني ة الخا  
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األنسَب  وينتقب  الط مبات  -الحقا  -َرس  الموقع المكاَن المخ  َص الوحيد الستقبال الس ير الذ اتي ة  إذ ت د
 منها إلجراء المقاببلت والت  يين. 

تبلتَة أعوام عمب االنطبلقة الر سمي ة ل مل البنك في الس وق المحم ي ة أطمَق بنك البركة سورية  ب دَ 
ة  لطمبات الت وظيف تحت اسم ) االلكترونيضمن موق     11بشهر    وذلكjoin us)ٌ(1)نافذة  خا  

يادة 2014من عام  يادة ال ذي اعتمد  البنك منذ تىسيس   س يا  من  لتكريس هذ  الر    ضمَن نه  الر 
 .الم رفيضمن سوق ال مل عمب حد سواء مع الس وق 

مة بنهاية عام  : 2014القب موقع  الت وظيف إقباال  كبيرا  في سوق ال مل  إذ بمغ عدد الط مبات المسج 
 م رفيةطمبا  متوز عين بين خبرات  7561: 2019بنهاية عام  ال دد ليشك لا   وتزايد طمب 1529
 وخريجين جدد. م رفيةغير  وخبرات

في االستبيان ال ذي خضع ل  بنك البركة لدراسة مد  است داد  لنيل وتيقة بيان أداء بمجال المسؤولي ة 
تطوير  لقطاع التوظيف أترا  كبيرا في نيم  لدرجة و االستبيان  ألتمت (  كان ISO 26000االجتماعي ة )
  إذ وجد المانحون في هذ  الخطوة تكريسا  لمبدأ ال دالة والش فافي ة باالختيار ضمن 5من  4أداء متقد م 
 المجتمع.

                                                           

www.albarakasyria.com/joinus (1)  
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 موقع بنك البركة سورية-( نافذة تقديم طمبات التوظيف4الش كل  رقم )

 

 

 

-30ولغاية تاريخ  2014عدد طمبات التوظيف منذ انطبلق  ب ام  ويوضق الشكل أدنا  تطور وارتفاع
9-2020. 

 

 ( إح اء طمبات التوظيف االلكترونية في بنك البركة سورية5الش كل  رقم )

ٌببنكٌالبركةٌسورية: .4.1.3 ٌخطواُتٌالتَّقدُّمٌعمىٌموقعٌالتَّوظيفٌالخاصِّ

  (join us) الت وظيفع لمبنك  والد خول إلب موق االلكترونيمن خبلل زيارة الموقع 
تظهر لد  المتقد م قابمَة الش واغر المتاحة  وال تي باإلمكان الت قديم عميها مباشرة  أو الت قديم بطمب 

 عام 
من خبلل تسجيل البريد اإللكتروني  وكممة المرور  ب مكان المرش ق تتب ع الخطوات المطموبة وت ببة 

 :اآلتي تنقسم إلببيانات  ال تي 
 .ورة الش خ ي ة  البيانات الش خ ي ة وال  
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  .الش هادات ال ممي ة 
  .الخبرات المهني ة 
  .الد ورات الت دريبي ة 
  .المهارات 
 .الم ارف 
  . وب مكان المتقد م تحميل سيرت  الذ اتي ة في حال رغبت 

  وهذا (H005700)خاص   متاٌل:  بنهاية إتمام مراحل ت ببة الط مب يح ل  المتقد م  عمب رقم مرج ي  
يتيق  ل  متاب ة المسؤولين ضمَن البنك لم رفة نتيجة طمب  من جهة  ومن جهة أخر  يتيق  ل  الدخول 
إلب طمب  وتحديت  بىي  وقت عنَد ح ول أي  تطوير بسيرت  الذ اتي ة  باإلضافة إلب الت قد م بشكل مباشر 

 إلب أحد الش واغر المتوف رة.  

 

 

 /بنك البركة سورية( نموذج طمب توظيف الكتروني6الش كل رقم )

التِّكنولوجياٌالمستخدمةٌبتطويرٌنظامٌاستقبالٌالسِّيرٌالذَّاتيَّةٌفيٌبنكٌالبركةٌ .4.1.4
ٌسورية:

مبني  باستخدام لغة  (online jobs)إن  نظاَم استقبال الس ير الذ اتي ة في بنك البركة سورية 
(PHPوباست مال إطا )( ر ال ملYII.) 
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نات الت بلث اآلتية:  يتكو ن  نظام  الس ير الذ اتي ة من المكو 

 Job Application Module) ومن خبلل  يستطيع المستخدمون تقديم طمبات :)
 توظيفهم وت ديمها واالطبلع عمب حالتها.

 (Admin Module)مقدم ة  : ومن خبلل  يستطيع مديرو الن ظام االطبلع عمب الط مبات ال
دارة المسؤولين ومستخدمي الن ظام.  وات خاذ اإلجراءات المناسبة من أجل كل  طمب  وا 

 Report Module) ة (: ومن خبلل  يستطيع مديرو الن ظام من ت دير الت قارير الخا  
 بالن ظام وجميع الت قارير  قد أت ف َق عميها أتناء عممية تحميل الن ظام.

 

التوظيفٌفيٌبنكٌالبركةٌسوريةٌباستخدامٌتقنياتٌذكاءٌٌمعالجةٌبيانات .4.2
ٌ:االعمال

انطبلقا من الفكرة األساسية لمفهوم ذكاء االعمال القابم عمب تحويل البيانات األولية الب م مومات   
خمس مراحل عمب الن حو  تمر ضمنذكاء األعمال  وفق تقنياتم الجة  البيانات ذات م نب  ف ن 

 اآلتي:

 
 مراحل م الجة البيانات في ذكاء االعمال (7رقم )الش كل  

 
بنهاية المرحمة التالتة سيتم التو ل الب نموذج مقترح لتطوير هيكمية نظام استقبال السير الذاتية ضمن 
البنك  أما المرحمتين التالتة والراب ة فهما لم الجة بيانات النموذج المقترح وعرضها باستخدام برنام  

Power BI 
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ٌُةٌاألولى:ٌمرحمُةٌجمعٌالبيانات:المرحم .4.2.1

الت وا ل مع المسؤولين  تم   البحث ب د الح ول عمب موافقة إدارة البنك عمب فكرة ومشروع 
والنتيجة والو ول إلب قاعدة بيانات نظام استقبال الس ير الذ اتي ة   ضمن البنكفي قسم تقانة الم مومات 

 طمبا   7941عددها  إذ بمغَ   2020-9-30تاريخ سحب جميع طمبات الت وظيف كما هي بكانت 
  إذ إن   لكل  طمب رقٌم مرج ي  وحيٌد يميز  عن باقي الط مبات  ويبدأ (Excel)وذلك ب يغ ممفات 

    (Human Resources) (  الحرف األو ل إلدارة الموارد البشري ةHبحرف )

  ٌالشَّخفي كل  طمب توظيف هناك مجموعٌة من ل احب الط مب  وتسم ب  صيَّةالبيانات
 بال وامل الد يموغرافية  وهي: 

 الحالة  - الجنس  -الكامل  بالم غة ال ربي ة  االسم  -األب  اسم  -االسم  الكامل  بالم غة اإلنكميزي ة 
 مجال  -مم ال  خدمة  -الهاتف  رقم  - المدينة-اإلقامة  مكان  -البريد  اإللكتروني   – الجنسي ة  -االجتماعي ة  
 االهتمام. 

 :ة ب احب الط مب  وهي  إضافة  إلب مجموعة من البيانات ال ممي ة الخا  

والمسؤوليات الر بيسة )إذ  المهام-ال مل  مكان  -المن ب  ال ذي َعم َل أو ي مل  ب  المرش ق 
 ب مكان المرش ق إضافة أكتر من خبرة(.

 ل احب الط مب  وهي البياناُتٌاألكاديميَّة: 

الت خر ج )وهنا أيضا  باإلمكان  درجة  -الجام ة أو الم هد  اسم  -الش هادة  نوع  -الد رجة  ال ممي ة 
 إضافة أكتر من درجة تح يل عممي(.

 وهي:بياناٌتٌأخرى   

يمكن الر جوع إليها عنَد الحاجة  أرقامٌ -واالهتمامات  الهوايات  -الد ورات  الت دريبي ة 
(references). 

وحيثٌ(،excelٌعمىٌشكلٌجدولٌ)ٌكانتٌطمب7941ٌعمميَةٌسحبٌبياناتٌالتَّوظيفٌلـٌٌإنٌَّ
ٌذلكٌجعَلٌٌأن أكثرٌمنٌشيادةٌجامعيَّة،ٌفإنَّ أغمَبٌالطَّمباتٌتتضمَّنٌأكثَرٌمنٌخبرةٌعملٌسابقة،ٌوأيضاًٌ

ٌاألصميٌِّ ٌعددىا ٌأضعاَف ٌإذ7941)ٌوىوٌالبيانات ،)ٌٌ ٌإلى ٌالخبرات ٌمجموُع خبرًة،27774ٌٌوصل
ٌإلىٌٌو ٌوالدِّراسيِّ ٌدرجًةٌعمميًَّة.17834ٌكذلكٌوصلٌمجموُعٌالتَّحصيلٌالعمميِّ
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 :ٌتحميلٌبياناتٌالتوظيفٌوفقاٌلحالتياٌاالصميةٌضمنٌقاعدةٌالبيانات

الت وظيف  لمقارنة طمبات الت وظيف مع طبي ة القرار المت َخذ من قبل مسؤولي عممية 
دت   د  عمب اختيارها ضمَن البنك مع تحديد المنا ب والوظابف ال تي  الط مبات ال تي تم  الموافقة ح 

 ت ي نت بها.
  والط مبات ال تي لم يتوا ل فريق  الت وظيف تمت مقابمتهابيَن جميع الط مبات ال تي  تم التمييزكما 

 م ها. 

وبقراءة  0202-9-30ب د االنتهاء من عممي ة سحب جميع البيانات كما هي بقواعد البيانات بتاريخ 
ين ضمَن البنك  تبي َن أن  هناك نوعين من القرار يقوم   بسيطة وعام ة لها  وَوفقا  لممقاببلت مع المخت  

ل،ٌفيوٌانتقاءٌالطَّمباتٌالمناسبةٌإلجراءٌ أمَّاب  المسؤولون عن عممية الت وظيف:  وأمَّاٌٌالمقابمة.األوَّ
ٌ.ٌويتمٌتعيينياتجاوزٌالمقابالتٌالثَّاني،ٌفيوٌتحديدٌالطَّمباتٌالَّتيٌست

في طريقة عرض البيانات  فمتبل : مرش حون ي ممون بالمؤس سة نفسها يذكرون  تبي َن وجود اختبلف كبير
لد  البحث من قبل مسؤول الت وظيف عن المرش حين ال ذين لديهم  وعمي .اسَم مكان ال مل ب د ة طرق  

ل إلب جميع  خبراٌت سابقٌة لد  هذ  المؤس سة  لن األمر  ذات  ينطبق  عمب مكان  المرش حين.يتم  التو  
 اإلقامة  والحالة االجتماعي ة  والش هادات ال ممي ة وغيرها. 

 
 بيانات التوظيف كما تم سحبها من قاعدة البياناتنموذج عن ( 8)الشكل 

د الخبليا الممزمة أماَم المتقد مين لم مل السبب  في ذلك أن   عند ت ميم الن ظام كاَن الت ركيز  عمب تحدي
“mandatory) ال تي ليس باإلمكان اعتبار الط مب مكتمبل  بدون ت ببتها  وغفل أماَم مطوري (  و

غير المتناسقة  سيج ل البياناتالن ظام أن  ترَك إمكاني ة ت ببة الخانات بدون قيود أماَم المتقد مين 
 متراكمة . 
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بات الت وظيف في هذ  المرحمة ال تخرج عن كونها بيانات عشوابي ة  غير متناسقة  وهي وعمي  ف ن  طم
بذلك ب يدة عن كونها م مومات مفيدة  أماَم المسؤولين  ب مكانهم االستناد عميها لمو ول إلب أي  قرار 

 .مهم  
 المرحمُةٌالثَّانيُة:ٌمرحمُةٌتنظيفٌالبيانات: .4.2.2

ة بالغة لهذ  المرحمة نظرا  ل  وبتها وحاجتها لمدقة أوال  تولي تقنيات ذكاء االعمال أهمي
 والعتماد باقي المراحل عمب جودة تنفيذها تانيا .

عممهم  وشك لحيث تم في هذ  المرحمة االست انة بىخ ابيين بمجال خوارزميات تنظيف البيانات 
 % المتبقية.40من ال مل المنجز في حين ساهم ال مل اليدوي بتنظيف % 60

 

 ةُجودةُالبيانات:ت ُخطَّ ُطوير 

مكان حدوث  م رفة-بداية  -إن  عمميَة تقييم جودة البيانات عممي ٌة متكاممٌة بحد  ذاتها  وتتضم ن 
غالبية األخطاء  بحيث يمكن تحديد الس بب الجذري  ووضع خط ة إلدارتها  بحيث تتضم ن هذ  الخط ة 

 توفر المتطمبات اآلتية:

 لمؤه ل: يجب ت يين أشخاص ذوي خبرة في بيانات المؤس سة  وذلك بهدف إدارة الكادر البشري  ا
 البيانات. مهندس-هذ  البيانات وتنظيمها  وهي عمب سبيل المتال: كبير مسؤولي البيانات 

   ة مقاييس جودة البيانات: لتحديد مد  جودة بيانات موضوع الخطة يجب اعتماد مقاييس خا  
حيث ت  تمد  عبلمٌة لكل  عممي ة تنظيف لمبيانات  تساعد في تحديد   ب100-1كىن تندرج من 

 مد  الت طو ر في خط ة ال مل.
  بمرور  البيانات.اإلجراءات: يجب تحديد مجموعة  واضحة  من اإلجراءات لبدء خط ة جودة

لوي ات الوقت  ستحتاج هذ  اإلجراءات إلب الت حديث مع تغي ر جودة البيانات  ومع تغي ر أو 
 ((1المؤس سات.

 :ٌتصحيُحٌالبياناتٌمنٌالمصدر

                                                           

) 1)a4b751f4066f-preprocessing-and-cleaning-vidhya/data-https://medium.com/analytics  

cleaning-https://elitedatascience.com/data 

ِّ

 

https://medium.com/analytics-vidhya/data-cleaning-and-preprocessing-a4b751f4066f
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إذا كان من الممكن إ بلح البيانات قبل أن  ت بَق إدخاال  خاطب ا أو مكرر ا  في 
الن ظام  ف ن   يوف ر  ساعات من الوقت  ويضع البيانات عمب الخط  ال  حيق.. ويتم  ذلك من 

 تنح ر  البيانات ال تي يتم  ت ببتها ضمنها. خبلل ح ر الحقول بمجاالت اختيار محد دة 
 :البياناتٌوالتَّكرارات ٌإدارةٌُ

فة )اسم الش خص   –المؤس سة  اسم-ب ض  قواعد البيانات قد تتضم ن حقوال  فيها بياناٌت ت ود  لنفس ال  
عمميَة الت نظيَف  ف ن   وعمي .مكان اإلقامة ... إلخ(  ولكن هذ  البيانات تكون مذكورة  بىشكال مختمفة  

 هنا تكون َوفقا  لممنهجي ات اآلتية:

 (  الت وحيد(Standardizing فة ذاتها  لتكون من الن مط : وهو توحيد  الخانات ال تي ت ود لم  
 ...(.  ورة-وطني   رقم- نص  -ذات  )عدد 

 (  الت طابقNormalizing ضمان  تسجيل جميع البيانات بشكل :).تسمي ات  )اعتماد مت سق
فة ذاتها باألماكن المختمفة لتسجيمها(.  واحدة لم  

  الد م :(Merging)  عندما تكون البيانات مب ترة  عبر مجموعات بيانات مت د دة  فالد م   هو
مة من مجموعات البيانات هذ  إلنشاء ممف جديد )الت طابق  عممي ة  دم  األجزاء ذات ال  

  عمب مستو  أكتر من جدول(.
   الت جميع:(Aggregating) .عرض  البيانات بشكل مخت ر 
   الت  فيةFiltering).تضييق  نطاق مجموعة البيانات  لتضمين الم مومات ال تي نريدها فقط :) 
 تقييس :(Scaling)   1-0أو  100-0مع مقياس م ي ن  متل:  البيانات لتتناسب تحويل. 
 (  اإلزالةRemovingإلغاء  البيانات :)  رة   (1)ٌوالمتباعدة.المكر 

 
 :ٌتقنياُتٌتنظيفٌالبيانات

عبارٌة عن تقنيات تطب ق  بشكل أساسي  عمب  وتهيبتهاإن  عمميَة تنظيف البيانات 
 البيانات الض خمة  وال تي ال يمكن م الجتها بال مل اليدوي   ومن هذ  الت قنيات:

  ل  ل  جداول  الت حويل: تحويل  البيانات ضمن الحقول من خبلل مقابمتها باسم واحد ي  تَمد  وي حو 
 من خبلل البحث عن . 

                                                           

 (1) https://research.aimultiple.com/data-cleaning/ 
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  عمب القيمالمدر جات الت كراري ة: تسمق بتحديد القيم ال تي تحدث بشكل أكتر تكرارا   واعتمادها 
 األقل  تكرارا .

 انات الض خمة األدوات: تىتي المؤس سات الت قني ة كل  يوم بىدوات جديدة وأفضل  إلدارة البي
 والت  قيدات ال تي يمكن أن  ت احَبها.

  : : وهي مجموعٌة من الخطوات المتسمسمة  ال تي ت طب ق  لحل  مشكمة ما  متل  الخوارزمي ات 
 (1)ٌ.الت دقيق  اإلمبلبي  

 :ٌالتَّدخالُتٌاليدويَّةٌفيٌالبيانات

البيانات يدويا   من أجل  اليوم  من غير المجدي أو االقت ادي  عمب اإلطبلق تحرير
في حالة وجود بيانات قي مة لمغاية أو  ذلك.وذلك في حال كان كمي ة  البيانات كبيرة   ومع  الت حسين.

وهنا ال  يدويا .عند الحاجة إلب المبليين من البيانات الم ن فة  قد يكون من المنطقي  تحديث البيانات 
ن ما إدخال ال ن ر البشري  مع عمل الخوارزمي ات والت قنيات ي ني الت نظيف اليدوي  بالم نب الح رفي   وا 

 البرمجي ة نظرا  لحساسي ة البيانات في ب ض الحاالت.

 ومن أفضل الممارسات ال تي يجب وض ها في االعتبار ما يىتي:

 الت ىك د  من فرز البيانات حسب الس مات المختمفة:

 ألكبر حجما   محاولة تقسيمها إلب مجموعات أ غَر لزيادة في حالة مجموعات البيانات ا
 سرعة الت كرار.

 ( استخدام  ب ض الوظابف واألدوات المساعدة  متل: استخدام  ممفاتexcel أو خا ي ة بحث )
 .(regex)واستبدال 

 :ٌأفضُلٌالممارساتٌفيٌتنظيفٌالبيانات

تبار خبلل أي  محاولة تم ة ال ديد  من الممارسات ال تي يجب وض ها في االع
 من أهم ها: البيانات.لتنظيف 

  جبَلت لكل  عممي ة تنظيف: لقياس مد  تطو ر ال مل بين كل  عممي ة االحتفاظ بس 
عي نة من البيانات ودراستها )هل هذ  ال ي نة  1000وأخر   عمب سبيل المتال: أخذ 

                                                           
(2

) https://research.aimultiple.com/data-cleaning/ 
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عادة احتساب 10قة حق قت  الجودَة المطموبة وتسجيل الن سبة المتحق   % متبل   وا 
حقة.  الن سبة ذاتها عمب ال ي نة ذاتها في عممي ة الت نظيف البل 

  االنحراف  الم ياري  أو عدد  البيانات المفقودة لتحديد : تحميل  اإلح ابي ات  متل 
المشكبلت األكتر شيوعا  بسرعة  ومد  مشاركة عممي ة الت نظيف في تقميل 

 خفيف عدد البيانات المفقودة.االنحراف  وت
  القيام  ب ممي ة تنظيف البيانات بىكتر طريقة شمولي ة ممكنة  مع عدم الت فكير فيمن

 سيجري الت حميل فقط  بل من سيستخدم الن تاب  المستمدة من .
  اختيار  ضوابط طريقة إدخال البيانات بشكل أكتر دق ة  يمكن أن  يساعد  في رفع كفاءة

قا . عرض ال  بيانات  واستخدامها ضمن قواعد البيانات الح 
  اختيار الحمول البرمجي ة القادرة عمب تمييز البيانات الم يبة ورب ما حم ها قبل أن  ت بَق

 مشكمة .
  تجزبة  البيانات الضخمة إلب مجموعات جزبي ة تسه ل  عمميَة الو ول إلب ال ين ات

 (1)المطموبة بسرعة أكبر. 
 ٌميةٌتنظيفٌالبياناتنتيجةٌعم: 

َدت  أنواع  البيانات من  تم تنظيف وم الجة البياناتٌٌٌٌ د  باستخدام واجهة االست بلم  إذ ح 
َدت  حقول  أخر  كنص أو تواريخ.. باإلضافة  د  خبلل تحديد ب ض الحقول كىرقام  في حين ح 

س جَمت  سنوات  الخبرة إلب ذلك  تم  إجراء ب ض الحسابات في هذ  المرحمة  عمب سبيل المتال: 
ك ف لكل  خبرة من خبرات مقد م الط مب  عمب سبيل المتال: إذا كان مقد م  الط مب لدي  

 لذلك.خبراٌت في ال ديد من المجاالت أو المؤس سات  كل  واحد منهم مسج ل في  ف واحد  
يزة  مت  م    وال تي تمك ن من الح ول ( لحساب إجمالي عدد الس نوات لكل  متقد م(pivotاست خد 

ٌعمب سجل واحد لكل  مقد م طمب  يحتوي عمب إجمالي عدد سنوات الخبرة.

                                                           
(1) https://research.aimultiple.com/data-cleaning/ 

 

 



 

59 

 

ٌ
 عمميات التنظيفبيانات التوظيف ب د نموذج عن ( 9)الشكل 



ٌ:المرحمُةٌالثَّالثُة:ٌمرحمُةٌتخزينٌالبيانات .4.2.3

َمت  البيانات إلب نموذج البيانات بت   وأ طم قت  ال بلقات بين  إذ أ دخ  الجدول.. بالت ف يل  وأ نش 
إذ   وتمكين الت حميل الد يناميكي    لربط الجدول بب ض   وواحد إلب عد ة عبلقات  عبلقات واحد لواحد

 استخدام أعمدة من جداول مختمفة لتكون في الت حميل نفس . يمكن

 

ٌ:الوصولٌالىٌنموذجٌمقترحٌلتطويرٌنظامٌالتوظيفٌفيٌبنكٌالبركةٌسورية .4.3
نتيجة مرور تطبيق ذكاء االعمال بمراحم  األولب والتانية والتالتة والمتمتمة بسحب وتنظيف       

ل إلب وتخزين البيانات  قالب نموذج جديد مقترح لنظام استقبال السير الذاتية في بنك كانت  الت و  
دة  إضافة  إلب اقتراح تخ   ات جديدةالبركة سورية يتضمن  تساعد  في عممي ة  بيانات جديدة موح 

ل إلب الط مبات  وذلك بسبب أن  المتقد مين لم مل ضمَن البنك هم م ن خمفيات مؤس ساتي ة  الت و  
  إذ إن  توحيَد البيانات بشكل كبير قد يؤت ر  عمب عدا عن خمفياتهم االكاديمية المت ددة أيضا  مختمفة  

س ابقة  ال تي ي مل بها المرش حون أو الت خ   ات  األكاديمي ة  الت سميات الم تمدة من قبل المؤس سات ال
الم تمدة من قبل الجام ات والم اهد.. متاٌل: مجال  المحاسبة هو م ن أوسع المجاالت أكاديمي ا  ومهني ا   

يمي  ضمَن وتسمي ة  المحاسب تختمف  من مؤس سة إلب أخر  حسَب طبي ة توس ع الهيكل الوظيفي  والت نظ
 المؤس سة  إضافة  إلب طبي ة المؤس سة بحد  ذاتها  كونها مؤس سة   ناعي ة   خدمي ة  أو تجاري ة . 
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ولذلك نجد  أحَد المرش حين يذكر أن  من َب  الوظيفي  ضمَن المؤس سة محاسٌب لمؤس سة  ناعي ة  
  ولكن جميع هذ  الت سميات متبل   ات مدينةوالمهام  نفسها ضمَن مؤس سة خدمي ة هو مسؤول  حساب

تن ب  في الن هاية تحت اخت اص المحاسبة بشكل عام  ولمت و  ل بسرعة ودق ة إلب َمن يحمل  
الخبرة  كان ال بد  عند عممي ة تقييم البيانات وتنظيفها من إضافة تخ   ات لمخبرة األكتر تداوال   

األمر  ذات  ال ينطبق  عمب  أيضا .لمد راسة األكتر تداوال  وشهرة  وأيضا  إضافة تخ   ات عام ة 
ال يقبل تسميات أخر   وأيضا   متبل .مسمي ات الجام ات أو المؤس سات  فتسمية  جام ة دمشَق 

كل ذلك تم أخذ  ب ين االعتبار في النموذج  االحتماالت فهو وحيٌد ال يقبل   المحمي ة.تسميات البنوك 
 .المقترح

طمَب توظيف  وح رها  7941وبناء  لما ورد فقد تم  ال مل عمب توحيد البيانات ال ابدة لد 
كل  عمود يبقب متاحا  لممرش حين مم ن يممكون  في-« ذلكغير »مع ترك خيار -ضمَن قوابم محد دة 

َرت  خبرات عممي ة أو عممي ة من مؤس سات أو جام ات ليست  من القوابم ال تي  مع فريق  بالت  اون ح   
والنموذج المقترح تضمن م الجة البيانات  سورية المتخ  ص ضمَن بنك البركة الموارد البشري ة 

  طمب الكتروني يرد الب التطبيق مستقببل   أليالتاريخية السابقة إضافة الب وضع قالب جديد 

ل إلب  إذا . تهيبة القاعدة األساسي ة لتسجيل  إعادةيتضمن نموذج مقترح نتيجة ال مل كانت  الت و  
  حيث يقترح النموذج إضافة نظام استقبال السير الذاتية في بنك البركة سورية ضمنبيانات المرش حين 

 :او ت ديل كل  من الحقول االتية

ٌوىوٌمضاٌفٌإلىٌمخزونٌالبيانات(:العملٌ)مخزوِنٌمجالٌ .4.3.1

تم  الت و  ل حيث ب  المرش ق   عملي ب ر مخزون مجال ال مل عن التخ ص السابق الذي 
لب خبرة فريق الموارد البشري ة  إلب القابمة ب د ال ودة إلب البيانات الت اريخي ة لمت وظيف ضمَن البنك  وا 

  بالمجال.
لمخبرات ال تي من  «غير ذلك»تخ   ا  بقطاعات األعمال  وي ضاف لها خيار  11القابمة  عبارٌة عن 
ن ضمَن القابمة  ومن اختيار كل  قابمة من الممكن اختيار اسم المؤس سة ال تي ت  د  الممكن أال  تكو 

 ضمَن هذا القطاع.
 
 



 

61 

 

No. experience category 
1. Banking & Exchange 
2. commercial and industrial 
3. Educational 
4. Insurance 
5. NGO 
6. Technology 
7. Telecommunication 
8. Governmental 
9. Tourism 
10. Medical 
11. volunteering 
12. other 

 ( مخزون مجال ال مل1جدول رقم )
ل لها هي نتيجة  تحميل البيانات المستخَرجة من نظام الت وظيف  وهي  طب ا  القطاعات ال تي تم  الت و  

 ل مل ودخول قطاعات جديدة إلب الس وق.لمت حديث والت  ديل مع تطو ر سوق ا قابمةٌ -بالت ىكيد-

ٌمخزوُنٌمكانٌالعمل: .4.3.2

بت  من قواعد البيانات –الط مبات  تظهر   كبيرة  في ذكر مكان ال مل ال ذي  عشوابي ة  -كما س ح 
ي َة أماَم المرش ق في كتابة اسم المؤس سة ال تي ي مل بها   ي مل  ب  المرش ق  والسبب في ذلك ترك  الحر 

         -سيراتيل  -: سيرتل لبلت  االت» سيرتل« لشركةسبيل المتال: نجد  عد ة تسمي ات ف مب 
syriatel- syriatel for communicating  .وما إلب ذلك من الت سميات 

طب ا هذ  ال شوابي ة الكبيرة ينت  عنها عشوابي ة وعدم دق ة مقابمة أماَم الموظف المسؤول عن عممي ة 
ل إلب الط مبات ال تي لديها الخبرة الت و    » .سيرتل« بمؤس سةظيف في الت و  

نة من  تم التو ل في النموذج المقترح اسَم مؤس سة وشركة هم األكتر تداوال  في  93إلب قابمة مكو 
وغيرها من -الم مومات  تقنية- الت امين- االت  االت- البنوك« بمجاالتسوق ال مل الس وري ة 

غير ذلك لممرش حين ال ذين ي ممون  ت ر َك خيارٌ   وطب ا  » ال مللقطاعات ال تي اعت م دت  ضمَن مجال ا
 في شركات ومؤس سات خارج القابمة.

 
experience category experience subcategory 
Banking & Exchange   

  Al Baraka Bank Syria 
  Cham Bank 
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  Syria International Islamic Bank 
  Arab Bank Syria 
  Bank Audi Syria 
  Banque Bemo Saudi Fransi 
  Al Sharq Bank 
  Bank of Jordan Syria 
  Bank of Syria and Overseas 
  Byblos bank  
  Qatar National Bank 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Syria Gulf Bank 
fransa bank 
The International Bank for Trade and Finance 
Ibdaa Bank 
First Micro Finance 
Alwatania Micro finance 
Central Bank of Syria 
Commercial Bank of Syria 
Industrial Bank  
Popular Credit Bank 
Real Estate Bank 
Saving Bank 

  Al-haram company for transfer 
  Alfouad money transfer  
  AL ADHAM EXCHANGE 
  Sahloul exchange and transfer 
  Tawasul around the world for transfer money 
  Al Diar 
commercial and 
industrial 

  

  Hamsho international group 
  

  

  

Al Resala Group 
Al-Durra food industry 
Katakit 

  osos 
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  RAMAC Group 
  MABCO 
  Samatel 
  Sham Wings Airline  
  ARAMEX 
  souccar 
  Moore Stephens 
  (EY) Ernst&Young 
  Deloitte 

Educational   

  Damascus University 
  Aleppo University 
  Tishreen university 
  Al-Furat University 
  Al-Wataniyah International School 
  AL-Ba’ath University  
  Syria Private University 
  Syria Virtual University 
  Yarmouk University 
  CHAM private universiy 
  WADI University 
  Arab International University 
  International University For Science and Technology  
  HIBA 
  Al Rasheed private university 
  Kalamoun University 
Insurance   

  

  

  

ADIR insurance Co. 
Al aqeelah takaful insurance 
Arab Orient Insurance Company  
Arabia Insurance Company  
National insurance company 
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Syria International Insurance/AROPE 
Syrian Corporation for insuranse 
Syrian Islamic Insurance Company 
Syrian Kuwaiti Insurance Company 
United insurance company 
TRUST SYRIA Insurance 

NGO   

  Syrian Arab Red Crescent 
  Unrwa 
  UNDP 
  Syrian trust for development 
  Oxfam 
  Première Urgence 
  UNICEF 
Technology   

  iTECH 
  SAWA 
Telecommunication   

  Syriatel 
  MTN 
Governmental   

  The Public Institution for Social Security 
Tourism   

  Sheraton Damascus Hotel 
  Sheraton Aleppo Hotel 
  Dedeman Damascus Hotel 
  SAFIR HOTEL HOMS 
  Afamia Rotana Hotel 
  cham hotel 
  Blue tower Hotel 
  Armitage Hotel 
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  Four Seasons Hotel 
Medical   

  UNIFARMA 
    
volunteering   

  JCI 
other   

 ( مخزون مكان ال مل2جدول رقم )
 

ٌ)وىو .4.3.3 ٌمخزونٌالبيانات(:ٌمضاٌفٌإلىٌمخزوُنٌالتَّخصُّصٌالدِّراسيِّ

يتضمن النموذج المقترح مخزونا  لمتخ ص الدراسي  وهوما كان غير متوفر في النظام  وقد 
لم الجة الت سمي ات المختمفة لتخ   ات الجام ات باختبلفها  لتسهيل عممية أضيف الب المقترح 

الن ظر عن اسم الجام ة أو مسم ب  الو ول إلب الت خ   ات المطموبة أكاديمي ا  بسرعة وبغض  
 الت خ  ص ضمنها. 

وفي اختيار  ذلك.تخ   ا   وي ضاف إليها خياٌر غير  21ح ر الت خ   ات ضمن  حيث تم
عمب المجاالت األكاديمي ة  ال تي من الممكن االستفادة منها بالقطاع البنكي   تم التركيزالت خ   ات 

 ع تحميل بيانات الط مبات المتقد مة عمب البرنام .عمب وج  الخ وص  ومن واق
No. specification 
1 Accounting 
2 Architecture 
3 Banking and Finance 
4 Business Administration 
5 Civil Engineering 
6 Computer Engineering 
7 Economics  
8 Electrical Engineering 
9 English Literature 
10 HR 
11 Information Technology 

Engineering 12 Interior Design 
13 Sharaa'/Islamic 
14 Journalism  
15 Law 
16 Management Information 

System 17 Marketing 
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18 Mechanical engineering 
19 Media  
20 Telecommunication 

Engineering 21 Translation 
22 other 

 ( مخزون التخ ص الدراسي3دول رقم )ج

 

ٌمخزوُنٌمكانٌالدِّراسة: .4.3.4

ينطبق  األمر ذات  المطبق عمب مكان ال مل في عمود مكان الد راسة األكاديمي ة  وذلك من 
 خبلل توحيد اسم الجام ة أو الم هد ال ذي نال ب  المرش ق شهادت  األكاديمي ة. 

اسَم جام ة أكتر َتكرارا  وي ضاف إليها خياٌر غير ذلك لمجام ات  28نتيجَة عممي ة الت وحيد كانت  لد 
 األخر   ال تي من الممكن وجودها لب ض الط مبات.

ة الموجودة في سوري ة. في اختيار أسماء الجام ات أ كت ف ي بىسماء الجام ات الحكومي ة  والخا  
No. university name 
1 Damascus University 
2 Aleppo University 
3 Tartus University 
4 Albaath University 
5 Hama University  
6 Syrian Virtual University 
7 Bilad Al-Sham Private University 
8 Yarmouk Private University 
9 International University for Science and Technology 
10 Tichreen University  
11 Ebala Private University  
12 Al Andalus University 
13 Al Rasheed international University  
14 Al Sham private university   
15 Al-Furat University 
16 Al-Jazeera Private University 
17 Alwadi international university  
18 Al-Wataniya Private University  
19 Arab Academy 
20 Arab International University 
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21 HIBA 
22 HIAST 
23 Mamoun Private University  
24 Qassioun  University 
25 Syrian Private University 
26 Uiversity Of Kalamoon 
27 Sudan University 
28 institute degree 
29 other 

 لدراسة( مخزون مكان ا4رقم ) لجدو 

ٌ:الصفاتٌالشخصيةمخزوُنٌ .4.3.5
يتضمن النموذج المقترح الت ديل عمب الحقول الخا ة بت ببة البيانات الشخ ية لممرشحين والتي ٌٌٌٌ

ت رف بال وامل الديموغرافية لت بق خيار من مت دد  كما هو الحال بالجوانب الخا ة بالدراسة 
الوظابف ت يين أشخاص بموا فات االكاديمية والخبرة ال ممية  حيث تتطمب خ و ية ب ض 

شخ ية م ينة: كاختيار مرشق من الذكور ممن ال يتجاوز عمر األرب ين عاما  لوظيفة سابق متبل  او 
 الحاجة لت يين موظفين جدد ألحد فروع المحافظات وبالتالي األ ل يكون بالبحث عن مكان اإلقامة.

-الحالة االجتماعية – ية ال ابدة لد: الجنس تناول النموذج المقترح تنظيف وتوحيد البيانات الشخ
 مكان اإلقامة.   –خدمة ال مم  –ال مر )ادخال المواليد بطريقة اختيار من روزنامة( 

 
وفقًاٌلماٌوردٌمنٌاقتراحٌنموذجٌجديدٌلقاعدةٌبياناتٌطمباتٌالتوظيفٌفيٌبنكٌالبركةٌسورية،ٌأصبحٌ

مسةٌمنٌمراحلٌتقنياتٌذكاءٌاالعمالٌوالمتمثمةٌبتحميلٌباإلمكانٌاالنتقالٌالىٌالمرحمتينٌالرابعةٌوالخا
ٌوعرضٌالبيانات.

ٌ
ٌ

 Powerعرضٌنتائجٌتحميلٌبياناتٌالتوظيفٌبعدٌمعالجتياٌوفقٌبرنامجٌ .4.4
BI:ٌ

 وهيالتي تخفيها البيانات المختمفة  عمال في رؤية الجوانب المختمفة تتجسد قوة تقنيات ذكاء اال    
وهنا تم االست انة بىحد البرام  المتخ  ة وعرض البيانات  من مرحمتي تحميل  كل  في  تتبمور
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  باعتبار  أحدث  Power BIبتقنيات ذكاء االعمال القابمة عمب تحميل وعرض البيانات وهو برنام  
 :رواد مجال تحميل البيانات باستخدام التقنيات القابمة عمب ذكاء االعمال 

ٌمرحمُةٌتحميلٌالبيانات:ٌ:منٌمراحلٌذكاءٌاالعمالٌالمرحمُةٌالرَّابعةٌُ .4.4.1

لزم االمر وذلك  إذاإضافة الب م فوفات  موجزة في هذ  المرحمة انشاء جداول  تم 
 المختمفة.إلظهار تكرار المتغيرات 

ٌ:ٌمرحمُةٌعرضٌالبيانات:منٌمراحلٌذكاءٌاالعمالٌالمرحمُةٌالخامسةٌُ .4.4.2

إضافة الب   ط مبلوحة  عرض البيانات لتحميل خ ابص مقد م ال أنشبت في هذ  المرحمة
 ال وامل ال تي تؤت ر  عمب قرار الت وظيف.تحميل 

 
نتاب  تحميل البيانات باستخدام البيانات ال ابدة لمجنس والحالة  ب ض  -الت قريرفي م رض هذا -س يسَرد  

ت االنحدار تحميبل ستجر وب د ذلك  الوظيفي ة.االجتماعي ة والمستو  الت  ميمي  ومجال الد راسة والخبرة 
 .سورية-البسيطة الختبار ال وامل ال تي تؤت ر عمب قرار الت وظيف في بنك البركة 

 
 7941 2020-9-30إجمالي الط مبات بتاريخ 

 2396 2020-9-30الطمبات  ال تي قوبَمت بتاريخ 
 267 2020-9-30الط مبات  ال تي تم  الموافقة عميها بتاريخ 
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1Power BIلوحةٌعرضٌبياناتٌالتوظيفٌضمنٌبرنامجٌٌ(10رقمٌ)ٌالشَّكلٌُ

                                                           
1
تمتنفٌذلوحةعرضالبٌاناتمنقبلالباحثة 
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وت نيفها من  المجم ة تتيق لوحة عرض البيانات الربيسية إعطاء  ورة اجمالية لطمبات التوظيف 
 ال ممي مجال الخبرة السابقة  درجة التح يل  الدراسي التخ ص  الخبرة ناحية متوسط سنوات 

 لجنس والحالة االجتماعية.الحالة االجتماعية إضافة الب ا
 مكانية ربط أي عامل من ال وامل عدا عن الناحية الجمالية بال رض  ب تتميز لوحة عرض البيانات

يؤدي الضغط الب  فمتبل دراستها السابقة بمقابم  من باقي ال وامل عند اختيار أحد الجوانب المطموب 
خواص الطمبات التي تحمل فقط الب م رفة  القسم الخاص بدرجة التح يل ال ممي "بكالوريوس متبل "

هذ  الدرجة ال ممية  وكذلك يؤدي اختيار بند الطمبات الموافق عميها الب تغيير جميع بيانات لوحة 
ال رض لت بق خا ة فقط بالطمبات الموافق عمب ت يينها  وهنا تجري عممية التحميل والتقييم لنظام 

 وسياسة التوظيف بالبنك.
ُالخصائصُا يموغرافيَّةُللمرّشحين:عرض   لدِّ

عدُدٌالطَّمباتٌ التَّصنيفاتٌُ خصائُصٌالمتقدِّمين
 اإلجماليَّة

النِّسبُةٌ
اإلجماليَّةٌ
 لمطَّمباتٌ

الطَّمباُتٌ
النِّسُبٌلمطَّمباتٌ الموافقٌعمييا

 الموافقٌعمييا

Gender/ٌالجنُس 
(1). Male. 3979 50.11% 169 63.3% 
(2). Female. 3962 49.89% 98 36.7% 

Marital 
Status/ٌالحالُة

 االجتماعيَّة

(1). Divorced 102 1.28% 1 0.37 % 
(2). Married 2137 26.91% 61 22.85% 
(3). Single 5687 71.62% 205 76.78% 
(4). Widowed 15 0.19% 0 0% 

Field of 
Study/مجاُلٌالدِّراسة 

(1). Accounting 1140 14% 39 14.61% 
(2). Architecture 38 0% 0 0 

(3). Banking and 
Finance 1218 15% 61 22.85% 

(4). Banking and 
Insurance 566 7% 30 11.24% 

(5). Business 
Administration 919 12% 34 12.73% 

(6). Civil Engineering 38 0% 1 0.37% 

(7). Computer 
Engineering 72 1% 2 0.75% 

(8). Economics 534 7% 18 6.74% 
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(9). Electrical 
Engineering 39 0% 0 0 

(10). English Literature 426 5% 10 3.75% 
(11) HR 77 1% 3 1.12% 

(12) 
Information 
Technology 
Engineering 503 6% 13 4.87% 

(13) Interior Design 12 0% 0 0 
(14) Journalism 5 0% 0 0 
(15) Law 283 4% 7 2.62% 

(16) Management 
Information System 32 0% 2 0.75% 

(17) Marketing 168 2% 8 3.00% 

(18) Mechanical 
engineering 14 0% 0 0 

 (19
) Media 44 1% 0 0 

(20) Other 1633 21% 35 13.11% 
(21) Sharaa'/Islamic 33 0% 0 0 

(22) Telecommunication 
Engineering 23 0% 

0 0 

(23) Translation 124 2% 4 1.50% 

Degree/ٌدرجُة
 التَّحصيلٌالعمميٌِّ

(1) BACHELOR 4760 60% 183 68.54% 

(2) DIPLOMA 896 11% 25 9.36% 

(3) HIGH_SCHOOL 207 3% 2 0.75% 

(4) INSTITUTE 856 11% 22 8.24% 

(5) MASTER 1135 14% 33 12.36% 

(6) MISSED 1 0% 0 0% 
(7) PHD 86 1% 2 0.75% 

Job Sector/ٌمجاُل
 العمل

(1) Banking & 
Exchange 1837 23.13% 

84 31.46% 

(2) commercial and 
industrial 582 7.33% 

20 7.49% 
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(3) Educational 322 4.05% 9 3.37% 

(4) governmental 118 1.49% 3 1.12% 

(5) Insurance 179 2.25% 12 4.49% 

(6) Medical 117 1.47% 3 1.12% 

(7) NGO 121 1.52% 5 1.87% 

(8) Other 3844 48.41% 103 38.58% 

(9) Technology 160 2.01% 4 1.50% 

(10) Telecommunication 524 6.60% 19 7.12% 

(11) Tourism 113 1.42% 5 1.87% 

(12) volunteering 24 0.30% 0 0% 

Experience 
Categories/ٌفئاُت

 الخبرة

(1) 0-2 Years 3342 42.09% 110 41.20% 

(2) 3-5 Years 2085 26.26% 89 33.33% 

(3) 5-9 Years 1537 19.36% 52 19.48% 

(4) +10 977 12.30% 16 5.99% 

 ( الخ ابص الديموغرافية لممرشحين5جدول رقم )
يموغرافيَّةُللمرّشحي الخصائصُالدِّ  ن:تحليلُ 

ويتناول التحميل هنا المقارنة بين االح ابيات التي يقدمها البرنام  إلجمالي طمبات التوظيف مع 
 متيمها من االح ابيات لمطمبات التي تم ت يينها 

 (: (Genderالجنس   -1

 

. 

 
 

 
 

 اجمالي الطمبات–( توزع الجنس 11الش كل  رقم )
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قد ي ني هذا أن   ال توجد قيوٌد عمب أي   إناث. ٪49.89و٪ من المتقد مين ذكوٌر  50.11ما يقارب 

جنس لمت قد م لم مل ضمَن البنك  وال يوجد من ٌب خاص  بالجنس  ألن  الن سَب المبوي ة لمذ كور واإلناث 
 متساويٌة تقريبا .

 

 

 

  
 

 
 

 توزع الجنس /الطمبات المقبولة–( 12الش كل  رقم )

هذا ي ني أن   إناث.٪ 36.7و  ٪ منهم ذكورٌ 63.3مين الم ي نين أن  ومع ذلك  أظهرت  نتاب   المتقد  
 أفضل لم مل في البنك. لديهم فر ةٌ الذ كور كان 

 
 (:Marital Statusاالجتماعي ة )الحالة   -2

  
 
 

. 

 
 

 

 

 

 ت نيف الحالة االجتماعية لجميع الطمبات-( 13الش كل  رقم )                  
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٪ 1.28٪ منهم متزوجون  26.91المتقد مين غير متزوجين  اجمالي من  ٪71.62ما يقارب 
 ٪ منهم أرامل.0.19مطم قون  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 ت نيف الحالة االجتماعية لمطمبات المقبولة-( 14الش كل  رقم )
٪ منهم 22.85٪ منهم غير متزوجين  و76.78في حين أظهرت  نتاب   المتقد مين الم ي نين أن  

هذا ي ني أن   من المحتمل أن  يكوَن م ظم  الت  يينات ألشخاص غير  مطم قات.٪ 0.37و متزوجون.
ب ما تكون من الفبات ال مري ة الفتية ال تي لم  متزوجين  وهنا يجب تحميل أعمار موظ في البنك ال تي ر 

 تتزوج ب د.
 
 (field of study): ةمجال  الد راس -3

 
 

 

 

 

 

 

 

 مجال الدراسة لجميع الطمبات-(15ش كل رقم )ال               
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٪ من المتقد مين كانت  من أولبك 21ما يظهر  في الر سم البياني   ف ن  الش ريحة األكبر  ك
٪ منهم درسوا في مجال 15ال ذين دراساتهم بمجاالت ب يدة عن الت  نيفات القريبة الهتمامات البنك  

٪ منهم درسوا في مجال إدارة األعمال   12رسوا في مجال المحاسبة  ٪ منهم د14البنوك والت مويل  
٪ منهم درسوا في البنوك والت ىمين  وهذا يشير  إلب أن   7٪ منهم درسوا في مجال االقت اد  و 7و

 %  لديهم خمفياٌت بنكي ٌة مناسبٌة لمتطمبات ال مل في القطاع البنكي  55غالبيَة المتقد مين 

 

 
 

 

 

 

 

 

 مجال الدراسة لمطمبات المقبولة-( 16الش كل  رقم )                                

٪  22.85م ا نتاب  المتقد مين الم ينين  ف ن ها ت شير  إلب أن  الش ريحة األكبر من المتقد مين الم ي نين أ
٪ 13.11ا مجال المحاسبة  ٪ من ال ذين درسو 14.61كانوا من ال ذين درسوا مجال البنوك والت مويل  

٪ منهم درسوا مجال 6.47٪ منهم درسوا مجال إدارة األعمال  و12.73 المحاسبة.منهم درسوا مجال 
 االقت اد  وهنا يظهر جميا  الت تقيل الواضق لمجال الد راسة بم ايير االختيار الن هابي ة في البنك.

 

 :Qualification –level of education درجة  الت ح يل ال ممي    -4
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 درجات التح يل ال ممي لجميع الطمبات-( 17الش كل  رقم )

٪ من المتقد مين حا مون عمب درجة )البكالوريوس(.. باإلضافة إلب ذلك  ف ن  ما 60
٪ هم من حممة درجة الماجستير  مم ا ي طي إشارات مرضي ة عن المستو  الت  ميمي  12.36يقارب 
 .ضمن مخزون بيانات طمبات التوظيف االجمالية في البنكت ال الية والمؤه بل

 

 

 
 

 

 

 

 

 
درجات التح يل ال ممي لمطمبات المقبولة-( 18الش كل  رقم )  
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٪ منهم يحممون درجة 68.54ومع ذلك  أظهرت  نتاب   المتقد مين الم ي نين أن  
وهذا ي كس س ي البنك لضم  كوادر  ير.الماجست٪ منهم يحممون درجة 12.36)البكالوريوس(  بينما 

 وظيفي ة بمؤهبلت عممي ة عالية. 

 :Job Experience)الس ابقة  )الخبرات   -5

يخدٌم هذا الت باين  جميَع أنواع الوظابف  الخبرات.المتقد مون لديهم مستوياٌت مختمفٌة من 
مت  الخبرات  ال تي تتراوح من  البنك.والمنا ب في  ٪ من 32.5أعمب نسبة » تواسن 2-0«وسج 

ا من فبة 41.20المتقد مين  وكذلك كانت أعمب نسبة من المقبولين  من ناحية  .» سنوات 2-0«٪ أيض 
أخر   كان المقبولون األكتر خبرة  هم األقمي ة  وهذا ي طي دليبل  إضافيا  إلب كون أغمبية موظفي البنك 

 اوز ال قد الت الث.هم من الفبات الش ابة ال تي ر ب ما ال تتج

 (Job Sector):قطاع  الخبرة الس ابقة   -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخبرات السابقة لجميع الطمبات-( 19لش كل  رقم )ا

٪ منهم خبرتهم في قطاع 23.13٪ من المتقد مين لديهم خبراٌت في فبة ت سم ب أخر   48.41
رافة   ناعي   و٪ في القطاع الت جاري  و 7.33البنوك ومؤس سات ال   ٪ منهم ح موا عمب 6.60ال  
 خبرتهم من قطاع االت االت.
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 الخبرات السابقة لمطمبات المقبولة–( 20الش كل  رقم )

٪ منهم لديهم خبراٌت في الفبة المسم اة أخر   38.58بالنسبة لممرش حين المقبولين   أما
رافة  31.46 ٪ منهم لديهم خبراٌت في القطاع الت جاري  7.49٪ منهم لديهم خبراٌت في البنوك وال  

ناعي   و ٪ منهم ح موا عمب خبرتهم في قطاع االت االت  ونجد  هنا ارتفاع نسبة خبرات 7.12وال  
رافة لمط مبات المقبولة مقارنة  بنسبتها اإلجمالي ة وهذا يؤك د  تركيز البنك   قطاع البنوك ومؤس سات ال  

 ي ة  سابقة .بنكعمب من يممك خبرات 
ُتحليلُالبياناتُوعرضها: ُنتيجة 

 تحميل  عوامل قبول طمب الت وظيف: -1
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/1عوامل قبول طمبات التوظيف/-( 21الش كل  رقم )  

َم  الختبار ال وامل ال تي تؤت ر  بقرار ت يين مقد م الط مب باستخدام أدوات ذكاء األعمال  است خد 
خياٌر مناسٌب في حال الر غبة بم رفة ال وامل ال تي تؤت ر  بالمقياس   وهو key influencerمخطط  

 الذي ي حَمل  إضافة  إلب قياس تباين أهمي ة ال وامل.

 

 

 

 

 

 

/2عوامل قبول طمبات التوظيف /-( 22الش كل  رقم )  

يف وهو قرار  توظ  ي مل  الت حميل عمب مستو  الجدول الخاص  بالمجال ال ذي ي حم ل   
في هذ  الحالة كل  متقد م لدي   البشري ة.ي حد د  المقياس  عمب المستو  اإلداري  في قسم الموارد  المرشق.

ي ظهر الت حميل  أهم  ال وامل الفردي ة ال تي تؤت ر  عمب احتمالية  والخبرات.م مومات  من حيث المؤه بلت 
ف ن   لذا.متقد مون من خبرات مختمفة   الي لمبيانات يوجدالتحميل الحفي   ات خاذ قرار َقبول المرش ق

من المتقد مين في  2.04أولبك ال ذين لديهم خبرٌة في مجال الت ىمين هم أكتر عرضة  لمت وظيف بمقدار 
 الت ىمين.٪ من الط مبات اإلجمالي ة ال تي لديهم خبرٌة في 6.07ع ي َن  ذلك.ومع   مجاالت الخبرة األخر 

 1.72من المرجق أن  ي وظ َف المتقد مون من الذ كور بنسبة  بالجنس.ال امل  الت اني األكتر أهمي ة  مرتبٌط 
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.٪ من مرش حي الذ كور بشكل 4.75مر ة مقارنة  باإلناث  ولكن ع ي َن  ال امل  الت الث  األكتر  إجمالي 
 أهمي ة  مرتبٌط بمجال الد راسة.

 

 /3عوامل قبول طمبات التوظيف /-( 23الش كل  رقم )

 

 

 

 

 
     

مر ة مقارنة   1.65من المرجق أن  يوظ َف المتقد مون ال ذين درسوا مجال البنوك والت ىمين بنسبة 
 م رفية٪ من أولبك ال ذين لديهم خمفيٌة  5.3بالمتقد مين في مجال دراسي  آخَر  ومع ذلك فقد ع ي َن 

ف ن  ال امَل الر ابَع المت م ق أيضا  بمجال الد راسة ال ذي من  الت حميل.وكما ظهر في  لذلك. َوفق ا    وتىميني ةٌ 
مر ة مقارنة  بالمتقد مين في مجال  1.63ومالي ٌة  م رفيةالمرجق أن  يوظ َف أولبك ال ذين لديهم خمفي ٌة 

  دراسي  آخَر.
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 /4توظيف /عوامل قبول طمبات ال-( 24الش كل  رقم )

 

كان ال امل   والمالي ة. الم رفية٪ من إجمالي الط مبات ال تي تممك الخمفي ة  5.01ع ي َن 
ال ذي من المرجق أن  يوظ َف المتقد مون من ذوي الخبرة   الخامس  ال ذي أت ر بالقرار مرتبطا  بمجال الخبرة

رافة البنك ٪ من إجمالي 4.57المتقد مين اآلخرين. إذ ع ي َن  مر ة أكتر من 1.53ي ة المؤس سات ال  
كان المتقد مون الحا مون  الواقع.ال امل  الس ادس  ال ذي أت ر بالقرار هو الد رجة  الت  ميمي ة   في  طمباتهم.

ومع ذلك   مر ة من حاممي الش هادات األخر . 1.46عمب درجة )البكالوريوس( أكتر احتمالي ة بتوظيف 
 ٪ من حممة درجة )البكالوريوس(3.84ع ي َن 

     

 

 

 

 

 
 

 

/5عوامل قبول طمبات التوظيف /-( 25الش كل  رقم )  
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مقد مو الط مبات ال ذين لديهم  الواقع كانفي   خيرا   كان ال امل  األخير  هو الفبة المت م قة بسنوات الخبرةأ
مر ة عن المتقد مين اآلخرين  ال ذين  1.46قدار من الخبرة أكتر عرضة  لمت وظيف بم« سنوات 5 -3»

 .  لديهم سنوات خبرة أكتر أو أقل 

 تحميل  عوامل عدم َقبول طمب الت وظيف: -2

وتم    ال وامل  األكتر تىتيرا  عمب عدم اختيار المرش حين َوفقا  لطريقة ال رض نفسها تم عرض
ل إلب مجموعة من الم ايير:  الت و  

 
 عوامل عدم قبول طمبات التوظيف-( 26) الش كل  رقم

 من ال وامل المؤت رة لقرار عدم الت  يين:

  مر ة أكتر  1.02الطم بات  ال تي تجاوزت  خبرت ها عش ر سنوات أكتر عرضة  لقرار عدم الت وظيف
فقد بمغت  نسبَة   طمبا  منهم 977من باقي الط مبات  عمب الر غم من إجراء مقاببلت مع 

 %. 98.36مبات ال تي لم تت ي ن من هذ  الفبة الط  
  مر ة أكتر من طمبات الذ كور  وهذا واضٌق بنسبة  1.02طمبات  اإلناث عرضة  ل دم الت وظيف

 وال تي ذكرت ها ببداية الت حميل. عميها.طمبات اإلناث إلب الذ كور من الط مبات المواَفق 
  مر ة أكتر  1.01تكون عرضة  ل دم الت وظيف   «ت أخر خبرا»مجال  الخبرة عندما يكون بفبة

%  وفي هذا 97.32من باقي فبات الخبرات  إذ بمغت  نسبة  عدم الت  يين من هذ  الفبة 
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وأخذ الموضوع   ي  البنكتىكيٌد جديٌد عمب إعطاء تتقيل وأفضمي ة لخبرات ذات  مة بال مل 
.  ب ين االعتبار عند االختيار الن هابي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصُلٌالخامُسٌ .5
ٌالمقترحاتالنَّتائُجٌٌو
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ٌوالمراجع

ٌ
  

          

  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ٌالنَّتائُج: .5.1
أما التانية  ال ممي تم التو ل الب مجموعتين من النتاب : أولها كانت نتاب  التطبيق بنهاية البحث    

 عامة:فهي نتاب  

ٌنتائجٌالتطبيقٌالعممي:
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  ذج خاص بتحميل بيانات التوظيف ضمن بنك البركة سورية  وهو تم التو ل الب اقتراح نمو
يتضمن تبويبات جديدة لمبيانات تساعد عمب  عبارة عن قالب جديد الستقبال السير الذاتية
  وذلك ب د أن تم تحضير البيانات التاريخية تطوير محتو  موقع التوظيف االلكتروني

  وانتهت الدراسة بتحميل وم الجة هذ  2020-9-30الموجودة ضمن قاعدة البيانات بتاريخ 
  إضافة الب إمكانية استخدام البيانات ب د تنظيفها Power BIالبيانات وفق برنام  التحميل 

 وترتيبها في أي من برام  ذكاء األعمال األخر .
  يمتل مقترح الدراسة نموذجا  لدعم قرارات اإلدارة من حيث تسهيل قراءة البيانات واستخبلص

 وسرعة وضمن الوقت الذي تتطمب  الحاجة منها. ومات المطموبة بدقة الم م
  تو مت عممية تحميل بيانات التوظيف في بنك البركة سورية الب مجموعة من الم ايير التي

 تؤتر في قرار التوظيف  ومنها متبل:
 1.46سنوات بمقدار  5الب  3وجود فرص لد  الطمبات التي لديها خبرة سابقة من  -

 باقي المتقدمينمرة عن 
من  2.04بمقدار وجود فرص لد  الطمبات التي لديها خبرة سابقة بمجال التىمين  -

 المتقد مين في مجاالت الخبرة األخر 

كان المتقد مون الحا مون عمب درجة )البكالوريوس( أكتر احتمالي ة بتوظيف  -
  مر ة من حاممي الش هادات األخر . 1.46

 جة تحميل بيانات التوظيف في بنك البركة سورية الب مجموعة من كما تو مت الدراسة بنتي
 الم ايير التي تؤتر في قرار رفض التوظيف  ومنها متبل:

 1.02الطم بات  ال تي تجاوزت  خبرت ها عش ر سنوات أكتر عرضة  لقرار عدم الت وظيف  -
 مر ة أكتر من باقي الط مبات

 مر ة أكتر من طمبات الذ كور 1.02طمبات  اإلناث عرضة  ل دم الت وظيف  -
 1.01  تكون عرضة  ل دم الت وظيف «خبرات أخر »مجال  الخبرة عندما يكون بفبة  -

 مر ة أكتر من باقي فبات الخبرات
   خبلل البحث حم َمت  بيانات  المرش حين المدرجة ضمَن طمباتهم )اإلجمالي ة ضمَن الن ظام  وأيضا

رفوضة(  ولكن لم يتناول البحث  تحميل البيانات الن اجمة عن المقاببلت الط مبات المقبولة والم
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الش فهي ة لممقاببلت ال تي تجريها لجنة الت وظيف ضمَن البنك  وذلك كون المقابمة أحد مراحل 
ل إليها قدمت  م ايير   وعمي عممي ة االختيار والت  يين   ف ن  نتابَ  البحث ال تي تم  الت و  

 .  تفضيمي ة  لمت  يين  ولكن ها تبقب م اييَر ليست  بقط ية الت خاذ قرار الت وظيف بشكل حتمي 
  رنام بيقدمPower BI تقييم أمام اإلدارة ال ميا لمسياسات واإلجراءات المنفذة من قبل  أداة

 مسؤولو عممية التوظيف وبطريقة جذابة لم رض.

ٌ:عاَمةنتائجٌ

  ظيف االلكترونية المخت ة في تسهيل عممية ربط المرشحين بى حاب ازدياد دور مواقع التو
 .فرص ال مل عوضا  عن الوسابط التقميدية

  ل  من عممي ة الت وظيف الت قميدية إلب ت ببة الط مبات اإللكتروني ة  تبين من خبلل الدراسة الت حو 
ة  أو عبَر األنظمة الخ ة بالمؤس سة والمحتويات إن كان عبَر مواقع الت وظيف المخت   ا  

   األساسي ة واألكتر شيوعا  لهذ  الط مبات.

 قدمها تقنيات ذكاء االعمال في اتخاذ القرارات االستراتيجية نوهت الدراسة الب المزايا التي ت
 .بقسم التوظيف والناجمة عن تحميل البيانات

  مفهوم ذكاء االعمال والتي يمكن أظهرت الدراسة ت دد وتنوع التقنيات والبرام  القابمة عمب
بو ف  أحد  Power BIومن أحدث هذ  البرام  ما يقدم  برنام   تطبيقها ضمن المؤسسات 

 مايكروسوفت فيما يخص تحميل البيانات وذكاء األعمال.منتجات شركة 
 وذلك بما ي  َرف  بتنظيف  األعمال.تحضير البيانات المراد م الجتها بتقنيات ذكاء  أهمية

 يانات من خبلل توحيدها وتنسيقها عمب الن حو ال ذي يساعد  الت قنية المختارة ل رضها وتحميها. الب
 ( ما زالت  طرق  تحميل البيانات في المؤس سات قابمة  عمب البرام  الت قميدي ةEXCEL-

ACCESS عرض الجوانب....(  وهي عمب الر غم من أهمي تها تبقب محدودة  في مجال 
 .الفبة المستهدفة من هذ  البيانات ووفقا  لرغبةفة من البيانات المختم

ٌ:المقترحات .5.2
الخا  ة المقترحات ال ام ة و  المقترحاتنورد  مجموعة  من   من خبلل ما ع ر َض من نتاب 

وال تي تشك ل  بمجموعها منهجي ة  لتغيير األنظمة المستخدمة في المؤس سات   ببنك البركة سورية
 ل الس ير الذ اتي ة:الستقبا
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ٌة:ُمقترحات ُعامَّ

  الت وج    لدخول عالم الت كنولوجيا لم مميات المنف ذة من قبل إدارة الموارد البشري ة عموما  والت وظيف
م  عمب وج  الت حديد أ بق أمرا  حتمي َا عمب جميع المؤس سات في ظل  تسارع األعمال وتضخ 

 البيانات.
 لط رق الت قميدي ة الستقبال الس ير الذ اتي ة لطمبات الت وظيف وتحويمها إلب أنظمة االبت اد  عن ا

ل إلب أفضل المرش حين المهتم ين مم ن يممكون أفضل  ة يساعد  في الت و   إلكتروني ة مخت  
 الكفاءات ال تي تحق ق  استراتيجي ة المؤس سة قبل منافسيها.

 مة استقبال الس ير الذ اتي ة اإللكتروني ة عمب الن حو ال ذي يج مها ال تقع في فخ الت ىني في بناء أنظ
ن ما تحويل  هذا المستودع إلب قاعدة بيانات   البقاء في المستودع غير المنظ م لمبيانات وا 

 وات خاذ القرار من قبل المستخدمين بطريقة سمسمة.  جاهزة لمت حميل

  يادة ضمَن قطاعها وبين منافسيها أن  تكوَن عمب عمب أي  مؤس سة تس ب لتحقيق موقع الر 
دراية بىهم  االت جاهات داخمها وخارجها  فهي بحاجة األدوات ال تي ت طيها ت و را  مباشرا  
لمكانها وترتيبها ضمَن الس وق  إضافة  إلب تفاعمها مع الس يناريوهات ال تي تتطم ب اهتماما  

 سي ما اغتنام الفرص الجديدة حال حدوتها. فوري ا  وال

  الط رق  الت قميدي ة في طمب الت قارير ال تي ستبني عمب أساسها إدارة المؤس سة قرارات عاجمة  قد
تتطم ب  في كتير من األحيان عد ة أي ام  وهي بذلك تكون مبني ة  عمب بيانات ليست  محد تة  

َر عمب جودة القرار المت َخذ وف اليت   الس رعة  والد ق ة  واالحترافي ة  كل  كل  ذلك من شىن  أن  يؤت  
وغير  من البرام  القابمة عمب تقنيات ذكاء  ( Power BIذلك وأكتر يوف ر   برنام  )

من خبلل إعطاء ت ور ف مي  محد ث لجميع بيانات المؤس سة من مختمف االعمال 
ل   البيانات  الخام  إلب م مومات مفيدة تساعد  في ابتكار الم رفة   م ادرها  وبطريقة تحو 

 ال تي تساعد  في بناء القرار ال ذي يرغب  ب  المسؤولون ضمَن المؤس سة.
ٌةُببنكُالبركةُسورية:ُمقترحاتٌ ٌخاصَّ

 الموافقة من قبل إدارة بنك البركة سورية عمب الن موذج المقترح بنتيجة البحث إلعادة اقتراح 
ة  بناء نظام استقبال الس ير الذ اتي ة َوفقا  لممخرجات ال تي قد متها عممي ة  تنظيف البيانات الخا  

إضافة   المستقبمي ة.واعتماد الهيكمي ة الجديدة لمن ظام في الط مبات   بالس ير الذ اتي ة اإللكتروني ة
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ديد ب د أن  ن ظ َفت  وعول َجت  باستخدام تقنيات إلب تهجير الط مبات الس ابقة إلب الن ظام الج
 ذكاء األعمال بمرحمة تحضير البيانات.

  وضع  خط ة زمني ة وموازنة تقديري ة لمشروع إعادة بناء نظام استقبال الس ير الذ اتي ة اقتراح
يق المبرمجين عبَر فر  لمبنك.متضمنا  ات خاذ القرار بخ وص تنفيذ المشروع بالموارد الد اخمية 
 أو إعطاء المهم ة لمش ركة البرمجي ة المنف ذة لمن ظام حين اعتماد .

  االستفادة  من تجربة تقييم نظام استقبال الس ير الذ اتي ة ودراست  في البنك حين تطوير أي  نظام
لتكون  ال تي ستتضم نها هذ  األنظمة  إلكتروني  مستقببل  من ناحية الت حك م بالبيانات
وب يدة عن كونها بيانات عشوابي ة  دوَن   مخرجاتها عبارة  عن م مومات مفيدة ل ن اع القرار

 م نب.
  ال وامل ال تي ي ستَند  إليها في ات خاذ اقتراح إمكانية توسيع نطاق النموذج الجديد  بحيث يشمل

إدخال هذ  ال وامل في عممي ة م الجة ليتم   الش فهية.القرار الن هابي لمت  يين من خبلل المقابمة 
واالستناد بالت الي إليها في  نع قرار  لمد ق ة.البيانات و وال  إلب م ايير االختيار األقرب 

 وفي تقييم عممية الت وظيف تانيا . أو ال .الت وظيف 
 ارات تحميل  رفاد فريق الموارد البشري ة ضمَن قسم الت وظيف بموظ فين يممكون مهالتو ية ب

البيانات  إذ ستكون مهم ت هم م الجة بيانات طمبات الت وظيف وتحميمها دوَن الحاجة لموظ فين 
 تقنيين ضمَن إدارة تقانة الم مومات والبرمجة. 

 تحضير برنام  تدريبي  ضمَن البنك لم مل عمب برنام   اقتراح(Power BI)  ليتضمن
وتشمل  الفبة المستفيدة من  الموظ فين    مل عمب البرنام البرنام   تقديم المبادئ األساسي ة لم

وال ميا  وجدير قارير لئلدارة المتوسطة من مختمف إدارات البنك مم ن يتطم ب  عممهم تقديم الت  
بالذكر هنا إمكانية تحميل البيانات التي تم تحضيرها وتنظيفها عبر أي من برمجيات ذكاء 

 االعمال األخر .
  يب  برنام  تن اقتراح(Power BI)  بشكل رسمي  بو ف  أحد برام  الت شغيل ال تي  واعتماد

ووضع برنام  زمني  لتحويل طريقة طمب الت قارير والبيانات   ي  مل  عميها من قبل الموظ فين
لت بق من خبلل البرنام   ليكون االنتقال  إلب البرنام    من مختمف إدارات البنك تدريجيا  

  (Power BI)ا  بالفترة األولب من خبلل عرض الت قارير ذاتها من خبلل برنام  تدريجي  
. الت قميدي ة.إضافة  إلب البرام    لتقييم الن تاب  خطوة بخطوة و وال  إلب االعتماد الن هابي 
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