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ُ

صة باستقبال السِّير الذَّاتيَّة لكونها:
نشأتْ مشكلةْ الدِّراسة من واقع التَّطبيقات الخا َّ
▪

غيرْ قادرةْ على مساعدة متَّخذي القرار من الوصول بسهولةْ إلى َّ
صة
الطلبات األكثر مناسبةً ،وذلك كون البيانات الخا َّ
سقة،
غيرْ من َّ
بالمرشحين والموجودة ضمنْ قواعد البيانات ال تعدو عن كونها بياناتْ شخصيَّة مس َّجلة بطريقةْ عشوائيَّة ِّ
وعليه هي غير قابلةْ للتَّحليل والمعالجة.

▪

غيرْ قادرةْ على تقديم إحصائيات فوريَّةْ عن واقع َّ
الطلبات اإلجماليَّة وخواصها الَّتي تتض َّْمنها هذه التَّطبيقات.

▪

اقتراحْ نموذجْ يضاف بموجبه تعديالت على نظام استقبال السِّير الذَّاتيَّة في بنك البركة سورية ،وذلك عبرْ االستفادة من
أحدث تقنيات ذكاء األعمال ،بال َّ
صة بالمرشحين
شكل الَّذي يساعد المسؤولين عن عملية التَّوظيف في تحليل البيانات الخا َّ

ومعالجتها إلى معلوماتْ ذات معنى في اتِّخاذ القرار.

التكنولوجيا في رفع كفاءة عمليات التَّوظيف وفعاليتها.
▪ دراسةْ دور إدخال ِّ

سسات بمختلف
طور الهائل في حجم البيانات الدَّاخلْيَّة ضمن المؤ َّ
▪ التَّحدُّثْ عن مفهوم ذكاء األعمال ،وأهميَّ ِّْة تطبيقه مع الت َّ ُّ
مجاالت أعمالها بشكلْ عام ،وضمنْ عمل قسم التَّوظيف على وجه التَّحديد.

▪

الحاجةْ الحقيقيةْ له في بيئة عملْ واقعيَّة ،مثلْ :بنك البركة سورية ،إذ إنَّه ناجمْ عن نقل واقع معاناة الباحثة في عملها ضمن
مجال التَّوظيف في البنك.

▪

العملي ِّ ورغبتها في إيجاد تقنياتْ حديثةْ تساعد قسم التَّوظيف في تحليل البيانات
ْ
تبني إدارة البنك لما سينجم عن نتائج البحث
صة بنظام استقبال السِّير الذَّاتيَّة.
اإللكترونيَّة الخا َّ

▪

صلتْ إليه األبحاثْ والعلومْ وتطبيقها ضمنْ مجال األعمال ،ويع ْدُّ
يع ْدُّ البحث محاكاْة ً واقعيَّ ْةً وربطْا ً مباشرْا ً لخالصة آخر ما تو َّ
إيجابي ِّ على اإلبداع من
ْ
تولدها الجامعاتْ األكاديميَّة ،والنفتاح
سسات ال ُّ
لتبني المؤ َّ
سوريَّة لألفكار الَّتي ِّ
ذلك باكورْة ً مبشِّرْة ً ِّ
مصادره المتعدِّدة الدَّاخليَّة والخارجيَّة.

إن استخدام تقنيات ذكاء األعمال في نظام استقبال السِّير الذَّاتيَّة المعتمد كونه نافذْة ً
تستندْ الدِّراسةْ على فرضيَّة رئيسة ،والَّتي تقول َّْ
األوليَّة لطلبات التَّوظيف إلى معلوماتْ مفيدةْ أمام المسؤولين عن
للتَّوظيف ضمنْ بنك البركة سورية ،يساعدْ في تحويل البيانات َّ

تؤثرْ على قرار االختيار والتَّعيين ،إضاف ْةً إلى أهميَّة هذه
ط الضَّوءْ على ِّْ
يسل ْ
أهم المعايير الَّتي ِّ
عملية التَّوظيف على النَّحو الَّذي ِّ
التقنيات في تهيئة البيانات العشوائيَّة للمتقدِّمين وتوحيدها ضمنْ إطار عام مو َّحد.
ِّ

طبقتِّْالدِّراسةْعلىْبياناتْالتَّوظيفْفيْبنكْالبركةْسوريةْبشهرْ 10منْعامْ.2020

ي ِّ.
ي ِّ في الجانب النَّظر َّ
ي ِّ في الجانب الت َّيبطبيق ّ
ي ،والتَّحليل ّ
تعتم ُد ال ّدِّراسةُ على المنهج الوصف ّ

اإللكتروني ِّ في بنك البركة سورية لتصبح معلوماتْ ذات معنى قابل ْةً للمعالجة بواسطة برنامج
ْ
حولْ بيانات نظام التَّوظيف
ست َّ
الدراسة إلى هيكليَّةْ جديدةْ
صل بنهاية ِّْ
( ،)Power BIبصفته أحد البرامج الَّتي تعمل وفق تقنيات ذكاء األعمال ،وبذلك يتم التَّو ُّ

للنِّظام تعالج بموجبها البيانات التَّاريخيَّة للمتقدِّمين ،إضاف ْةً إلى بيانات َّ
ل ذلك يساعد مسؤولي التَّوظيف ضمنْ
الطلبات الجديدة ،وك ُّْ
البنك في دعم قرارات االختيار والتَّعيين.

عرض البيانات
ِّ ْ

ل البيانات
تحلي ِّْ

تخزين البيانات
ِّْ

تنظيف البيانات
ِّْ

جمعِّ البيانات
ْ

نتيجة مرور تطبيق ذكاء األعمال بمراحله األولى والثَّانية والثَّالثة ،والمتمثِّلةْ بسحب البيانات وتنظيفها وتخزينها،
صل إلى قالب نموذجْ جديدْ مقترحْ لنظام استقبال السِّير الذَّاتيَّة في بنك البركة سورية يتضمن بياناتْ جديد ْةً
كان ِّْ
ت التَّو ُّ
صل إلى َّ
الطلبات ،وذلك بسبب َّ
أنْ المتقدِّمين
صصات جديدة تساعدْ في عمليَّة التَّو ُّ
مو َّحدةً ،إضاف ْةً إلى اقتراح تخ ُّ
سساتيَّة مختلفة ،عدا عن خلفياتهم األكاديميَّة المتعددة أيضاً ،إذ َّ
إنْ توحيدْ
للعمل ضمنْ البنك هم ِّمن خلفيات مؤ َّ
سابقة ،الَّتي يعمل بها المرشحون أو
سسات ال َّ
البيانات بشكلْ كبيرْ قد يؤثِّرْ على التَّسميات المعتمدة من قبل المؤ َّ

صصاتْ األكاديميَّةْ المعتمدة من قبل الجامعات والمعاهد .
التَّخ ُّ
صل إلى نموذج مقترح يتضمن إعادة تهيئة القاعدة األساسيَّة لتسجيل بيانات المرشحين ضمنْ
نتيجة العمل كان ِّْ
ت التَّو ُّ

نظام استقبال السِّير الذَّاتيَّة في بنك البركة سورية
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نتائ ُج التَّطبيق العملي:

▪

خاص بتحليل بيانات التَّوظيف ضمنَ بنك البركة سورية
ٍّ
التَّو ُّ
صل إلى اقتراح نموذجٍ

▪

ْ
تؤث ّ ُر في قرار التَّوظيف ومعايير أخرى
توصلت عمليةُ تحليل بيانات التَّوظيف في بنك البركة سورية إلى مجموع ٍة من المعايير الَّتي ِّ
تؤ ِّث ّ ُر في قرار عدم التَّوظيف.

▪

لم تتناول ال ّدِّراسةُ تحلي َل البيانات النَّاجمة عن المقابالت ال َّ
شفهيَّة للمقابالت ،وذلك كون المقابلة أح َد مراحل عمليَّة االختيار والتَّعيين،
وعليهَّ .
ْ
ْ
ليست بقيبطعية ال ِّت ّخاذ قرار
معايير
قدمت معايير تفاضليَّةً للتَّعيين ،ولكنَّها تبقى
صل إليها
فإن نتائ َج ال ّدِّراسة الَّتي ت َّم التَّو ُّ
َ
ي ٍ.
التَّوظيف بشك ٍل حتم ّ

نتائ ٌج عا َّمةٌ:
▪

ت ال ّدِّراسةُ إلى المزايا الَّتي تق ِّ ّد ُمها تقنيات ذكاء األعمال في ا ِّت ّخاذ القرارات االستراتيجيَّة بقسم التَّوظيف والنَّاجمة عن تحليل
نوه ِّ
البيانات.

▪

سسات ،ومن
أظهر ِّ
وتنوعها ،والَّتي يمكن تيبطبيقها ضمنَ المؤ َّ
ت ال ّدِّراسةُ تع ُّد َد ال ِّت ّقنيات والبرامج القائمة على مفهوم ذكاء األعمال ُّ
أحدث هذه البرامج ما يق ِّ ّد ُمه برنامج ((Power BI

▪ أهميةُ تحضير البيانات المراد معالجتها بتقنيات ذكاء األعمال.

مقترحاتٌ عا َّمةٌ:
▪

ّ
المنظم
سير الذَّاتيَّة اإللكترونيَّة على النَّحو الَّذي يجعلها ال تقع في فخ البقاء في المستودع غير
التَّأني في بناء أنظمة استقبال ال ِّ ّ

للبيانات
▪

ُّ
اليبط ُ
سسة قرارا ٍ
ت عاجلةً قد تتيبطلَّب في كثير من األحيان عدَّة
رق التَّقليديَّة في يبطلب التَّقارير الَّتي ستبني على أساسها إدارة المؤ َّ
سرعةُ
ليست محدَّثة ،ك ُّل ذلك من شأنه ْ
ْ
أيَّام ،وهي بذلك تكون مبنيَّةً على بيانات
يؤث ّ َر على جودة القرار المتَّخَذ وفعاليته ،ال ُّ
أن ِّ

وال ِّ ّدقَّةُ واالحترافيَّةُ ك ُّل ذلك وأكثر يو ِّفّ ُره برنامج ( )Power BIوغيره من البرامج القائمة على تقنيات ذكاء األعمال

صةٌ ببنك البركة سورية:
مقترحاتٌ خا َّ
▪

اقترا ُح الموافقة من قِّبل إدارة بنك البركة سورية على النَّموذج المقترح

▪

اقترا ُح وضع َّ
سير الذَّاتيَّة.
خيبطة زمنيَّة وموازنة تقديريَّة لمشروع إعادة بناء نظام استقبال ال ِّ ّ

▪

ي مستقبالً من ناحية التَّح ُّكم بالبيانات
االستفادة ُ من تجربة تقييم نظام استقبال ال ِّ ّ
سير الذَّاتيَّة ودراسته في البنك حين تيبطوير أ ّ
ي نظام إلكترون ّ

▪

اقترا ُح إمكانية توسيع نيبطاق النَّموذج الجديد ،ليشمل العوامل الَّتي يُستنَ ُد إليها في ا ِّت ّخاذ القرار ال ِّنّهائي للتَّعيين من خالل المقابلة ال َّ
شفهيَّة.

▪

ي ضمنَ البنك للعمل على برنامج )(Power BI
اقترا ُح تحضير برنامج تدريب ّ

▪

َّ
الموظفون
ي ٍ بوصفه أح َد برامج التَّشغيل الَّتي يعم ُل عليها
اقترا ُح تنصيب برنامج) ، (Power BIواعتماده بشك ٍل رسم ّ

