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باستخدام أساليب التنقيب عن البيانات كمدخل قياس واتخاذ القرار دعم أساليب ال
 للشركات الصناعيةدعم القدرة التنافسية إلدارة التكاليف اإلستراتيجية و 

 د هللاـزة عبيـد. فاي

 بقسم المحاسبة والمراجعة أستاذ مساعد       

 كلية التجارة _ جامعة دمنهور          

 ملخص:
فى ظل بيئة تنافسية شديدة الضراوة مما يجعلها تعتمد على أدوات غير تقليدية  تعمل الشركات حاليا  

يمكن دعم القدرة التنافسية للشركات من خالل إدارة التكاليف اإلستراتيجية وما حيث  لمواجهة هذه المنافسة.
يانات تكاليف دقيقة وحتى تتوفر بتوفره من بيانات دقيقة يحتاجها متخذ القرار لتحقيق ميزة تنافسية مستدامة. 

توفير هذه مع التكاليف والتنبؤ بها  لتقديرلقياس وتحليل التكاليف و البد من وجود أدوات ُيعتمد عليها 
أصبحت الطرق التقليدية  البيانات فى الوقت المناسب وبأعلى مستوى من الدقة. ومع تعدد مصادر البيانات

ظهر  ومن هناالبيانات التى توفرها التكنولوجيا الحديثة ، تجميع وتحليل هذا الكم الهائل من غير قادرة على 
تزايد ومع  بأساليبه المتعددة التى حظيت باهتمام كبير فى اآلونة األخيرة. Data Miningت التنقيب عن البيانا

ع العديد من المناف يؤدى تطبيق أساليب التنقيب عن البيانات داخل بيئة المحاسبة إلىاألبحاث التى تتوقع أن 
 ,Abd-Rahman] وتحسين العائد وتخفيض التكاليف تحسين جودة المعلومات الالزمة التخاذ القرار مثل

قياس عند  اإلستراتيجية التكاليف إدارةالميزة التنافسية التى يمكن أن تحققها بهذا البحث  اهتمفقد  [2011
فى هذا البحث دراسة  قد ُأجرى  . و ناتباستخدام أساليب التنقيب عن البيا الصناعية تقدير التكاليفوتحليل و 

 الفوسفات سمادإنتاج طن  ، حيث تم تقدير تكاليففى مصراألحادى  تطبيقية على صناعة سماد الفوسفات
تصنيع هذا النوع ب التى تقوم شركاتالعن كل  ُجمعتاألحادى بنوعيه وذلك من خالل بيانات التكاليف التى 

 تم قياس تكلفة إنتاج طن سماد الفوسفاتيب التنقيب عن البيانات باستخدام أسالمن السماد فى مصر ، و 
متغيرات _التى تم استخدامها كعالقات جديدة بين أنواع التكاليف المختلفة أنماط و األحادى ، كما تم اكتشاف 

إمكانية التنبؤ بالتكاليف الصناعية اتضح مدى  كذلك .بما يدعم عملية اتخاذ القرار بشكل سليم _لدراسةل
ستى والشبكات العصبية كأساليب اللوج االنحداراألحادى باستخدام  إلنتاج طن سماد الفوسفات الالزمة

تنافسية  ة فى تحقيق ميزةبما يدعم الشرك وذلك بمستوى عال من الدقة وفى زمن قياسى للتنقيب عن البيانات
   .وخاصة  عند تصدير هذا المنتج مستدامة

 : مقدمة:1
فسية للشركة إذا استطاعت تحقيق نجاح تنافسى والحصول على أكبر نصيب من تتحقق الميزة التنا

ُتعرف الميزة التنافسية على أنها العوامل التى تعتمد عليها الشركة حتى تتفوق فى أدائها على و السوق. 
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نة فى المنافسين فى سوق المنتج. وتشمل هذه العوامل التكلفة الصناعية لوحدة المنتج وسرعة التسليم والمرو 
برز أمن  ويعد رضا العميل. [Dunk, 2004] تغيير حجم اإلنتاج ومعدل دوران المخزون وزمن دورة التسليم

من  يتحقق رضا العميل فى ضوء ما يحصل عليهحيث التنافسى ،  النجاح األركان اإلستراتيجية لقيادة
 إلى ولكن يفتقد العميل ، [Niazi, 2006] تكلفة منخفضة وجودة مرتفعة وتسليم المنتج فى الموعد المحدد

المعلومات الدقيقة وربما الصحيحة عن المنتجات ، كما يفتقد متخذ القرار بصفة عامة إلى المعلومات الدقيقة 
  .[Malof, 2013] ، فضال  على أن جودة هذه البيانات والمعلومات تعتمد على خبرة موفريها

داخل الشركة وهى مصدر المزايا التنافسية لذلك البيانات هى المحور األساسى لألعمال قد باتت و 
أفادت وقد  .[Bal et al., 2011] شديد األهميةسالح تنافسى  Data Mining يعتبر التنقيب عن البيانات

أن التنقيب عن  AICPA (1999) المؤسسات المهنية مثل المعهد األمريكى للمحاسبين القانونيينبعض 
قد أدركت هذه المنظمات أهمية التنقيب عن البيانات ، ف ن الواحد والعشرينهامة فى القر  تقنيةالبيانات هو 

معهد كما رتب  .ستستخدم فى اآلونة المقبلة تقنياتبأنه أحد أعلى عشر  تهحيث وصففى التمويل والمحاسبة 
 والمراجعةفى مجال المحاسبة  أحد األولويات البحثية األربعةضمن  المراجعين الداخليين التنقيب عن البيانات

[Chye & Gerry, 2002; Kirkos & Manolopoulos, 2004] . أشارت دراسةقد و Edwards (2000) 
التركيز فقط على  حيث إلى أن إدارة التكاليف اإلستراتيجية قد بدأت فى تغيير التوجه السائد فى الماضى من

يعد التنقيب يز على البيئة الخارجية ، و التركيتضمن أيضا  البيئة الداخلية فى الشركة وأصبح االهتمام حاليا  
  التى تساعد على هذا التوجه. والتكاليف أحد أهم األدوات فى المحاسبة اإلداريةعن البيانات 

فى ( Data Mining Techniques) وانطالقا  من أهمية استخدام أساليب التنقيب عن البيانات
هدف ي،  اإلدارية والتكاليفت الحديثة فى مجال المحاسبة وباعتبارها أحد األدوا المجاالت المحاسبية المختلفة

 من خاللللشركات الصناعية  دعم القدرة التنافسية إدارة التكاليف اإلستراتيجية فىدور إلى دراسة هذا البحث 
أساليب  العديد من وتحليلها والتنبؤ بها ومن ثم اتخاذ قرارات سليمة باستخدام الصناعية قياس التكاليف

 ب عن البيانات.التنقي

توجد العديد من األساليب والخوارزميات التى يمكن استخدامها عند التنقيب عن البيانات مثل و 
، وتحليل سلة السوق ، واالنحدار المتعدد ، واكتشاف ة االصطناعية ، وشجرة القرارات الشبكات العصبي

ه األساليب استخداماته ونتائجه حسب االرتباط ، واالنحدار اللوجستى ، وغيرها. ولكل أسلوب من هذ واعدق
الهدف منه ، ألن الهدف األساسى من التنقيب عن البيانات هو بناء نموذج يمكن أن ُيصنف أو يتنبأ بنشاط 
أو بحدث بدقة مثل الغش أو اإلفالس أو فشل المنتج أو مطالبات الضمان ، وبالتالى فإن أفضل نموذج هو 

ومن ثم يتبادر للباحثة هذا السؤال: هل  .[Calderon et al., 2003] الذى يحقق أفضل أداء فى مجال معين
فى قياس وتحليل وتقدير كأدوات إلدارة التكاليف اإلستراتيجية يمكن استخدام أساليب التنقيب عن البيانات 
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 التكاليف الصناعية ، وهل سيؤدى استخدام أساليب التنقيب عن البيانات فى قياس وتحليل وتقدير التكاليف
 للشركة؟ مستدامةمزايا تنافسية  اتخاذ قرارات من شأنها تحقيقالصناعية إلى 

النقص فى إدراك أهمية أساليب التنقيب عن البيانات  ت محاولة لسدالتساؤال هإلجابة على هذاعد وت
على الرغم ، ف بصفة عامة وفى مجال إدارة التكاليف اإلستراتيجية بصفة خاصة التكاليف محاسبةفى مجال 

استخدام أساليب التنقيب عن البيانات فى سياق التطبيقات المالية فى العديد من الدراسات ، إال أن  من
هذه الدراسة أن تغطى هذه الفجوة فى لذلك تحاول التكاليف كان محدودا  جدا . و  إدارةاستخدامه فى مجال 

 األدب المحاسبى.

لتنقيب عن البيانات فى قياس وتحليل وتقدير دراسة كيفية االنتفاع بأساليب اسيتم فى هذا البحث ف
التكاليف الصناعية فى الشركات بما يعمل على خفض التكاليف وتحقيق مزايا تنافسية من خالل اتخاذ 
قرارات سليمة مبنية على معلومات تكاليفية واضحة ويتم إعدادها فى زمن قياسى. وبناء  على ذلك ، تتمثل 

 ة: مشكلة البحث فى األسئلة التالي
قياس  إدارة التكاليف اإلستراتيجية من خالل تساعد أساليب التنقيب عن البيانات فىيمكن أن هل  -

 وتحليل وأيضا  فى تقدير التكاليف فى الشركات الصناعية؟
إدارة التكاليف ما هى أفضل أساليب التنقيب عن البيانات التى يمكن للمحاسبين تطبيقها فى مجال  -

 وتحليل وتقدير التكاليف؟  بهدف قياساإلستراتيجية 
أنماط هل سيؤدى استخدام أساليب التنقيب عن البيانات فى تحليل التكاليف الصناعية إلى اكتشاف  -

 ؟ مزايا تنافسيةيعمل على اتخاذ قرارات من شأنها دعم البما  عالقات جديدة بين المتغيراتو 
لتنبؤ بالتكاليف فى اتخاذ قرارات هل يمكن أن يساعد استخدام أساليب التنقيب عن البيانات عند ا -

 تنافسية للشركة؟ال مزاياال تؤدى إلى دعم

لألدب المحاسبى منهجية جديدة تساعد فى قياس وتحليل فى أنها تقدم هذه الدراسة تكمن أهمية و 
التكاليف الصناعية بكفاءة وتعمل على تحسين عملية تقدير التكاليف وخاصة  عند عدم توفر البيانات 

تقدير عناصر التكاليف  تعتمد هذه المنهجية على استخدام أساليب التنقيب عن البيانات فىو  الفعلية.
تكاليف صناعية غير مباشرة( ، وبذلك تحقق هذه الدراسة إضافة  –عمل مباشر  –الصناعية )مواد مباشرة 

وتحديد مسببات  المباشرةغير  علمية جديدة نظرا  الهتمام الدراسات السابقة _المحدودة جدا _ بتقدير التكاليف
 Kostakis etدراسة مثل)باستخدام التنقيب عن البيانات التكلفة فى ظل نظام التكاليف على أساس األنشطة 

al. (2008) )  التكاليف الصناعية لإلنتاج سواء كانت إجمالى ، بينما تركز الدراسة الحالية على تقدير
ياس التكاليف الصناعية ثم تحليلها الكتشاف العالقات بين مباشرة أو غير مباشرة. فضال  عن اهتمامها بق

 . ات التى تستخدم أساليب التنقيب عن البياناتبما يحقق مزايا تنافسية للشرك المتغيرات
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، تحليل ووصف التنقيب عن البيانات كأسلوب حديث فى المحاسبة الدراسة على تعتمد منهجية هذه 
من خالل أساليب مختلفة للتنقيب  لدعم القدرة التنافسية للشركة تراتيجيةاإلس التكاليف إدارةودراسة دوره فى 

التنقيب عن باستخدام أساليب  قياس وتحليل والتنبؤ بالتكاليف الصناعيةالدراسة  تختبر . كماعن البيانات
ر صناعة السوب التركيز على مع األسمدة الزراعية صناعة قطاع تتمثل فىدراسة حالة  عن طريقالبيانات 
 .فى مصر فوسفات

تم استخدام بيانات عن صناعة السوبر  تعد الفترة الزمنية محل الدراسة أحد حدود البحث ، حيثو 
الدراسة كما ركزت  .2014وحتى  2012السنوات من خالل تشمل أربعة عشر متغير ل فوسفات فى مصر

لذكر أن التنقيب عن البيانات والجدير با. دون غيرها من الصناعات صناعة السوبر فوسفات علىالتطبيقية 
فاستراتيجيات تحليل البيانات  إستراتيجيات تحليل البيانات وخوارزميات االكتشاف. :يعتمد على ركيزتين وهما

واكتشاف التصنيف والتنبؤ وتحليل التجميع  إستراتيجيات تتمثل فىهى إستراتيجيات للتنقيب عن البيانات 
خوارزميات االكتشاف وهى  الركيزة األخرى فهى ، أما ذه الدراسةه تخرج عن نطاق حدودوهى  1العالقات

أساليب التنقيب عن البيانات بأنواعها المختلفة _وهى محور الدراسة واالهتمام فى هذا البحث_ حيث  تمثل
من األساليب والخوارزميات التى  استخدام العديد عن طريقإستراتيجيات التنقيب عن البيانات  تنفيذيمكن 
  .[Han et al., 2012; Koksal et al., 2011] فى تحديد النماذج التى يتم التنقيب عنها تساعد

الجزء األول وهو المقدمة  هذا البحث ينقسم إلى ستة أجزاء ،فى سبيل تحقيق هدف الدراسة ، فإن و 
توضيح كما البيانات بالشرح والالتى نحن بصدد عرضها اآلن ، والجزء الثانى يتناول أساليب التنقيب عن 

يستعرض الجزء الثالث االتجاهات الحديثة ن البيانات فى بيئة المحاسبة ، و يستعرض دور أساليب التنقيب ع
، ويناقش الجزء الرابع دور أساليب التنقيب عن باستخدام أساليب التنقيب عن البيانات فى محاسبة التكاليف 

لخامس دراسة تطبيقية ، ويتناول الجزء ا للشركة التنافسية لدعم القدرة اإلستراتيجية التكاليف إدارةفى البيانات 
األحادى فى مصر لمعرفة إلى أى مدى يمكن استخدام أساليب التنقيب عن  على صناعة سماد الفوسفات

وما هى المزايا التى تتحقق من والتنبؤ بالتكاليف فى الشركات الصناعية المصرية لقياس وتحليل  البيانات
 خص الجزء السادس نتائج البحث النظرية والعملية.، وأخيرا  يلذلك 

 :ودورها فى بيئة المحاسبة (Data Mining Techniques) التنقيب عن البياناتأساليب : 2
إلى تطوير أدوات ذكية تمتاز بالقوة لتحليل البيانات واستخراج ازدادت الحاجة فى اآلونة األخيرة 

الكم هذا ساليب التقليدية واإلحصائية ال تستطيع أن تتعامل مع األ، خاصة  وأن  منها رفةالمعلومات والمع
ويعد التنقيب عن البيانات أحد األدوات الحديثة والمتطورة لتحليل البيانات  حاليا . ةمن البيانات المتوفر  الهائل

                                                             
 األداء اإلدارية لتحسين المحاسبة وممارسات البيانات عن التنقيب بين يد هللا ، التكاملفايزة عبلمزيد من التفصيل انظر:  1 

 .2016، كلية التجارة ، جامعة عين شمس ، إبريل  مجلة الفكر المحاسبىوالتشغيلى للشركة ،  المالى
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المصادر ، فهو خطوة فى عملية اكتشاف المعرفة باعتباره أداة لتحليل البيانات الضخمة المتعددة األنواع و 
 التنقيب عن البيانات عتمدللبحث عن أنماط أو عالقات مختلفة وتحويل هذه االكتشافات إلى معلومات. وي

مستمدة من العديد من العلوم مثل  ىتعتبر أساس التنقيب عن البيانات وه ىعلى الخوارزميات الرياضية الت
 ونظم الخبرة وعلم التعرف على األنماط ىعوالذكاء االصطنا علم اإلحصاء والرياضيات والمنطق وعلم التعلم

الستخراج وتحديد معلومات مفيدة وبالتالى الحصول على المعرفة من قاعدة  وغيرها من العلوم ، وعلم اآللة
 وتوفير المستقبلى بالسلوكعالقات غير معروفة مسبقا  وبناء نماذج للتنبؤ أنماط و بيانات ضخمة ، واكتشاف 

 عملية صنع القرار وخاصة  فى قطاع األعمال وفى بيئة العمليات الصناعيةمعلومات تفيد فى تحسين 
[Chan & Lewis, 2002; Fayyad et al., 1996; Firestone, 1997; Pulakkazhy & Balan, 2013; 

Sharma & Panigrahi, 2012].  

صبح التعامل مع ، فقد أونظرا  إلى تزايد الحاجة إلى تجميع وتخزين وتشغيل البيانات بشكل متكامل 
أدى إلى النمو السريع فى وهو ما ، هذا الكم الهائل من البيانات والمعلومات تحدى يواجه متخذ القرار 

تلعب دورا  هاما  فى مختلف المجاالت بما فى ذلك المجاالت مما جعلها أساليب التنقيب عن البيانات 
إحدى التقنيات  أصبح التنقيب عن البيانات فقد .[Choudhary et al., 2009; Mraovic, 2008] المحاسبية

فقد هامة فى مجال التمويل والمحاسبة بالنسبة للعديد من الشركات والمؤسسات المالية. المعاصرة واألدوات ال
الغش الكشف عن ألغراض التنبؤ باألزمات المالية و سببا  فى استخدامه قدرته على التصنيف والتنبؤ  باتت

تحليل التكاليف وكذلك  مسببات ئتمان وتقدير الربحية وتحليل النسب المالية وتحليلاإلدارى وتقدير خطر اال
وتحليل االحتيال اإلدارى ، واكتشاف المخالفات والممارسات غير السليمة والمعامالت  إنتاجية القسم

ر وذلك من خالل اكتشاف العمليات شديدة االختالف وعزلها مثل تزويالمشكوك فيها والغش المحتمل 
بطاقات االئتمان وغسيل األموال واالحتيال من خالل االتصاالت السلكية والالسلكية والغش فى معامالت 

كما يساعد التنقيب عن البيانات كأداة تحليلية متطورة فى اتخاذ  .االئتمان والغش فى القوائم المالية وغيرها
ودراسة فعالية األعمال ككل بؤ باإلفالس القرار مثل تطبيق التنقيب عن البيانات فى أسواق األسهم والتن

لتحقق من جودة وسالمة يفيد فى ا استخدام أساليب التنقيب عن البيانات فإنوالتنبؤ بأداء الشركة. وبذلك 
الغش. وتعد القدرة على االنتفاع بأساليب التنقيب عن البيانات  عن كشفالالبيانات وتصحيح األخطاء و 

 Abd-Rahman, 2008; Fadairo] قيق ميزة تنافسية للشركة التى تستخدمهمعيار هام وله أثر كبير فى تح

et al., 2008; Kirkos & Manolopoulos, 2004; Sharma & Panigrahi, 2012]. 

فى توجد العديد من األساليب والخوارزميات التى يمكن استخدامها عند التنقيب عن البيانات 
مثال أساليب تساعد فى زيادة القدرة على تقدير األداء المالى على سبيل ال فهناك، المحاسبية  مجاالتال

-Abd] وتسهيل مهمة التنبؤ بالمتغيرات المالية ، ومن ثم تحقيق مزايا تنافسية للشركة التى تستخدمه

Rahman et al., 2011] وهناك أساليب تعمل على اكتشاف العالقات بين المتغيرات ، [Kostakis et al., 
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2008; 2011; Rostamy et al., 2013]  عد فى عملية اتخاذ القرار، وهناك أساليب تسا [Chan & 

Lewis, 2002; Rebbapragada et al., 2010] فإن األسلوب األمثل هو الذى يحقق أفضل أداء  ، ومن ثم
ونظرا  ألن الغرض من التنقيب عن البيانات هو اكتشاف  .[Calderon et al., 2003] فى مجال معين

ة مفيدة وسليمة ومفهومة وغير متوقعة ، فغالبا  ما يتم المفاضلة بين أساليب التنقيب عن البيانات عند معرف
وتعد أكثر أساليب  .[Wanke & Barros, 2016] استخدامها باالعتماد على قدرتها على التنبؤ بالمخرجات
 ,Bal et al., 2011; Pulakkazhy & Balan] التنقيب عن البيانات شيوعا  فى التطبيق العملى ما يلى

2013; Sharma & Panigrahi, 2012]: 

: يستطيع هذا األسلوب أن يربط مجموعة (Association Rule Mining) التنقيب عن قاعدة االرتباط -
 [Mittal et al., 2015] واحدة من العناصر أو األحداث مع مجموعة أخرى من العناصر أو األحداث

كتشف البيانات التى ترتبط مع بعضها البعض والتى ال يمكن رؤيتها ، ويحاول هذا األسلوب أن ي
بوضوح إال باستخدام هذا األسلوب. فهو ال يعتمد على أى افتراضات مثل األساليب االحصائية ومع 
ذلك يستطيع استخراج كل التداخالت بين المتغيرات من خالل دورة تشغيل واحدة لألسلوب. كما أنه ال 

 .[Kostakis et al., 2008; Kostakis et al., 2011] مليات المالية أو نوع الشركةيتأثر بتعقيد الع
الذين قاموا باستخدام التنقيب عن قاعدة االرتباط فى  Mittal et al. (2015) وفى دراسة حديثة للباحثين

التنقيب  تقدير األرباح والخسائر وذلك باالعتماد على استراتيجية التجميع ، تبين أن استخدام أسلوب
عن قاعدة االرتباط فى ظل استراتيجية التجميع يساعد فى اتخاذ قرارات فعالة _سواء فردية أو 

تم تصنيف عناصر المخزون من خالل  حيث جماعية_ تحقق الرقابة المثالية على المخزون.
م حساب ومن خالل التنقيب عن قاعدة االرتباط تم إيجاد العناصر المتكررة ث، استراتيجية التجميع 

الربح والخسارة لكل عنصر متكرر ، وبذلك تم ترتيب العناصر حسب ربحيتها مما سهل من اتخاذ 
قرارات مثالية بشأن مراقبة المخزون. وعلى هذا المنوال سيتم استخدام التنقيب عن قواعد االرتباط فى 

ول إليها بالطرق التكاليف الصناعية واكتشاف عالقات واتجاهات قد يصعب الوص لتحليلهذا البحث 
 التقليدية وربما تحتاج إلى سنوات طويلة من الخبرة والتدريب. 

ٌيعرف االنحدار على أنه منهجية إحصائية تستخدم لتحديد العالقة بين أحد أو بعض : االنحدارنماذج  -
 اناتالتى اهتمت بالتنقيب عن البي المتغيرات المستقلة ومتغير تابع. وقد استخدمت العديد من الدراسات

الغش فى بطاقات االئتمان  للكشف عننموذج االنحدار اللوجستى كنموذج مقارنة باألفضل ، وذلك 
عادة  ما ُتستخدم وفى حل المشاكل التى يسببها الغش فى تأمين السيارات والغش فى الشركات. و 

حدار الغش فى المحاسبة المالية. وهى تتضمن االن للكشف عنالنماذج المعتمدة على االنحدار 
اتخاذ القرار  وطريقة( Stepwise-Logistic Regression) المتدرجاللوجستى واالنحدار اللوجستى 

وبصفة عامة فإن نماذج االنحدار . (Multi Criteria Decision Making Method) متعددة المعايير
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ليب التنقيب عن كأحد أسايمكن استخدام نماذج االنحدار  ومن ثم 2التكاليف الصناعية تقديرتساعد فى 
من خالل تحديد المتغير التابع )تكلفة المنتج(  فى إعداد نموذج للتنبؤ بالتكاليف الصناعيةالبيانات 

وما يميز استخدام نماذج االنحدار مع التنقيب  .والمتغيرات المستقلة التى تتسبب فى وجود تكلفة المنتج
على درجة الثقة فى النموذج ، فضال  عن  عن البيانات هو سرعة استخراج النتائج وإمكانية الحصول
 إمكانية التعامل مع عدد كبير من المتغيرات فى وقت واحد.

الشبكات العصبية: هى أدوات إلعداد نماذج إحصائية غير خطية للبيانات وهى مستوحاه من وظيفة  -
جموعة مهيكل شبكى يتكون من  دماغ البشرى. فهىنموذج آلى ملخص لل حيث تعتبر الدماغ البشرى 

تمثل  حيث .(Directional Links) اتجاهيةالتى تتصل ببعضها من خالل روابط  من العقد المتشابكة
ُتطبق الشبكات  العالقة السببية بين العقد المتصلة. دالروابط بين العق حددكل عقدة وحدة تشغيل وت

نها تنتج نماذج قوية وإذا وأهم ما يميزها أ ، التجميعتحليل و  والتنبؤ العصبية بشكل كبير فى التصنيف
تم وضع أوزان جديدة للمتغيرات يمكن تعديل عملية التصنيف بسهولة. وتستخدم الشبكات العصبية 

ويفضل السيارات وغش الشركات.  على تأمينالبشكل رئيسى فى اكتشاف تزوير بطاقات االئتمان و 
توفر تنبؤات أكثر دقة من غيرها  معظم الباحثين استخدام الشبكات العصبية عند إجراء أبحاثهم ألنها

 Ravisankar فعلى سبيل المثال توصلت دراسة .[Kirkos & Manolopoulos, 2004] من األساليب

et al. (2011)  إلى أن الشبكات العصبية تتفوق على األساليب األخرى التى تم استخدامها فى الدراسة
الشبكات العصبية يمكن استخدام هذا المنطلق ومن  الغش فى القوائم المالية للشركات. الكشف عنعند 

 .فى هذه الدراسة الصناعية لتنبؤ بالتكاليفعند االبيانات أحد أساليب التنقيب عن ك

مجموعة من  شبكة االعتقاد بايزن  : تمثل(Bayesian Belief Network) االعتقاد بايزن شبكة  -
الذى يوضح العالقات البيانى الموجه المتغيرات العشوائية والتداخالت المشروطة باستخدام الرسم 

إلى ( Missing Edges) قد المتغيرات العشوائية وترمز الحدود المفقودةالعُ تمثل ، حيث السببية 
فى تطوير نماذج اكتشاف غش شبكة االعتقاد بايزن التداخالت المشروطة بين المتغيرات. وتستخدم 

 ات. السيارات وغش الشركعلى تأمين البطاقات االئتمان و 

شجرة  الطريقة المنطقية األوسع استخداما  إلنتاج تصنيفات من البيانات ، فهى شجرة القرارات: هى -
تكوين خريطة تبدأ بالمالحظات وتنتهى وهى تعتمد على كأداة وصفية لدعم القرار ، ُتستخدم مهيكلة 

من فروع شجرة  ل كل فرعبينما يمث، بالنتائج المحتملة ، وتمثل كل عقدة فى الشجرة اختبار عن اتجاه 

                                                             
 لمزيد من التفصيل عن استخدام األساليب االحصائية فى تقدير التكاليف انظر: 2 

هللا ، نموذج مقترح لتقدير التكاليف غير المباشرة باستخدام األساليب اإلحصائية فى ظل نظام التكاليف على أساس يد فايزة عب

، كلية التجارة ، جامعة المنصورة ، العدد الثانى ،  المجلة المصرية للدراسات التجاريةاألنشطة ، مع دراسة تطبيقية ، 

2011. 
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النتائج المحتملة. وبهذه الطريقة يحاول نموذج التنبؤ أن يقسم المالحظات إلى مجموعات فرعية  القرار
ُتستخدم فى التنقيب عن البيانات. ويمكن رسم هذه الشجرة عن طريق الخوارزميات المعتمدة على اآللة 

غش بطاقات االئتمان وتأمين  الكشف عن وتستخدم شجرة القرارات فى .C4.5و  CARTو  ID3 مثل
ومن ثم  غش ،ال اعتالهاُتستخدم للتنبؤ وتحديد أثر القوائم المالية التى  كما ، السيارات وغش الشركات

وفى دراسة مسحية قام  .خالل الفترات المقبلة المتوقعة الصناعية يمكن استخدامها فى تقدير التكاليف
تطبيق أساليب التنقيب عن البيانات فى مجاالت مختلفة والتعرف  لتحديد إمكانية Murthy (1998) بها

 على القضايا الهامة ذات الصلة ، فقد توصلت الدراسة إلى أن منهجية تكوين شجرة الهرمية
(Hierarchical Tree ).هى األقوى واألكثر تكرارا  وهى مفيدة لمختلف مشاكل الواقع العملى 

يز احتمالى بسيط يعتمد على قاعدة بي كمصنف ا: يتم استخدامه(Naive Bayes) المبسط زييب نظرية -
 احصائية قوية لمتغيرات التنبؤ المستقلة.افتراضات  علىالمبسط ز يينظرية بتعتمد لالحتمال الشرطى. 

و  Hotmail" والتى تستخدمه شركات مثل Spam Emailوأحد استخداماتها هو "فلتر للبريد المزعج 
Yahoo.  البنوك وفى اكتشاف الغش المالى ، ويمكن الطريقة بشكل كبير فى تستخدم هذهكما 

 الصناعية. التكاليف قياسبهدف تحديد قيم متغيرات دوال التكاليف استخدامها فى 

هى مدخل تصنيفى يعتمد على التشابه. حيث  :(K-nearest Neighbor) تحليل الجار األقرب ريقةط -
تقنية تحليل الجار تعد ، ثم يتم تصنيف كل سجل.  kسجل تعتمد على توليفة من الفئات التى تشبه 

المسافة الفاصلة بين كل نقطة وأقرب جار  تقيسحيث  ىاألقرب شائعة االستخدام لتحديد التنظيم المكان
 باستخدامساس معدل المسافة الفاصلة بين جميع النقاط )معدل التباعد( تتم المقارنة ألها ، وعلى 

وتستخدم هذه الطريقة فى اكتشاف غش تأمين السيارات وتحديد أخطاء . يةتوزيعات بواسون العشوائ
، ويمكن وفى تحديد أفضل منافذ للبيع وفى اإلنشاءات والعمليات الهندسية  عمالء بطاقات االئتمان

تحليل التوزيع المكانى لألنشطة التى تستهلك التكاليف ووصف نمط االستهالك استخدامها فى 
  ليات المسببة له.واالستدالل عن العم

: تستخدم 3( ogicLFuzzy)منطق الغموض و ( Genetic Algorithm) الخوارزميات الجينية -
تستخدم مثل الغش ، كما  التصنيف لتمثل سلوك متخذ القرار فى حاالت ألغراضالخوارزميات الجينية 

المحددة بشكل تزوير بطاقات االئتمان غير  الخروج عن المثالية مثل مشاكل فى حاالت حل مشاكل
، كما يمكن استخدام الخوارزميات الجينية فى تقييم مدى مالئمة األساليب األخرى للتنقيب عن  جيد

فهو أسلوب إحصائى يصنف األسباب الحكمية ويخصص البيانات  منطق الغموض . أماالبيانات
مجموعة. ويمكن لمجموعة أو فئة معينة استنادا  إلى درجة إمكانية وجود هذه البيانات فى هذه ال

                                                             
 أحياناً اسم المنطق الضبابى أو المنطق غير الواضح.(  LogicFuzzy) يطلق على منطق الغموض 3 
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أوال : يمكن تحسين األداء من خالل كفاءة  ، بثالث طرق لتحسين األداء منطق الغموضاستخدام 
ُتظهر تمثيل عددى  يمكن أنمنطق الغموض التمثيل العددى للحدود الغامضة ، ألن تكنولوجيا 

ة فى بيئات غير محددة للبيانات فى فئة معينة. ثانيا : يمكن تحسين األداء من خالل زيادة نطاق العملي
ظهر عضوية جزئية لعناصر البيانات فى فئة أن تُ  منطق الغموض، وهى الطريقة التى يمكن لمنهجية 

زيادة األداء ألن  هذا األسلوب حققفى التحليل التقليدى. ثالثا : ي ال تكون واضحة المعالم ربماأو أكثر 
ن اكتشاف ومن ثم فإالبيانات.  تخفض من الحساسية تجاه ضوضاءمنطق الغموض تكنولوجيا 

تحقيق ميزة تنافسية وخاصة  إذا ُاتخذت  مما يترتب عليه اإليداعات المزورة يؤدى إلى تخفيض التكاليف
 .اإلجراءات المناسبة فى الوقت المناسب

وبصفة عامة تصنف أساليب التنقيب عن البيانات إلى نوعين: أساليب خاضعة للرقابة وأساليب 
قابة. حيث تحاول أساليب التنقيب عن البيانات الخاضعة للرقابة أن تفسر أو تصنف غير خاضعة للر 

العنصر المعين المستهدف فى البيانات. فأحد هذه األساليب هى الشبكات العصبية ، وهى فعالة بصفة 
تغيرة. خاصة فى البيئات التى تحتاج إلى درجة عالية من الدقة والسرعة والقدرة على التكيف مع الظروف الم

 Naive) المبسطز يينظرية بومن أساليب التنقيب عن البيانات الخاضعة للرقابة أيضا  شجرة القرارات ، و 

Bayes) والجار األقرب ،  (K-nearest Neighbor).  أما أساليب التنقيب عن البيانات غير الخاضعة
العنصر المستهدف أو فئة للرقابة فهى تحاول أن تجد نماذج بين مجموعات من السجالت بدون تحديد 

 محددة مسبقا  ، وغالبا  ما ُتستخدم لتحديد الحاالت أو المجموعات المتماثلة مثل قواعد االرتباط
(Association Rules )وتحليل المتتاليات (Sequence Analysis )[Chan & Lewis, 2002; 

Choudhary et al., 2009; Rebbapragada et al., 2010]. 

مع كل إستراتيجية للتنقيب عن البيانات رة إلى أن هذه األساليب ال ُتستخدم فرادى وإنما وتجدر اإلشا
علمية للتنقيب عن أساليب يمكن استخدام عدة )مثل التصنيف والتنبؤ وتحليل التجميع واكتشاف العالقات( 

يب المستخدمة مع من أشهر األسالسبيل المثال  ، فعلىالبيانات والكشف عن األنماط والعالقات الجديدة 
 والخوارزميات الجينية وشجرة القرارات المبسط بييزنظرية و إستراتيجية التصنيف هى الشبكات العصبية 

حيث تستطيع ،  التى تستخدم فى تصنيف النصوص (Support Vector Machines) آالت متجه الدعمو 
شهر استخداما  الكتشاف الغش فى ، ولذلك فهى األ هذه األساليب تكوين نموذج من بيانات معروف تصنيفها

ومن أشهر األساليب استخداما   .[Koksal et al., 2011, Sharma & Panigrahi, 2012] المحاسبة المالية
، حيث تساعد هذه وشجرة القرارات  الشبكات العصبية ونموذج التنبؤ اللوجستىهى  لتنبؤمع إستراتيجية ا

تصنيفه  فى مجتمع بالسلوك المستقبلى للتنبؤ ن إستراتيجية التصنيفالنماذج الناتجة عاستخدام األساليب فى 
من أشهر األساليب كذلك و  .[Chye & Gerry, 2002; Sharma & Panigrahi, 2012] غير معروف
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ز يينظرية بو  (K-nearest Neighbor) المستخدمة مع إستراتيجية تحليل التجميع هى تحليل الجار األقرب
، حيث  (Principal Components Analysis) وتحليل المكونات األصلية م الذاتىوخرائط التنظي المبسط

عناوين للتصنيفات الناتجة من إستراتيجية  ستنتاجإستراتيجية تحليل التجميع الهذه األساليب مع ُتستخدم 
 التصنيف. وذلك بهدف تكوين مجموعات متشابهة _وذات معنى ولم تكن معروفة سابقا _ فى شكل نماذج

[Koksal et al., 2011; Sharma & Panigrahi, 2012].  جزء من خرائط يعد تحليل الشبكات العصبية و
 ، [Kloptchenko et al., 2004] التنظيم الذاتى وهى توفر أدوات ورؤية حول كمية كبيرة من المعلومات

نبؤ بجودة العملية أو من أشهر األساليب المستخدمة فى الدراسات السابقة لتصنيف الجودة وللت لذلك فهى
  .المنتج وفى تحليل التجميع

فعلى وقد استخدمت بعض الدراسات أساليب مختلفة للتنقيب عن البيانات فى مجال المحاسبة ، 
شبكة الخاليا العصبية للتنبؤ بالمتغيرات المالية ،  Vojinovic et al. (2001) سبيل المثال استخدمت دراسة

فال اليومية لتبادل العملة بين الدوالر األمريكى والدوالر النيوزيالندى وذلك حيث تم التنبؤ بمعدالت اإلق
 ونماذج السالسل الزمنية التقليدية( RBF NN) باستخدام نوعين من النماذج: نماذج الخاليا العصبية

(LAR )يا وبمقارنة أداء كال النوعين من النماذج فى التنبؤ تبين أفضلية النماذج المعتمدة على الخال
بالمنافع المحتملة للتنقيب عن البيانات عند تطبيقه  Chye & Gerry (2002) كما اهتمت دراسةالعصبية. 

فى صناعة البنوك وقدمت مشروع للتنقيب عن البيانات ركز على وضع نموذج للقرض العقارى. وأوضحت 
، يليه  %81.6معدل الدقة الدراسة أن التنبؤات باستخدام نموذج شجرة القرارات هى األكثر دقة حيث بلغ 

. ومن ثم %77.9، ثم نموذج الشبكات العصبية بمعدل دقة  %80ستى بمعدل دقة نموذج االنحدار اللوج
وأوصت الدراسة  بالسلوك المستقبلى نموذج للتنبؤتوصلت الدراسة إلى أن نموذج شجرة القرار هو أفضل 
منحها البنك محل الدراسة لعمالئه ألنه يساعد فى باستخدامه فى التنبؤ بالقروض العقارية التى يمكن أن ي

شجرة  Calderon et al. (2003) دراسةاستخدمت  ذلككاتخاذ القرارات التى من شأنها تحقيق رضا العميل. 
وهو أسلوب للتنقيب عن ( Classification and Regression Trees (CART)) االنحدار والتصنيف

فى بناء قواعد للقرار تتنبأ باحتماالت  ، وتم استخدامهاألمريكية انفورد ستالبيانات طوره باحثين من جامعة 
فشل الشركة. وقد استخدمت الدراسة هذا النوع من التحليل _بما ينتجه من قواعد للقرار_ فى تقدير الوضع 

نموذج للتنبؤ باألداء المالى من خالل  Lam (2004) كما طورت دراسةالمالى للشركة وخطر األعمال. 
لتنبؤ بمعدل العائد على حقوق الملكية باستخدام الشبكات العصبية _وعلى وجه التحديد تم استخدام ا

متغير فى  16وقد اعتمدت الدراسة عند إعداد النموذج على استخدام  _ Backpropagationخوارزمية
أداء الشبكات  وقد تم مقارنة .للنموذج كمدخالتمتغير خاصين باالقتصاد الكلى  11 القوائم المالية و

العصبية مع متوسط العائد على حقوق الملكية فى السوق عند توفر المعلومات الكاملة ، حيث تبين قدرة 
 كما أوضحت دراسة الشبكات العصبية على تحسين دقة التنبؤ ومن ثم مساعدة متخذى القرارات المالية.
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Kirkos & Manolopoulos (2004) يمكن أن تساهم _عند تطبيقها فى  أن أساليب التنقيب عن البيانات
البيانات المالية_ فى حل مشاكل التصنيف والتنبؤ ، كما أنها ُتسهل عملية اتخاذ القرار. فهى تساعد فى حل 
 مشاكل التصنيف المالى مثل إفالس الشركة وتقدير خطر االئتمان واألزمات المالية والتنبؤ بأداء الشركة.

الخوارزميات الجينية الكتشاف الغش فى القوائم المالية على أساس نقاط  Hoogs et al. (2007) استخدم كما
حيث وجدت الدراسة أن نقاط االنحراف  ، االنحراف باعتبارها مقاييس لوصف السلوك المالى للشركة

االستثنائية تعد مقاييس ذات قيمة لوصف السلوك المالى للشركة وأن تحليل هذه النقاط مع مرور الوقت 
مدى  Kirkos et al. (2007) كذلك تناولت دراسةيقة فعالة الكتشاف سلوك االحتيال المحتمل. يمثل طر 

الكشف عن الغش أو التدليس فى القوائم المالية التى  استخدام أساليب التنقيب عن البيانات فىفعالية 
لقرارات والشبكات وقد استخدمت الدراسة بعض أساليب التنقيب عن البيانات وهى: شجرة اتصدرها الشركات. 

فى العصبية وشبكة االعتقاد بايزن ومن خالل النسب المالية المستخرجة من القوائم المالية تم تحديد الغش 
بوضع نموذج الكتشاف األزمات المالية وذلك  Chen & Du (2009) كذلك قامت دراسة. القوائم المالية

 Sharma & Panigrahi (2012) قدمت دراسةكما  باستخدام الشبكات العصبية والتنقيب عن البيانات.
الغش فى المحاسبة  للكشف عنبعض األعمال البحثية التى ركزت على التصنيف باستخدام أساليب مختلفة 

ونظم الخبرة ( Fuzzy Logic) ومنطق الغموضاالنحدار المالية مثل الشبكات العصبية ونماذج 
ن أساليب التنقيب عن البيانات _مثل النماذج اللوجستية والخوارزميات الجينية. وقد توصلت الدراسة إلى أ

وشجرة القرارات_ يمكن أن توفر ( Bayesian Belief Network)والشبكات العصبية وشبكة االعتقاد بايزن 
  حلول للمشاكل المرتبطة باكتشاف وتصنيف البيانات المغشوشة.

بيق التنقيب عن البيانات ، كما يعد ومن المالحظ أن التمويل والمحاسبة يعد من أشهر مجاالت تط
 التنبؤ باإلفالس هو أكثر الموضوعات شيوعا  عند تطبيق أساليب التنقيب عن البيانات على البيانات المالية

[Kirkos & Manolopoulos, 2004] . وبصفة عامة تظهر أهمية تطبيق أساليب التنقيب عن البيانات فى
من البيانات مثل البنوك والمؤسسات المالية فى القطاعين العام الشركات التى تتعامل مع كمية كبيرة 

 التى الدراسات فى األدب المحاسبى عدد منوعلى الرغم من وجود  .[Abd-Rahman, 2008] والخاص
 مجال محاسبة التكاليفن استخدامها فى ، إال أكتلك التى تم عرضها تناولت أساليب التنقيب عن البيانات 

باستخدام أساليب التنقيب  التكاليفمحاسبة فى وسيعرض الجزء التالى االتجاهات الحديثة  ما زال محدودا  ،
 .وإسهامات الدراسات السابقة فى هذا الصدد عن البيانات

 :باستخدام أساليب التنقيب عن البياناتالتكاليف  محاسبة : االتجاهات الحديثة فى3
ألداء فضال  عن زيادة عالقات الشراكة من خالل أدى تعقيد العمليات الصناعية وزيادة انحرافات ا

التكاليف على أساس معلومات  إلدارةالتعهيد إلى حاجة الشركات الصناعية  زيادة عملياتسالسل التوريد و 
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وعلى الرغم من أهمية الدور  ، إلدارة التكاليفالمعلومات  أهم منوتعد تقديرات التكاليف  مالئمة ووقتية.
التكاليف تظل دائما  ر تكاليف المنتج فى اتخاذ الشركة لقراراتها إال أن عملية تقدير الذى يترتب على تقدي

ل فى الشركات الصناعية ، حيث يؤثر التقدير الجيد للتكاليف تأثيرا  مباشرا  على أداء وفعالية قضية محل جد
ؤدى التقدير األقل من ، أما التقدير المغالى فيه للتكاليف فيؤدى إلى فقد سمعة الشركة بينما ي الشركة

. ومع ذلك فإن التكاليف الصناعية فى العديد [Niazi, 2006]الحقيقى إلى تحقيق خسائر فادحة فى الشركة 
من الشركات ال يتم حسابها بشكل دقيق ومنظم نتيجة لتعقيد العمليات الصناعية وما يطرأ عليها من تغيير 

الئمة ، وهى أمور تفرض قيود على اختيار الطريقة مستمر فضال  عن صعوبة الحصول على البيانات الم
  .[Sajadfar & Ma, 2015] المناسبة لتقدير التكاليف

 4وقد ظهرت أساليب حديثة لتقدير التكاليف الصناعية مثل مدخل تقدير التكلفة على أساس السمات
(Feature-Based Cost Estimation ) ، طرق التقليدية بالمقارنة بال هذا المدخلومن أهم ما يميز

لتخصيص التكاليف أو بنظام التكاليف على أساس األنشطة هو أن تكلفة السمة تستخدم نموذج إدارة العملية 
كما يتميز بسهولة استخدامه ألنه يتطلب بيانات أقل لحساب تكلفة  ، مما يسمح بفهم أفضل لتكاليف اإلنتاج

اس السمات أن يحدد العوامل التى تتسبب فى حدوث اإلنتاج. وأخيرا  يستطيع مدخل تقدير التكلفة على أس
االختالف ، مما يسمح بإجراء تحسينات فى عملية اإلنتاج ، ولذلك يمكن اعتباره آلية بديلة الستخدام نظام 

. ولكن من عيوب هذا المدخل [Brimson, 1998] لتقدير التكاليف( ABC) التكاليف على أساس األنشطة
 لسمات حتى يتم تقدير التكلفة وهو أمر قد ال يكون متاح فى الواقع العملى.أنه يتطلب بيانات عن كل ا

كما توجد حاليا  نظم لتقدير التكاليف تعتمد على الحاسب اآللى ويتم استخدامها بهدف زيادة كفاءة 
 Enterprise) ومرونة تدفق المعلومات لدى الشركات الصناعية. وتعد نظم تخطيط موارد المشروع

Resource Planning (ERP) ) أهم تكنولوجيا إلدارة البيانات فى الوقت الحالى حيث تستطيع الربط بين
 المستندات وجداول األعمال واإلنتاج وأشكال االتصال األخرى. وعلى الرغم أن نظم تخطيط موارد المشروع

(ERP) لصناعية من خالل تلعب دورا  رئيسيا  فى نجاح الشركة وتستطيع تقدير التكاليف الكلية للعملية ا
تقدير أربع فئات رئيسية وهى تكلفة العمل والمواد والتكاليف الصناعية غير المباشرة وتكلفة الخدمات_ إال 
أنها غير كفء فى إعداد معلومات كاملة عن عملية صناعية محددة ، حيث ال تستطيع أخذ التفاصيل فى 
                                                             

يتم من خالل هذا المدخل تحديد سمات المنتج أوال  ، والسمة هى أكثر العناصر المميزة فى المنتج ، فعلى سبيل المثال السمة  4
األنشطة المرتبطة بكل سمة من  المميزة فى السيارة هى الموتور ، ويتم تقسيم هذه السمة إلى سمات فرعية وهكذا. ثم تحديد

سمات المنتج ، ثم تحديد متوسط تكلفة كل نشاط والتى يتم استخدامها فى حساب تكلفة المنتج النهائى. وحتى تكون العملية 
 الصناعية مميزة بالمقارنة بالمنافسين يتم تحديد خصائص المنتج التى ستجعل العملية تختلف مثل لون السيارة وعدد أبوابها ألن

هذه الخصائص تؤدى إلى وجود خطوات عمل إضافية واستهالك وقت أطول وربما ظهور مشاكل أكثر فى الجودة. ولذلك يجب 
أن يتم تحديد تكلفة االختالفات وإضافتها إلى تكلفة المنتج. ثم ربط سمات المنتج بخصائصه ، وأخيرا  حساب إجمالى تكلفة 

 .[Brimson, 1998] المنتج
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اليف ينبغى تجهيز العديد من البنود فى نفس الوقت ، الحسبان عند احتساب التكلفة ، كما أنه عند تقدير التك
األمر الذى يستهلك قدر كبير من الوقت والتكلفة حتى يتم تقدير التكلفة بدقة ، ومن ثم يوجد شك فى دقة 

 .[Sajadfar & Ma, 2015] تقديرات التكاليف الناتجة عن نظم تخطيط موارد المشروع

اليف التى تتطلب بيانات تاريخية عن التكلفة وكذلك خبراء العديد من أساليب تقدير التكظهرت كما 
األساليب شيوعا  هى تطبيق  هذه ومن أشهر ، هندسيين فى مجال التكاليف وذلك لتقدير تكاليف اإلنتاج

المنهجية المعتمدة على دراسة الحالة ، ونظم دعم القرار ، وتقدير التكلفة بالقياس بمنتجات أخرى شبيهة. 
إلى التقدير الكمى للتكاليف من خالل حساب دوال التكلفة التحليلية واستخالص المعلمات من  هذا باإلضافة

 ,Niazi, 2006; Sajadfar & Ma] السجالت المحاسبية التى تشتمل على معامالت خاصة بالتكاليف

2015].  

يانات يعد ومع ظهور التنقيب عن البيانات أصبح تقدير التكلفة باستخدام أساليب التنقيب عن الب
آلية جديدة لتحسين دقة واتساق تقدير التكاليف ، فالتنقيب عن البيانات هو أداة تكنولوجية قوية يمكن 

كما يمكن استخدامها فى وضع التقديرات وكشف وفهم العالقات بين عناصر  ، استخدامها فى تقدير التكلفة
هو اكتشاف هذه العالقات فى إطار اآلن التحدى الذى يواجه العديد من الشركات ، خاصة  وأن  البيانات

  .Sajadfar & Ma, 2015; [Chan & Lewis, 2002[ زمنى مناسب وبتكلفة مقبولة

وقد اهتمت بعض الدراسات باستخدام أساليب التنقيب عن البيانات فى تقدير التكاليف مثل 
 ية للمنتج الجديد أثناء تطويره.التى استخدمت الشبكات العصبية لتقدير التكاليف النهائ  Bode (1998)دراسة

الشبكات العصبية فى تقدير التكاليف وذلك فى مرحلة تطوير المنتج إمكانية استخدام  وأوضحت الدراسة
وقد  عندما توجد درجة كبيرة من عدم التأكد وال توجد معرفة واضحة عن العالقات الكمية للسبب والنتيجة.

. كما استخدامه فى مرحلة البحث والتطوير دوأقل تعقيدا  عنل تبين أن أداء الشبكات العصبية يكون أفض
تساؤل وهو: هل يمكن ألساليب التنقيب عن البيانات أن تساعد فى  من Lum et al. (2008) دراسة انطلقت

تحسين البرامج الجاهزة المستخدمة فى تقدير التكاليف. وقد وجدت الدراسة أن نظام المعايرة باستخدام أسلوب 
األقرب كأحد أساليب التنقيب عن البيانات يمكن أن يوفر برامج جاهزة لنماذج تكلفة أكثر دقة من الجار 

األسلوب التقليدى وخاصة  فى مجال المشروعات اإلنشائية. وقد اقترحت الدراسة التركيز فى المستقبل على 
 تطبيق أساليب أخرى للتنقيب عن البيانات مثل الشبكات العصبية وبييز المبسط.

ظل ما تتسم به الطرق الحالية لتقدير قيم مسببات التكلفة من صعوبة واحتياجها لفترات زمنية وفى 
 طويلة فقد تناولت بعض الدراسات تقدير التكاليف غير المباشرة باستخدام أساليب التنقيب عن البيانات

اء نموذج للتكلفة بنخاصة  وأن . (ABCوبصفة خاصة عند تطبيق نظام التكاليف على أساس األنشطة )
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كلما زاد تعقيد نظم التصنيع كلما زادت عدد العالقات الداخلية فى يتطلب مراعاة تعقيد نظم التصنيع ، و 
ومن ثم تتفاعل مسببات التكلفة مع بعضها البعض مما يؤثر على تكلفة اإلنتاج ، فهذه التفاعالت  ، العملية
بالطرق التقليدية ولذلك تناولته بعض الدراسات  ، وهو أمر يصعب القيام به أخذها فى الحسبانيجب 

التكامل بين التى ركزت على   Kostakis et al. (2008)دراسة مثل،  البياناتباستخدام أساليب التنقيب عن 
وذلك للتعامل مع مشكلة ، نظام التكاليف على أساس األنشطة والمحاكاة أساليب التنقيب عن البيانات و 

حيث أشارت المستخدمة مع نظام التكاليف على أساس األنشطة وتقدير قيمتها. تحديد مسببات التكلفة 
ما يؤثر على غالبا  فى بيئة التصنيع الحديثة أن تفاعل مسببات التكلفة مع بعضها البعض الدراسة إلى 

ينبغى أخذ هذه التفاعالت فى الحسبان عند بناء نموذج للتكاليف على أساس ولذلك تكاليف اإلنتاج ، 
المحاكاة  أنتجتهاالمخرجات التى  تعتمد على استخداماستخدمت الدراسة منهجية جديدة وقد نشطة. األ

أحد أساليب التنقيب عن  التكلفة كمدخالت لنظام التكاليف على أساس األنشطة وذلك من خالللمسببات 
هو  ف من استخدامهالهد، وكان ( Association Rule Mining) التنقيب عن قواعد االرتباط البيانات وهو

تحليلها للكشف عن  تماكتشاف االتجاهات واالرتباطات والعالقات بين سلسلة من المعامالت ، والتى بدورها 
إلى  يؤدى استخدام هذه المنهجيةإلى أن  وقد توصلت الدراسة. عن مسببات التكلفة نماذج مفيدة كالمعلومات

فى توفير الوقت المستغرق فى  يساعدت التكلفة و تخفيض احتماالت إعداد تقديرات غير دقيقة لمسببا
إلى تحسين عملية اتخاذ القرار  يؤدىالمقابالت الشخصية والدراسات المسحية إلعداد هذه التقديرات ، كما 

 تخفيض مباشر للتكاليف الكلية للشركة.  من شأنها تحقيق اتخاذ قرارات جيدة يهاحيث يترتب عل

 منهجية تعتمد على التنقيب عن قواعد االرتباط ، Kostakis et al. (2011) قدمت دراسة كذلك
والمحاكاة ، ونظام التكاليف على أساس األنشطة وذلك لتحليل ربحية العميل ولتحديد مسببات التكلفة فى 
صناعة الفنادق بهدف تقدير التكاليف بدقة. حيث تم استخدام نظام التكاليف على أساس األنشطة كمدخالت 

التى تم إدخالها كمتغيرات هى مسببات التكلفة المالئمة ، أما مخرجات برنامج المحاكاة فمحاكاة فى برنامج ال
من خالل أحد أساليب التنقيب عن البيانات وهى التنقيب عن قواعد االرتباط. حيث تبين من خالل التنقيب 

لتقديرها ومسببات تكلفة أخرى  عن قواعد االرتباط وجود ارتباط بين مسببات التكلفة التى تستغرق وقتا  طويال  
والتى يتم حسابها بسهولة. هذا االرتباط يؤدى إلى إمكانية تقدير أو حساب مسبب التكلفة األخير أوال  ألنه 

خر. وبتطبيق هذه المنهجية أسهل فى التقدير ، ومن خالل معرفة عالقة االرتباط يتم تقدير مسبب التكلفة األ
مكن استخدام المنهجية الجديدة فى تقدير أكما  ثر دقة فى صناعة الفنادق.تم توفير معلومات محاسبية أك

أحد ويعد  م التغلب على عدم توافر المعلومات المالئمة.تلفة لم تكن معروفة من قبل وبذلك مسببات تك
 الجديدة المقترحة أنها تخفض عدد المقابالت الشخصية وعدد الدراسات المسحية المنهجيةهذه أسباب أهمية 

التكلفة األسهل فى التقدير أو الحساب ، ثم  تحديد مسببات يمكنالمعلومات. حيث لحصول على الالزمة ل
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وبذلك يكون  ، حساب المسببات األخرى بشكل غير مباشر باالعتماد على التداخل بين هذه المسببات
 بين تكلفة القياس ودقته قد تحقق.  التوازن 

كيفية االنتفاع بالتنقيب عن البيانات والتحليل  Rostamy et al. (2013)  أوضحت دراسة ماك
العاملى لتحديد مسببات التكلفة عند تطبيق نظام التكاليف على أساس األنشطة ، وذلك بالتطبيق على أحد 

 البنوك اإليرانية. وقد أكدت النتائج فعالية الطرق المقترحة عند تطبيق نظام التكاليف على أساس األنشطة.

التكاليف على أساس السمات  تقديرتوليفة من مدخل  Sajadfar & Ma (2015) اسةقدمت در كما 
مع خوارزميات التنقيب عن البيانات حتى يتم توفير أداة مرنة وعملية تساعد فى تطبيق نظم تخطيط موارد 

وذلك من خالل دراسة حالة. وقد اعتمدت الدراسة فى تطبيق مدخل تقدير التكلفة على ( ERP) المشروع
أساس السمات على تفكيك العمليات الصناعية للمنتج إلى عوامل التكلفة التى تتسبب فيها كطرق التشغيل 
وسمات المنتج ومتطلبات الجودة واألبعاد الرئيسية للمنتج واألنشطة الداعمة ، وبذلك تضمن التقدير التحليلى 

ملية تقدير التكاليف باستخدام التنقيب عن للتكلفة تفاصيل دقيقة جدا  لمنتجات معقدة. وقد تناولت الدراسة ع
البيانات ، وذلك من خالل تطبيق خوارزميات التنقيب عن البيانات لعينة من البيانات التاريخية بهدف تحليل 
واستخالص النماذج من كل مجموعة من البيانات. وقد أوضحت الدراسة بعد تقييم نماذج التكلفة أن التنقيب 

درجة دقة هذا التقدير. مع تحديد على تقدير عناصر التكلفة للمنتجات الجديدة  عن البيانات يكون قادر
، واتضح أن عند تقدير التكاليف البيانات للتنقيب عن وأوضحت الدراسة نتائج مقارنة خمس خوارزميات 

 بالمقارنةوأفضل نتائج للتنبؤ حصلت على أفضل مستوى ثقة  قد(ANN) الصطناعية الشبكات العصبية ا
لخوارزميات األخرى. ولذلك اقترحت الدراسة أن أفضل أسلوب لتقدير تكاليف عملية اللحام _وهى العملية با

 الصناعية محل دراسة الحالة_ هو الشبكات العصبية االصطناعية. 

محاسبة ويالحظ من العرض السابق أن الدراسات السابقة التى اهتمت بربط التنقيب عن البيانات ب
وأن المحور األساسى لمعظم هذه الدراسات تمثل فى تطبيق ، على جانب تقدير التكاليف  التكاليف قد ركزت

نظام التكاليف على أساس األنشطة. ولكن مع تطور الفكر المحاسبى الذى يعتبر أن البيئة الخارجية للشركة 
مية هائلة من ك ، ومع توفر يجب أخذها فى الحسبان بجانب البيئة الداخليةكة و هى جزء من بيئة عمل الشر 

االعتماد فإن لذلك ،  يجعل قياسها وتحليلها بالطرق التقليدية أمرا  ليس سهال  البيانات التفصيلية األمر الذى 
 وتقدير قياس وتحليلألغراض إدارة التكاليف اإلستراتيجية من خالل أساليب التنقيب عن البيانات  على

وهذا ما سيتم إلقاء الضوء عليه فى الجزء التالى من  .فسيةحقيق مزايا تنافى ت الشركات يساعدقد  التكاليف
 البحث.

 التنافسية: القدرةدعم لإدارة التكاليف اإلستراتيجية أساليب التنقيب عن البيانات فى دور : 4
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التأثير المباشر على األداء المالى للشركات تلعب إدارة التكاليف اإلستراتيجية دورا  هاما  فى 
 ياسات تسعير المنتجاتعلى سبشكل غير مباشر من خالل التأثير ا تستطيع التأثير الصناعية كما أنه

[Laitinen, 2014] . تحقيق ميزة  فىإدارة التكاليف اإلستراتيجية الدراسات بدور وقد اهتمت العديد من
التى ركزت على تصميم المنتج لتخفيض  Shank & Govindarajan (1992)تنافسية للشركة مثل دراسة 

التى توصلت إلى أن  Dunk (2004) كاليف ما بعد البيع مما يساهم فى تحقيق ميزة تنافسية. وكذلك دراسةت
الشركة التى ترغب فى تحقيق مزايا تنافسية عليها استخدام تحليل تكلفة دورة حياة المنتج حتى تستطيع 

س الشركة رقابة كافية على الحصول على نصيب سوقى أكبر ، حيث يتطلب تحقيق الميزة التنافسية أن تمار 
  Su et al. (2015)وأيضا  دراسةالتكاليف أثناء التصنيع للتأكد من أنه يمكن تسعير المنتجات بشكل تنافسى. 

 التى أكدت على أن العامل التنافسى األساسى هو إجمالى تكلفة المنتج خالل دورة حياته.

افسية التى يحققها تطبيق أنظمة المحاسبة وعلى الرغم من وجود جدل حول مدى استدامة الميزة التن
بعام أو  تنافسية مؤقتة تنتهى بعد تطبيق األساليب الحديثة اإلدارية _فبعض الدراسات أفادت بأنها تحقق ميزة

خر توصل إلى أن تطبيق أنظمة المحاسبة اإلدارية يحقق ميزة ، والبعض األ  [Holm et al., 2016]عامين
إال أن الدراسات التى تناولت  _[Rickwood et al., 1990; Roslender & Hart, 2002] مستدامةتنافسية 

. حيث يمكن أن مستدامةدور محاسبة التكاليف فى تحقيق ميزة تنافسية توصلت إلى أنها تحقق ميزة تنافسية 
رجية بما لها من توجهات إستراتيجية خا مستدامةيؤدى توفير معلومات التكاليف إلى تحقيق ميزة تنافسية 

 تساعد متخذ القرار فى االستخدام األكثر كفاءة للموارد وتعمل على زيادة القيمة التى يحصل عليها العمالء
[Cinquini & Tenucci, 2010; Holm et al., 2016].  خلق ميزة  اإلستراتيجية التكاليف إدارةتستطيع كما

ل عائد ، وتحليل مسببات التكلفة لفهم تنافسية من خالل تحليل سلسلة القيمة بما يعمل على تحقيق أفض
العديد من العوامل المتداخلة التى تتسبب فى  مع وجودالعوامل التى تتسبب فى حدوث التكاليف ، خاصة  

إلى أنشطة  وجود التكاليف ، وأيضا  تحليل القيمة التى تضيفها األنشطة المختلفة فى الشركة وتقسيمها
حيث يؤدى التخلص من األنشطة التى ال تضيف قيمة إلى تحقيق تضيف قيمة وأنشطة ال تضيف قيمة ، 

   .[Silvi & Cuganesan, 2006] مستدامة ميزة تنافسية

تنافسية مستدامة ،  زاياينبغى التركيز على إدارة التكاليف اإلستراتيجية لتحقيق م أنه ومن ثم يتضح
يجب قياسها وتحليلها سواء من خالل تحليل  كولذل التكاليف الصناعية وأن أحد العوامل التنافسية الهامة هى

تكاليف دورة حياة المنتج أو من خالل مقارنة التكاليف الفعلية مع التكاليف المخططة أو من خالل اكتشاف 
العالقات بين عناصر التكاليف وبنودها المختلفة بما يوفر معلومات تساعد فى تحقيق مزايا تنافسية مثل 

األفضل لمسببات التكلفة والتخلص من األنشطة التى ال تضيف قيمة ومن ثم  تخفيض التكاليف والتحديد
 . زيادة اإليرادات وتحديد سعر تنافسى للمنتج
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التنافسية للشركة يأتى أهمية دور  القدرةفى دعم إدارة التكاليف اإلستراتيجية فى إطار أهمية دور و 
مثل أساليب التنقيب عن دارة التكاليف اإلستراتيجية إل كمدخلاألدوات الحديثة التى يمكن استخدامها 

حيث يمكن أن تساعد أساليب التنقيب عن البيانات فى ممارسة ثالثة أنشطة وهى: اكتشاف  .البيانات
 بدون وضع أى فرضيات مسبقة عن النماذج التى سيتم اكتشافها عالقات واتجاهات وانحرافات فى البيانات

بالمخرجات وتقدير قيم بنود جديدة من  ، والتنبؤلية للشركة أو البيئة الخارجية لها سواء تتعلق بالبيئة الداخ
خالل النماذج التى تم اكتشافها ، وتحليل االنحرافات من خالل تطبيق النماذج التى تم اكتشافها إليجاد 

،  [Panigrahi, 2006] لمناسبالوقت ا ومن ثم اتخاذ قرارات مالئمة وفى الشاذة أو غير العاديةحاالت ال
األمر الذى يدعو إلى القول بأن أساليب التنقيب عن البيانات ربما تكون أداة فعالة فى إدارة التكاليف 

 .اإلستراتيجية

اهتمت بعض الدراسات بالميزة التنافسية التى يمكن أن يحققها استخدام أساليب التنقيب عن قد و 
 & Chye ألقت دراسةسبيل المثال  ، فعلى ليف اإلستراتيجية، ونستعرض منها ما يرتبط بإدارة التكا البيانات

Gerry (2002)  الضوء على المنافع المحتملة للتنقيب عن البيانات وخاصة  أنه يساعد فى اتخاذ القرارات
التنقيب عن البيانات فى  Zhang & Zhou (2004) وصفت دراسةالتى من شأنها تحقيق رضا العميل. كما 

وأثبتت الدراسة تحقيق ميزة تنافسية من خالل  ، مالية من كال المنظورين الفنى والتطبيقىسياق التطبيقات ال
تطبيق التنقيب عن البيانات تتمثل فى زيادة اإليرادات وتخفيض التكاليف وتحسين االستجابة إلى السوق 

عن البيانات أنه من خالل مراحل تشغيل التنقيب  Mraovic (2008) والوعى بطلباته. كما أفادت دراسة
التكاليف أو الوصول إلى معلومات تفصيلية يمكن استخدامها لزيادة اإليرادات أو تخفيض  الشركة تستطيع
المهام التى  Amirthalingam et el. (2014) و Abdellatif et el. (2011) تىكما وصفت دراس كليهما.

ُيستخدم التنقيب عن  اإلدارية حيث المحاسبة منهايؤديها التنقيب عن البيانات فى عدد من المجاالت 
تقدير التدفقات النقدية وفى  باالعتماد على البيانات التاريخية إجمالى أرباح الشركةالتنبؤ بفى البيانات 

المستقبلية وفى التنبؤ بالربح أو الخسارة اإلجمالية المتوقع تحقيقها. كما ُيستخدم التنقيب عن البيانات فى 
البيع من خالل قدرته على تحديد أفضل اإلجراءات لعمليات الشراء وكذلك الكميات إدارة عمليات الشراء و 

كما يمكن استخدام التنقيب عن البيانات فى وتحديد مصدر المشتريات ومبلغها.  االقتصادية ألوامر الشراء
يب عن البيانات يمكن استخدام التنق كذلك إدارة اإلنتاج وتحديد نسب العيوب المحتملة فى المنتجات النهائية.

من خالل تحديد نماذج سلوك  (Customer Relationship Managementفى إدارة العالقات مع العمالء )
وأخيرا  يمكن استخدام  تتصرف بنفس الطريقة. ربما متماثلةالبحث عن أشخاص فى مراحل عمرية العمالء أو 

ج وذلك من خالل تحديد المنتجات األكثر التنقيب عن البيانات فى إدارة المبيعات وعمليات توزيع المنت
ارتباطا  ببعضها عند البيع ، وتحديد سلوك العميل الذى يشترى عن طريق المواقع اإللكترونية ، وتقسيم 

كل ما يؤدى إلى تعظيم حجم تركيز جهود التسويق على و العمالء إلى مجموعات يمكن إدارتها بكفاءة ، 
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فترة زمنية محددة ، فضال  عن إمكانية تحديد َمن ِمن العمالء سيستجيب  المبيعات ، والتنبؤ بالمبيعات خالل
 تقدمه الشركة لعمالئها. لعرض معين

 Data Analysis) مدخل تحليل البيانات يتبنىالتنقيب عن البيانات والجدير بالذكر أن 

Approach )ت المحاسبية مثل من خالل استخدام أساليب وأدوات تكنولوجية متنوعة الكتشاف البيانا وذلك
ونتيجة تحليل البيانات باستخدام  ، [Abd-Rahman, 2008] التلخيص والمقارنة والتحليل والتنبؤ والتقدير

 أساليب التنقيب عن البيانات ينتج نماذج وصفية أو نماذج تنبؤية لحل المشاكل. 

مثلها البيانات فهم العالقات بين االتجاهات التى ت إلىالنماذج الوصفية فمن ناحية ، تهدف 
قياس التكاليف بهدف واكتشاف النماذج الهامة التى تصف البيانات ، وهى تعتمد على البيانات التاريخية 

 & Chan & Lewis, 2002; Choudhary et al., 2009; Sajadfar] داخليا  وخارجيا   وتقييم وتحليل األداء

Ma, 2015].  عرض بيانات ملخصة لعناصر التكاليف يتطلب قياس وتحليل التكاليف الصناعية نظرا  ألن و
فهو يعتمد وذلك لوصف صورة شاملة لبيانات التكاليف الصناعية فى الشركة وتمييزها فى شكل مقارن ، 

لذلك يمكن استخدام أساليب  .[Choudhary, 2009] من التنقيب عن البيانات يسمى الوصفىعلى نوع 
 وعلى ذلك الصناعية. ج الوصفية عند قياس وتحليل التكاليفالتنقيب عن البيانات المستخدمة فى النماذ

يمكن قياس التكاليف الصناعية باستخدام نظرية بييز المبسط ، كما يمكن تحليل العالقات بين عناصر 
 قواعد االرتباط. التنقيب عن وبنود التكاليف الصناعية باستخدام

سلوك النموذج ومن ثم التنبؤ بالنتائج التنبؤ ب إلىالنماذج التنبؤية  ومن ناحية أخرى ، تهدف
حيث يتم تحديد قيم المتغيرات الرئيسية بناء  على المعلومات  ، المستقبلية بناء  على السجالت التاريخية

يعتمد تقدير و فى التخطيط ودعم عملية اتخاذ القرار. ثم استخدامها الموجودة فى قواعد البيانات المتاحة 
عن البيانات على بيانات تاريخية متراكمة وباستخدام خوارزميات التنقيب عن التكاليف من خالل التنقيب 

البيانات وأساليب الذكاء االصطناعى يمكن تقدير التكلفة بدقة خاصة  مع توافر عدد من البرامج الجاهزة فى 
بناء ونظرا  ألن تقدير التكاليف يحتاج إلى  .[Choudhary, 2009; Sajadfar & Ma, 2015] هذا المجال

 ستىاللوج لتنقيب عن البيانات مثل شجرة القرار وتحليل االنحدارذج تنبؤية فيمكن استخدام أساليب لنما
ومداخل الشبكات العصبية كوسيلة فعالة للتنبؤ بتكاليف المنتجات الجديدة باستخدام البيانات التاريخية. كما 

 Choudhary] يض التكاليف وتحسين العائديمكن أن توفر نماذج شجرة القرار معلومات جيدة فى مجال تخف

et al., 2009; Niazi, 2006]. 

أساليب التنقيب عن البيانات قد تساعد فى إدارة التكاليف اإلستراتيجية من خالل وعلى ذلك فإن 
من خالل ما توفره من إمكانية دراسة هيكل التكاليف بالشركة وتخطيط ورقابة  دعم الميزة التنافسية للشركة
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ومن ثم تخفيضها ، وكذلك دراسة البيئة الداخلية والخارجية للشركة والوقوف على الفرص  لتكاليفهذه ا
والتهديدات ونقاط القوة ونقاط الضعف ، فضال  عن المساهمة فى التخطيط قصير وطويل األجل بهدف 

 . التحسين المستمر وإرضاء العمالء

دعم الميزة التنافسية للشركة من خالل إدارة ع تستطي أساليب التنقيب عن البياناتيمكن القول أن و 
التى يترتب عليها اتخاذ دقة التنبؤات دقة بيانات التكاليف التى يتم قياسها و  ألنها تحققالتكاليف اإلستراتيجية 

وتحديد األنشطة التى تضيف قيمة وتلك التى ال تضيف  لتكاليف سلسلة القيمة والتحليل الجيدقرارات سليمة 
، األمر الذى قد يترتب عليه تحسين اإلنتاجية  تكاليف المنافسينكذلك تحليل يل مسببات التكلفة و قيمة وتحل

ومن ثم تحقيق مزايا  وفتح أسواق جديدة وتخفيض التكاليف وتعظيم اإليرادات وكذلك زيادة رضا العمالء
 ( نموذج الدراسة المقترح فى هذا البحث.1ويوضح الشكل رقم ). تنافسية مستدامة

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 التنافسية دعم القدرةوإدارة التكاليف اإلستراتيجية ل البيانات التنقيب عن(: العالقة بين أساليب 1) رقم شكل
 

 تطبيقية: الدراسة ال: 5
، حيث تستطيع دراسة الحالة التركيز على على دراسة حالة فى هذا البحث تعتمد الدراسة التطبيقية 

 متعددة للبيانات. كما أن النتائج التى توفرها دراسة الحالة تتسم بالعمق والجودةالعملى وتوفير مصادر  الواقع
[Eisenhardt, 1989; Yin, 1994].  أهداف الوصف وأيضا  أهداف وسوف تعتمد هذه الدراسة على تحقيق

 من الهدفمع  ناسبتي بمالتنقيب عن البيانات ل أساليب عدةمن خالل لعناصر التكاليف الصناعية التنبؤ 

التنقيب عن 
 قاعدة االرتباط

 مستدامةق مزايا تنافسية تحقي

 إستراتيجيات التنقيب عن البيانات

 أساليب التنقيب عن البيانات

 العصبيةالشبكات  شجرة القرارات انحدارنموذج  نظرية بييز المبسط

 قياس التكاليف تحليل التكاليف تقدير التكاليف
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وسيكون تركيز هذا البحث على أساليب التنقيب عن البيانات . اإلستراتيجية وإدارة التكاليف تحليل البيانات
 .(1على النحو الموضح بالشكل رقم ) التى تساعد فى عملية قياس وتحليل والتنبؤ بالتكاليف الصناعية

يمكن استخدامها لتطبيق الجانب نقص شديد فى قواعد البيانات التى من  الباحثةونظرا  لما واجهته 
يتطلب تطبيق أساليب التنقيب عن البيانات قاعدة بيانات عريضة ، ونظرا  النظرى من هذا البحث ، حيث 

،  عليها فى مصرواالعتماد الحصول  إلى النقص الشديد فى المعلومات الصحيحة التى يمكن ألى باحث
كافة المعلومات عنه وبأعلى درجة ممكنة من الدقة. وقد توفير  تستطيعفقد قامت الباحثة بالبحث عن منتج 

صناعة أحد منتجات األسمدة الزراعية معلومات كافية عن إلى أثناء بحثها الذى امتد لشهور  ُوفقت الباحثة
للطلب على هذا النوع  والنمو المتزايداألسمدة الفوسفاتية وهو صناعة السوبر فوسفات. فعلى الرغم من أهمية 

والمواد  لألسمدة زعبلوهى: أبو  اإال أنه ال توجد سوى ثالث مصانع فى مصر تقوم بإنتاجه دةاألسممن 
سماد بإنتاج هذه المصانع ، حيث تقوم  ألسمدةتصنيع االسويس لو  ،المصرية المالية والصناعية و  ، الكيماوية

بإجمالى طاقة إنتاجية  طن سنويا  وسماد فوسفات ثالثى مليون  1.6نتاجية إجمالى طاقة بإ فوسفات احادى
نتيجة زيادة الطاقة  فى السنوات التالية . وقد تزايد حجم اإلنتاج2011وذلك خالل عام  ألف طن سنويا   50

شركة المالية والصناعية ، فعلى سبيل المثال وضعت  هذه المصانعلخطوط اإلنتاج اإلنتاجية وتجديد 
 ى الشركة ،خفض المديونيات المستحقة عل األول،  محاور ثالثتقوم على  2011المصرية خطة منذ عام 

على الصعيد المحلى و . زيادة الطاقة اإلنتاجية والثالث ، تحسين جودة المنتجات وزيادة نسب التصدير ىوالثان
 . جارى إنشاء مجمع بالعين السخنة ومصنع بمحافظة قنا إلنتاج األسمدة

ير معقدة ومدخالتها محدودة ، اعية غعملياتها الصن تتميز صناعة األسمدة الفوسفاتية بأن
 فوسفاتحجر ال ى:حادى هاألسوبر فوسفات العند إنتاج الفوسفاتية  المدخالت الرئيسية فى صناعة األسمدةف

إنتاج أما  .لتعبئةل أكياس بولى ايثيلين، و  لتجفيفل واءه، و  ية التحميضعملل ماءو ،  حامض كبريتيك قوى و ، 
 واء، وهل لتفاعل لفوسفوريكا حامضو  ، مطحونة فوسفات حجارة :فهو يتطلب ثالثىال فوسفات سوبرال

 .لتعبئةل ايثيلين أكياس بولى، و  لتجفيفل ساخن

ساسية األكبيرة نتيجة لتوافر المواد الخام  ةالفوسفاتية بمصر بميزة تنافسي ةسمدتتميز صناعه األكما 
من  فى خام الفوسفات الصخرى حيث تحتل مصر المركز الحادى عشر عالميا   ةالالزمة للتصنيع متمثل

  .مليون طن سنويا   3ستخراج مليون طن ويتم ا 100االحتياطى المؤكد من الفوسفات بإجمالى حيث حجم 

ولتطبيق أساليب التنقيب عن البيانات إلدارة التكاليف اإلستراتيجية قامت الباحثة بإنشاء قاعدة 
عن صناعة األسمدة الفوسفاتية فى مصر. وحيث أن صناعة األسمدة الفوسفاتية فى مصر تشمل بيانات 

قد ركز البحث على ، ف وسماد فوسفات ثالثىسماد فوسفات أحادى ناعم ، وسماد فوسفات أحادى محبب ، 

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9+%D8%B9%D9%85%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%B1+%D9%81%D9%88%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%AA&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-01-13&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9+%D8%B9%D9%85%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%B1+%D9%81%D9%88%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%AA&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-01-13&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9+%D8%B9%D9%85%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%B1+%D9%81%D9%88%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%AA&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-01-13&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9+%D8%B9%D9%85%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%B1+%D9%81%D9%88%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%AA&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-01-13&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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البيانات التى تم تجميعها إلنشاء  (1جدول رقم )، ويوضح ال األحادى بنوعيه الناعم والمحبب سماد الفوسفات
 قاعدة البيانات.

 األحادى فى مصرالمتغيرات التى تم تجميع بياناتها فى صناعة سماد الفوسفات (: 1جدول رقم )

 رمزه غيرالمت رمزه المتغير

 Period العام المالى
قيمة مبيعات السماد 

 المحبب
Sales_value_GSSP 

 Material_cost تكلفة خامات التشغيل
قيمة مبيعات السماد 

 الناعم
Sales_value_PSSP 

 Total_sales_value إجمالى إيرادات الشركة Labour_cost تكلفة األجور والمرتبات

 Gross_margin الشركة مجمل ربح .Depreciation_exp إهالك أصول ثابتة

 Factory_supply وقود وقطع غيار
حجم إنتاج السماد 

 المحبب
Prod_units_GSSP 

 Prod_units_PSSP حجم إنتاج السماد الناعم Packaging_material مواد تعبئة وتغليف

مصروفات اإليجار 

 التمويلى
Leases_exp. 

حجم مبيعات السماد 

 المحبب
Units_sold_GSSP 

 .Other_exp مصروفات تشغيلية أخرى
حجم مبيعات السماد 

 الناعم
Units_sold_PSSP 

إجمالى تكلفة البضاعة 

 المباعة
Cost_goods_sold 

طن السماد  بيع سعر

 المحبب
GSSP_price 

إنتاج سماد إجمالى تكلفة 

 الفوسفات

GSSP&PSSP_prod 

_costs 

طن السماد بيع سعر 

 الناعم
PSSP_price 

إجمالى تكلفة السماد 

 األحادى المحبب

GSSP_prod_cost 

 
طن السماد  إنتاج تكلفة

 المحبب

GSSP_cost_ton 

 

إجمالى تكلفة السماد 

 األحادى الناعم
PSSP_prod_cost 

طن السماد  إنتاج تكلفة

 الناعم
PSSP_cost_ton 

هذين النوعين  بتكاليف إنتاجلتطبيق أساليب التنقيب عن البيانات فى قياس وتحليل وتقدير والتنبؤ و 
 :كمتغيرات للبحث تم اختيار البيانات التالية، كما )المحبب والناعم( من السماد 

 السنة المالية .1
 تكلفة خامات التشغيل .2
 تكلفة العمل )األجور والمرتبات( .3
 إهالك األصول الثابتة المستخدمة فى التصنيع .4
 وقود وقطع غيار .5
 مواد تعبئة وتغليف .6
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 تمويلى مصروفات تأجير .7
 مصروفات تشغيل أخرى  .8
 إجمالى تكلفة البضاعة المباعة  .9

 إنتاج سماد الفوسفات )الناعم والمحبب(  تكلفةإجمالى  .10
 قيمة مبيعات سماد الفوسفات )الناعم والمحبب( .11
 مجمل الربح .12
 الفوسفات سمادحجم إنتاج  .13
 الفوسفات سمادحجم مبيعات  .14
 سعر بيع طن سماد الفوسفات )الناعم والمحبب( .15
 طن سماد الفوسفات )الناعم والمحبب(إنتاج فة تكل .16

تمد على تعتكاليف المنتج نماذج للتحقيق الهدف من تطبيق أساليب التنقيب عن البيانات تم تكوين 
سعر بيع طن سماد وحتى بدء  من تكلفة خامات التشغيل من هذه المتغيرات الستة عشر ، وذلك  متغير 14

وقد حصلت الباحثة على قيم المتغيرات  هو المتغير التابع فى النموذج.إنتاج الطن ويعد تكلفة  .الفوسفات
 :أهمهامن المصادر من العديد  2014وحتى  2012سنوات من العن 

 ، القوائم المالية لهذه الشركات -
 ، البورصة فىعنها المتاحة معلومات الو  -
 ، وتقارير مراقبين حساباتها -
 ، وتصريحات رؤساء مجالس إداراتها  -
 .تصنيع ومدخالت العمليات الصناعيةعن معلومات عن الصناعة ككل ومراحل الفضال   -

وإلعداد نماذج وصفية لقياس وتحليل التكاليف الصناعية وإعداد نماذج تنبؤية لتقدير التكاليف فى 
 الفترة التالية تم استخدام عدة أساليب للتنقيب عن البيانات _على النحو التالى توضيحه_ باستخدام برنامج

( فى هذا البحث ألنه WEKAوقد تم اختيار برنامج ) (.3.6) اإلصدار رقم WEKA برنامججاهز وهو 
االنحدار تحليل يمكن استخدامها للقيام بالتصنيف و التى لخوارزميات ا العديد منيوفر برنامج شامل 

إدخالها فى البرنامج  المتغيرات التى تم (2ويوضح الشكل رقم ) بشكل آلى.اكتشاف العالقات والتنبؤ وذلك و 
 متغيرات الدراسة.و 
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  WEKA فى برنامج التى إدخالها تغيراتمال(: 2) رقم شكل

لبناء نموذج وصفى لقياس تطبيق أساليب التنقيب عن البيانات وقد تم استخدام البيانات الفعلية عند 
نات عند وضع نماذج الكتشاف االتجاهات تظهر أهمية الوصف كمرحلة أولى لفهم البيا، حيث التكاليف 

 أحد أساليب التنقيب عن البيانات وهو وقد تم استخدام. [Chye & Gerry, 2002] والعالقات والنماذج
كما هو موضح بالشكلين  الفوسفات سمادطن تكلفة ومن ثم قياس  نموذج وصفى إلعداد نظرية بييز المبسط

  (.ب-3( و )أ-3رقم )
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 باستخدام نظرية بييز المبسط أ(: تحديد تكلفة طن سماد الفوسفات األحادى الناعم-3قم )شكل ر 
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 باستخدام نظرية بييز المبسط ب(: تحديد تكلفة طن سماد الفوسفات األحادى المحبب-3شكل رقم )

ى ثالثة أقسام وهى: ملخص إحصائأن ملخص النتائج يشمل ( ب-3)و (أ-3)يتضح من الشكلين 
درجة الدقة فى الوصول إلى التصنيف الحقيقى للبيانات ، وتفصيل أكثر توضيحا  لدرجة الدقة فى يوضح 

، ومصفوفة توضح عدد الحاالت التى تم استخدامها ونتائج وصف البيانات. وقد بالسلوك المستقبلى التنبؤ 
 متوسط أماجنيه ،  593.2 تكلفة طن السماد الفوسفات األحادى الناعم يبلغمتوسط أوضحت النتائج أن 

 .%100 للنموذج بمعدل دقة جنيه 2246يبلغ فتكلفة طن السماد الفوسفات األحادى المحبب 

تحقيق مزايا  اتخاذ قرارات من شأنها وحتى يتم تحليل التكاليف واكتشاف العالقات التى قد تؤدى إلى
 ,PSSP) المحبب والناعم المنتجتكلفة س على أسا كتشاف العالقاتال استخدام قواعد االرتباط تمتنافسية ، 

GSSP). حيث تحاول قواعد االرتباط (Association) كتشف البيانات التى ترتبط مع بعضها البعض أن ت
ُيستخدم و  .[Sharma & Panigrahi, 2012] والتى ال يمكن رؤيتها بوضوح إال باستخدام هذا األسلوب

لى العالقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع. وتستمد هذه تحليل العالقات إلنتاج وتوليد قواعد تدل ع
لوضع نموذج األساس القواعد أهميتها ليس فقط ألنها تكشف النماذج والعالقات واالتجاهات ولكنها أيضا  

كأحد أساليب  (Apriori) وبتطبيق قاعدة االرتباط .[Chye & Gerry, 2002] بالسلوك المستقبلى للتنبؤ
تظهر أهم عشر عالقات  (_4العالقات فى التنقيب عن البيانات _كما هو موضح فى الشكل رقم )اكتشاف 

 :بين متغيرات الدراسة وهى
 (.1تكلفة العمل ومصروفات اإليجار التمويلى )عالقة رقم عالقة بين  وجود .1
 2قة رقم تأثير تبادلى بين تكاليف إنتاج سماد الفوسفات األحادى الناعم وتكلفة العمل )عالوجود  .2

 (.3و
عالقة بين مصروفات اإلهالك وقيمة مبيعات سماد الفوسفات األحادى الناعم )عالقة رقم وجود  .3

4.) 
 (.6و 5تأثير تبادلى بين تكلفة مواد التعبئة والتغليف ومصروفات اإلهالك )عالقة رقم وجود  .4
 .(7)عالقة رقم  عالقة بين مصروفات اإلهالك ومصروفات اإليجار التمويلىوجود  .5
األحادى الناعم ومصرفات اإلهالك  الفوسفات سمادالمبيعات من ير تبادلى بين حجم تأثوجود  .6

 (.9و 8)عالقة رقم 
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 .(10)عالقة رقم  عالقة بين مصروفات التعبئة والتغليف ومصروفات التأجير التمويلىوجود  .7

الناعم الذى يعادل إنتاجه وبنظرة تحليلية إلى هذه العالقات يتبين أن إنتاج سماد الفوسفات األحادى 
خمس أضعاف إنتاج سماد الفوسفات األحادى المحبب يعتمد بشكل كبير على العمالة ، كما أنه يتطلب 
آالت ومعدات تناسب هذا الحجم الكبير من اإلنتاج. فضال  عن ذلك فإن ارتباط تكلفة مواد التعبئة والتغليف 

آلالت والمعدات التى يتم استخدامها تكون فى مرحلة ابمصروفات اإلهالك يوضح أن النسبة األكبر من 
التعبئة والتغليف. وأن الشركات التى تعتمد على التأجير التمويلى فى صناعة سماد الفوسفات تستخدم هذا 

 مرحلة التعبئة والتغليف أكثر من استخدامه فى مرحلة اإلنتاج. النوع من التمويل فى
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الكتشاف العالقات بين المتغيرات (Aprioriقاعدة االرتباط )(: استخدام 4شكل رقم )

إمكانية اكتشاف مدى إلى استخدام قاعدة االرتباط للعالقات التى نتجت عن هذا التحليل يشير و 
فى مجال عالقات بين المتغيرات باستخدام أساليب التنقيب عن البيانات بدون الحاجة إلى خبرة سنوات ال

الستفادة من هذه النتائج فى اتخاذ قرارات من شأنها تخفيض التكاليف ودعم الميزة يمكن ا حيثالصناعة ، 
سماد الفوسفات األحادى المحبب خاصة  وأنه يحقق هامش ربح  التنافسية للشركة مثل العمل على زيادة إنتاج

تحقيق ميزة  ومن ثم يمكنأن الطلب عليه كمنتج للتصدير كبير فضال  عن أعلى من السماد األحادى الناعم 
تنافسية من خالل فتح أسواق جديدة خارج مصر وتزداد هذه الميزة التنافسية مع وجود فرص كبيرة لزيادة 

األرباح  تعظيمومن ثم  العمالت األجنبية بالنسبة للجنيه المصرى  اإليرادات فى ظل االرتفاع المستمر ألسعار
تحقيق العديد من المزايا التنافسية داخليا  ذلك إلى  فإذا اتضحت هذه األمور أمام متخذ القرار ربما يؤدى، 
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التى توصلت إلى أن أساليب التنقيب عن  Mraovic (2008) وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة .وخارجيا  
البيانات تعمل على االكتشاف اآللى لمشاكل غير محددة مسبقا  ومن ثم اكتشاف منتجات وأحداث وأوضاع 

 ضها.تبدو غير مرتبطة ببع

 البيانات وهىللتنقيب عن  ثالث أساليبالصناعية تم استخدام وإلعداد نموذج التنبؤ بالتكاليف 
 .ذجاالنم هلبناء هذ WEKA برنامجب االستعانة، وتم وشجرة القرارات ستى والشبكات العصبية اإلنحدار اللوج
البيانات. وقبل البدء فى إعداد عن ذج للتنبؤ هو االستخدام األكثر أهمية ألساليب التنقيب اويعد إعداد نم

 تدريب : عينةعينتين تم تقسيم بيانات العينة إلى للتنبؤ بتكاليف طن سماد الفوسفات األحادى نموذج
Training Sample (أو عينة تكوين Construction Sample ) وعينة اختبار %80بنسبة ، Test 

Sample  الشبكات العصبية أساليب داموقد تم استخمن العينة اإلجمالية.  %20بنسبة (RBF-Network )
ألن الشبكات العصبية معروفة بقدرتها على التعميم والتعليم من البيانات مثل ( Multilayer Perceptron)و

استخدام اإلنحدار اللوجستى ، حيث . كما تم [Choudhary et al., 2009] قدرتنا على التعلم من الخبرة
لوصف معامالت وسلوك البيانات ، وهو يساعد على استخالص المعرفة من يستخدم االنحدار اللوجستى 

كمية معينة من البيانات ويحولها إلى قواعد تشغيل مفيدة وذلك بعد التدريب على البيانات واختبارها واكتشاف 
را  ونظ .[Sajadfar & Ma, 2015] المعلومات المفيدة والنماذج الخفية من خالل تحليل بيانات عينة جديدة

كما النتائج  وقد ظهرت بهدف تقدير التكاليف الصناعية. افقد تم استخدامه للمنافع التى تحققها هذه األساليب
 (.6( و)5)رقمى فى الشكلين  هو موضح

 موذج الشبكات العصبيةباستخدام ن بالتكاليف ( نتائج التنبؤ5حيث يوضح الشكل رقم )
(Multilayer Perceptron )، سماد الفوسفات األحادى الناعم من المتوقع أنلفة طن حيث يتضح أن تك 

جنيه ،  2160.2سماد الفوسفات األحادى المحبب فمن المتوقع أن يبلغ جنيه ، أما تكلفة طن  607.6يبلغ 
 . %50وذلك بمعدل دقة للنموذج 
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   Multilayer Perceptronباستخدام األحادى الناعم طن سماد الفوسفات (: تقدير تكلفةأ-5شكل رقم )
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Multilayer Perceptronباستخدام  األحادى المحبب طن سماد الفوسفات (: تقدير تكلفةب-5شكل رقم )

سماد أن تكلفة طن ( 6بالشكل رقم ) (RBF Network) نموذج الشبكات العصبية يتضح منكما 
سماد ، أما تكلفة طن  %50ذلك بمعدل دقة جنيه و  607.6الفوسفات األحادى الناعم من المتوقع أن يبلغ 

 .  %33.34جنيه بمعدل دقة  2194.8الفوسفات األحادى المحبب فمن المتوقع أن يبلغ 
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 RBF Network باستخدام األحادى الناعم طن سماد الفوسفات (: تقدير تكلفةأ-6شكل رقم )

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 RBF Networkباستخدام  األحادى المحبب طن سماد الفوسفات (: تقدير تكلفةب-6شكل رقم )

أ( على سبيل المثال_ وجود داللة معنوية إحصائيا  -6وتبين النتائج _الموضحة فى شكل رقم )
، وأن المتغيرات (  itFGood) التوافق فى البيانات مما يدل على جودة( 0.872) 2كا حيث بلغت قيمة

 ، حيث كانت قيم 0.05بتكاليف المنتج عند مستوى معنوية المستقلة ذات داللة معنوية إحصائيا  فى التنبؤ 
p-value (0.05) للمتغيرات المستقلة فى النموذج  أقل من. 



31 
 

وعلى الرغم من قدرة الشبكات العصبية على التنبؤ وتعميم النتائج إال أن العيب الوحيد للشبكات 
،  [Choudhary et al., 2009] العصبية هو صعوبة شرح األساس المنطقى وراء تصرفات هذه الشبكات

 لذلك تم االستعانة بنموذج أخر للتنبؤ وهو االنحدار اللوجستى.

، وعينة  %70تم تقسيم بيانات العينة إلى: عينة تدريب بنسبة نموذج االنحدار اللوجستى  والستخدام
ب دقة أعلى ، حيث أدى تغيير هذه النسب إلى الحصول على نس من العينة اإلجمالية %30اختبار بنسبة 

 طن سماد الفوسفاتتكلفة أن  توضحنموذج اإلنحدار اللوجستى قد ظهرت نتائج استخدام و . للنموذج
جنيه  2160.2 يبلغ األحادى المحبب طن سماد الفوسفات تكلفة أنو جنيه ،  607.6 يبلغاألحادى الناعم 

 Multilayer لعصبيةالشبكات االتقديرات باستخدام نموذج وهى نفس  .%67بنسبة دقة للنموذج و 

Perceptron.  

بلغت تكلفة طن حيث  _(J48) نموذج_تحققت نفس نتائج التنبؤ عند استخدام شجرة القرارات ما ك
األحادى المحبب  الفوسفات سمادجنيه ، بينما بلغت تكلفة طن  607.6لغ مباألحادى الناعم  الفوسفات سماد
  .%67، وبمعدل دقة للنموذج  جنيه 2160.2 مبلغ

ومن المالحظ أنه عند احتساب متوسط تكلفة الوحدة باستخدام نظرية بييز المبسط تبين أن متوسط 
جنيه ، أما متوسط تكلفة طن سماد الفوسفات األحادى  593تكلفة طن سماد الفوسفات األحادى الناعم يبلغ 

أو شجرة القرارات عصبية جنيه ، وعند تقدير متوسط تكلفة الوحدة باستخدام الشبكات ال 2246المحبب فيبلغ 
جنيه ، أما متوسط تكلفة طن  607.6تبين ارتفاع متوسط تكلفة طن سماد الفوسفات األحادى الناعم ليبلغ 

جنيه ، ويرجع السبب فى ذلك _فى رأى  2160.2سماد الفوسفات األحادى المحبب فقد انخفض ليبلغ 
األحادى المحبب ومن ثم زيادة اإلنتاج ، األمر  الباحثة_ إلى وجود توقع لزيادة الطلب على سماد الفوسفات

 الذى يترتب عليه انخفاض متوسط تكلفة إنتاج الطن.

تعد أداة داعمة إلدارة التكاليف اإلستراتيجية  التنقيب عن البياناتأساليب على ذلك يمكن القول أن و 
كما أنها تستطيع التعامل مع  .وفى زمن قياسى تحسين المعلومات المتاحة لعملية اتخاذ القرارتستطيع  حيث

تخفض عدد المقابالت الشخصية وعدد عدد كبير من المتغيرات المتداخلة فى نفس الوقت. فضال  عن أنها 
، وتمنح الخبرة لمتخذى القرار والتى تتطلب سنوات من  الدراسات المسحية الالزمة للحصول على المعلومات

 العمل الكتسابها. 

البيانات بالعديد من المزايا ، أهمها إمكانية تقدير التكاليف للمكونات  تمتاز أساليب التنقيب عن
التكاليف وتحليل العالقات بين عناصر التكاليف واكتشاف  معروفة ، وإمكانية قياسالمختلفة بدرجة ثقة 

نبؤ عالقات جديدة. كما تمتاز أساليب التنقيب عن البيانات بتقليل الوقت المستغرق لتقدير التكاليف والت
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التعامل مع التطبيقات المعقدة وذلك بالمقارنة  تتميز به من سهولةبالسلوك المستقبلى ، فضال  عما 
بالمعادالت التقليدية لتقدير التكاليف مما يجعلها أداة قادرة على إدارة التكاليف اإلستراتيجية بشكل فعال وأداة 

 قوية لدعم القدرة التنافسية للشركات التى تعتمد عليها. 

التنقيب عن البيانات  ساليبأل الناجح تطبيقال فإن Chye & Gerry (2002) واتفاقا  مع دراسة
إدارة جيدة يتطلب كما ، ألنه يحتاج إلى استثمارات وموارد جديدة ر الدعم الالزم من اإلدارة العليا ييتطلب توف

القائم بتطبيق أساليب التنقيب عن يجب أن يتميز فريق العمل كما  ، للمشروع ، وخبرات مناسبة عند التنفيذ
البيانات بالدراية الكاملة ألبعاد وعناصر المشروع ولديه الخبرة اإلحصائية والبحثية ولديه المهارات الخاصة 

أن ضخامة حجم البيانات التى يتعامل معها التنقيب عن البيانات ربما ينتج ، خاصة   بالتنقيب عن البيانات
األمر الذى يتطلب أن يكون المستخدم على دراية وفهم واضح بكل النقاط  امةعنها نماذج وعالقات غير ه

 الرئيسية فى المشروع وأيضا  بمنهجية وأساليب التنقيب عن البيانات.

وهناك العديد من فرص البحث المستقبلة مثل دراسة كيفية تطبيق أساليب التنقيب عن البيانات 
ية أو الشركات الخدمية فى مصر أو فى صناعات أخرى بخالف لتحقيق مزايا تنافسية فى الشركات التجار 

صناعة السوبر فوسفات. كما يمكن دراسة دور أساليب التنقيب عن البيانات فى قرارات التسعير طويلة 
وقصيرة األجل. ولكن هذه الدراسات تتطلب توافر بيانات صحيحة األمر الذى يجعل الباحثة توصى بضرورة 

المختلفة فى مصر حتى يتسنى تطبيق أساليب التنقيب عن البيانات  عن الصناعاتتوافر قواعد بيانات 
 الوعى بأهمية تطبيق هذه األساليب.  ن ضرورة نشر بسهولة وتحقيق المنافع والمزايا المرجوة منه ، فضال  ع

 : الخالصة: 6
يف اإلستراتيجية عن طريق إدارة التكالتهتم العديد من الشركات الصناعية بتحقيق مزايا تنافسية 

، ولعل من أبرز العوامل التى تعتمد عليها الشركة حتى تتفوق فى أدائها على المنافسين فى بشكل فعال 
توافر العديد  ينبغى تتحقق إدارة التكاليف اإلستراتيجية سوق المنتج هى التكلفة الصناعية لوحدة المنتج. ولكى

بأعلى تحليل وتقدير التكاليف فى الشركات الصناعية قياس و من المعلومات والبيانات التى تساعد فى 
 ن البيئة الخارجية.الداخلية للشركة وأيضا  معلومات عمستوى من الدقة ، كما ينبغى توافر بيانات من البيئة 

ونظرا  إلى انتشار تكنولوجيا المعلومات التى أدت إلى وفرة إنتاج الشركات لكميات كبيرة من البيانات 
وبة تحليل هذا الكم الهائل من البيانات باستخدام الطرق التقليدية ، فقد ظهر التنقيب عن ، ونظرا  لصع

أحد األدوات الحديثة والمتطورة لتحليل البيانات ، فهو خطوة فى البيانات. وُيعرف التنقيب عن البيانات بأنه 
نواع والمصادر للبحث عن أنماط عملية اكتشاف المعرفة باعتباره أداة لتحليل البيانات الضخمة المتعددة األ

 أو عالقات مختلفة وتحويل هذه االكتشافات إلى معلومات.
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عن البيانات مجموعة متنوعة من األساليب التكنولوجية واألدوات الكتشاف ستخدم التنقيب ويَ 
عن  أساليب التنقيب ألقى البحث الضوء علىوقد ، والتنبؤ بها  وتلخيص ومقارنة وتحليل وتقدير البيانات

بهدف  التكاليفوتم التركيز على مجال محاسبة محاسبة الالبيانات التى يمكن للمحاسبين تطبيقها فى مجال 
دعم أساليب القياس واتخاذ القرار باستخدام أساليب التنقيب عن البيانات كمدخل إلدارة دراسة مدى إمكانية 

دراسة إمكانية قياس ، وانصب االهتمام على  عيةالتكاليف اإلستراتيجية ودعم القدرة التنافسية للشركات الصنا
 التكاليف وتحليلها والتنبؤ بها ومن ثم اتخاذ قرارات سليمة باستخدام أساليب التنقيب عن البيانات.

والشبكات  اتشجرة القرار بالتوضيح  هذا البحث تناولهاالتى تم  التنقيب عن البيانات اليبأس ومن
الجينية  والخوارزميات منطق الغموضو  المبسطيز بينظرية قرب و الجار األبكة االعتقاد بايزن و العصبية وش

  .االنحدارتحليل ونظم الخبرة ، فضال  عن األساليب اإلحصائية مثل 

وقد أوضحت الدراسة دور أساليب التنقيب عن البيانات فى بيئة المحاسبة وعرضت العديد من 
ركز وقد ة ، ينقيب عن البيانات فى بعض المجاالت المحاسبالدراسات السابقة التى تناولت تطبيق أساليب الت

الكشف عن الغش التجارى واالحتيال اإلدارى والمحاسبى. كما أوضحت الدراسة االتجاهات  علىمعظمها 
الدراسات  رضعحيث تم الحديثة فى محاسبة التكاليف فى ظل تطبيق أساليب التنقيب عن البيانات 

، وقد تبين أن المحور األساسى لهذه الدراسات هو تطبيق أساليب التنقيب  ليفالمرتبطة بمجال محاسبة التكا
نظام التكاليف على أساس األنشطة. ونظرا  لوجود عن البيانات لتحديد وتقدير مسببات التكلفة عند تطبيق 

تيجية من إلدارة التكاليف اإلسترا ام أساليب التنقيب عن البياناتفجوة فى أدب محاسبة التكاليف عن استخد
 فقد ركزت الدراسة اتبما يدعم من القدرة التنافسية للشرك قياس وتحليل وتقدير التكاليف الصناعيةخالل 
 .سواء من الناحية النظرية أو العملية على سد هذه الفجوة الحالية

إدارة التكاليف فمن الناحية النظرية تبين أن أساليب التنقيب عن البيانات تساعد بشكل كبير فى 
تقدير التكاليف ، حيث أصبح تحليل تحليل وقياس و  اإلستراتيجية وتحقيق مزايا تنافسية وذلك من خالل

التكاليف واكتشاف العالقات واألنماط الجديدة والربط بين التكاليف ومسبباتها أحد التطبيقات الرئيسية 
_وبأعلى مستوى من  لتكاليفألساليب التنقيب عن البيانات فى الشركات الصناعية ، كما أصبح التنبؤ با

إرضاء اتخاذ قرارات سليمة ومن ثم تقتضيها الممارسات التنافسية حتى تتمكن الشركة من  ضرورة الدقة_
 العمالء وتحقيق مزايا تنافسية. 

والذى يتم  األحادى فى مصر على صناعة سماد الفوسفاتومن الناحية العملية ُأجريت دراسة حالة 
. فقد خمس أساليب للتنقيب عن البيانات الدراسة ستخدمتاحيث  شركات صناعية ،إنتاجه من خالل ثالث 

نظرية بييز المبسط وهى أحد أساليب التنقيب عن البيانات ، كما  اعتمدت الدراسة فى قياس التكاليف على
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يرات ُاستخدمت قاعدة عالقة االرتباط الكتشاف العالقات ومن ثم المساهمة فى تحليل العالقات بين المتغ
لتنبؤ وتقدير كأدوات لكما تم استخدام ثالث أساليب للتنقيب عن البيانات  ،)عناصر التكاليف الصناعية( 

اللوجستى وشجرة القرارات ، وتم استخدام برنامج جاهز وهو  واالنحدارالتكاليف وهى الشبكات العصبية 
 أساليب التنقيب عن البيانات. الذى يتسم بسهولة االستخدام واحتوائه على العديد من  WEKA برنامج

إلى أن استخدام أساليب التنقيب عن البيانات يساعد فى قياس  التطبيقية توصلت الدراسةوقد 
 أدىالتكاليف الصناعية ففيما يتعلق بتحليل وتحليل ومن ثم فى تقدير التكاليف فى الشركات الصناعية. 

مكن تحليلها بدون والتى أ قات جديدة بين المتغيراتإلى اكتشاف عالاستخدام أساليب التنقيب عن البيانات 
تبين أن أساليب التنقيب عن البيانات تكون قادرة على تقدير عناصر التكلفة  كما. الحاجة إلى خبرة كبيرة

اتخاذ قرارات  يعمل علىالتنبؤ بالتكاليف ، فضال  عن أن بسهولة  درجة دقة هذا التقديرللمنتجات وتحديد 
 ق مزايا تنافسية للشركة. يتحق ا  فعاال  فىتلعب دور سريعة 

وقد ألقى البحث الضوء على عدد من أساليب التنقيب عن البيانات واستخداماتها ، كما وفر من 
ومن ثم خالل الدراسة التطبيقية إطارا  يمكن لمحاسبين التكاليف تبنيه بهدف قياس وتحليل وتقدير التكاليف. 

تبنى واستخدام أساليب التنقيب عن البيانات محاسبى رؤية جديدة عن أهمية فإن هذه الدراسة تقدم لألدب ال
يعد مدخال  متطورا  ب التنقيب عن البيانات الي. وكيف أن التطبيق الناجح ألستكاليفمحاسبة المجال فى 

 وهناك العديد من فرص البحث .دعم القدرة التنافسية للشركةيؤدى إلى و  إلدارة التكاليف اإلستراتيجية
   .نهاية البحث فى التى تم إلقاء الضوء عليهاالمستقبلة 
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