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 ملخص البحث 
تطورت بيئة األعمال فى الفترة األخيرة وأصبحت  يناايكيكبة يبةنةة الت،يبرل ونلبج  تكعبة لت ر ب ا 

ل لببكلج أصببح  يبب  الاشبباتات وال ممكبباتلضبب،وا المااف ببة والتتببول الم ببتمر  تببو اظلكببة فببى ي  بب  
ل كافة الماشآت  رورة يواكحبة التطبورات المتقة بة فبى التواولواكبا العةنبةة ةتبى ت بالمفترض عمى 

تواولواكببا الم مويببات يبب  أوبب  األيوات الضببرور ة . وُت ببة قببايرة عمببى تت ببي  األيام والامببو والمااف ببة
 .التى ت اعة الماشأة عمى سرعة اإلستعابة والتوكف بيفامة وف الكة يع وكه الت،يرات

كى أيى وقة ةةث تطور فى المتاسحة اإليار ة بما إ  ا تتأثر بالت،يرات البيئكة الم تمرةل األير الب
إلببببى ت،ييببببر وتطببببو ر أسبببباليب ا لتببببوفير الم مويببببات المااسببببحة إلتوببببان ال ببببرارات المااسببببحة وفببببى الوقبببب  
المااسبب . األيببر الببكى أيى إلببى ةببةوث ت،ييببر فببي الم ببارات التببي دمتمو ببا المتاسبب  اإليار ل بتيبب  

ةنبببةة. وتتم بببل نبببتمي  يببب  الاكبببا  بالم بببا  والوةبببا و المطمولبببة يابببأل وتافيبببك الممارسبببات واألسبببالي  الع
 Artificialالمشببيمة األساسببكة فببى عببة  التببرابس أو قمببة اسببتوةا  الشببحيات ال  بببكة ا صببطاا كة 

Neural Networks (ANN ) كأةببة الت اكببات التةن ببة فببى يعببال الببككام ا صببطااعى التببى ت تمببة
مبى يتاكبباة عمبى ي بانكر ر ا ببكة واة با كةل ولمبا ل ببا يب  قبةرة وا مببة عمبى التاببء والت بباكف بابام  ع

 يخ ا   ان باستوةا   مانج ي بولة.

( أةببة أوبب  أيوات الببككام ا صببطااعى يورا  وايببا  ANNوتم بب  الشببحيات ال  بببكة ا صببطاا كة )
فى ي اعةة الماشآت فى تت يق أوةاف ال ويواا ة التتةدات التى ُتفرض عمي با. لبكلج دتباول الحتب  

( فببببببى تت ببببببي  ANN)  بببببببكة ا صبببببطاا كة بببببرورة الت ببببببر  عمبببببى أومكببببببة اسببببببتوةا  الشبببببحيات ال 
وتوصل الحت  إلى أ أل لوى نت  التابء بتوالكف اإل تباج بشبيل صبتك  وتطو رعممكة التابء بالتوالكفل 

فبنن نلبج د بباعة فبى تطببو ر المتاسبحة اإليار بة يبب  خبقل الم بباعةة فبى تطبيبق ال ةنببة يب  األسببالي  
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موب التومفبة الم بت ةفةل والتتةنبة البةقيق لم ببحات التةن ة لممتاسحة اإليار ة ويا ا إييا كة تطبيبق أسب
 Activity Based Costingالتومفبة ولالتبالى التطبيبق ال بتك  لا با  التومفبة عمبى أسباس الاشباا 

(ABC ل كمبببا د ببب ل يببب  تتميبببل سم بببمة الاكمبببةل و ميببب  أدضبببا  اإلسبببتفاية يببب  ت بببةنر التوبببالكف فبببى)
لت ببمك ل كمببا د بباعة ت ببةنر التوببالكف عمببى ت   بب  التوطببكس اإلسببتراتكعى لمماببت  خاصببة فببى يرةمببة ا

 الموقو التااف ى لمماشأة وز اية قةرت ا عمى تطو ر ياتعات اةنةة.

 -التابببء بالتوببالكف –المتاسببحة اإليار ببة  –الشببحيات ال  بببكة ا صببطاا كة  الكلمااات الماتاحيااة:
 التومفة عمى أساس الاشاا.
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"The Effectiveness of Using Artificial Neural Networks 
Models as one of the proposed Tools to Improve the 

Accuracy of Production Cost Forecasting-Case Study" 
 

Abstract 
The Business Environment has evolved in the recent period and has 

become a highly variable dynamic, as a result of exposure to competitive 
pressures and ongoing shift toward Automated in most of the Activities and 
processes, so it became supposed to all facilities need to keep pace with the 
rapid developments in new Technology in order to remain able to improve 
the performance and growth and competition. The Information Technology 
of the most essential tools that help facility to respond and adapt efficiently 
and effectively to these changes speed. 

Evolution in Managerial Accounting has happened since they are affected 
by the ongoing environmental changes, which led to the change and the 
development of methods to provide the appropriate information to make 
appropriate decisions and timely. Which led to a change in the skills 
prossessed by the Managerial Accountant, so that it can carry out the tasks and 
functions required of it and implement new practices and methods. The basic 
problem in the lack of coherence or lack of use of Artificial Neural 
Networks(ANN) as one of modern technologies in the field of aArtificial 
Intelligence in the development of Managerial Accounting methods and 
increase their effectiveness in the costing Prediction. 

Artificial Neural Networks (ANN) one of the most important Artificial 
Intelligence tools and play an important role in helping enterprises to achieve 
their goals and meet the challenges imposed on it. So Research aimed at the 
need to recognize the importance of the use of Artificial Neural Networks 
(ANN) in the improvement and development of Managerial Accounting in 
the Cost Prediction. And Research find that costing properly assist in the 
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development of Managerial Accounting by assisting in the application of 
many of the modern methods of Managerial Accounting, including the 
possibility of applying the style of the target cost, and accurate identification 
of the causes of cost and thus the correct application of the system of activity 
based costing (ABC), and facilitate the value chain analysis, and can also take 
advantage of costing a private in the strategic planning of the product in the 
design phase, and also help estimate the costs to strengthen the competitive 
position of the business and increase its ability to develop new products. 

Keywords:  Artificial Neural Networks- Managerial  Accounting- Activity 
Based Costing-Cost Prediction. 
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 مقدمة البحث -1
د تمة  عاح الماشآت وقةرت ا عمى الح بام واإلسبتمرار إلبى ةبة كبيبر عمبى يبةى وسبرعة اسبتعابت ا 
لمتوكف يع المت،يرات ال ا مة التى ةةث  فى بيئة األعمال الم اصرة وخ وصبا  التطبورات المتقة بة 

تواولواكا الم مويات ي  أو  األيوات الضرور ة التبى  وي  اا   أخر ُت ةفى تواولواكا الم موياتل 
ت اعة الماشأة عمى سرعة ا ستعابة والتوكف بيفامة وف الكة يع وكه الت،يبراتل ولبكلج أصبحت  بيئبة 
األعمببال فببى اظو ببة األخيببرة بيئببة يناايكيكببة يببةنةة الت،يببر. ف ببة فر بب  التطببورات فببى بيئببة الت بباكع 

و ز باية اإلعتمباي عمبى اظلكبة فبى ي  ب  األ شبطة وال ممكبات عمبى إيارة التةن ةل والتتول الم تمر  تب
كافببة الماشبببآت  بببرورة يواكحبببة التطبببورات المتقة بببة فببى التواولواكبببا العةنبببةة ةتبببى ت بببل قبببايرة عمبببى 

 (.AL-Mashari, 2001تت ي  األيام والامو والمااف ة )

والتبببي واا ببب  الماشبببآت سبببوام فبببي ويمبببا   يبببج نكبببأل فبببنن تمبببج الت،يبببرات ال بببابق اإليبببارة إلي بببا 
ال بببرو  الةاخمكبببة أو الواراكبببة أوابببةت التاابببة إلبببي  بببرورة إةبببةاث ت،يبببرات اوور بببة فبببي أ  مبببة 
المتاسببحة اإليار ببة ةتببى ت ببتعي  لم ببل وببكه الت،يببراتل وةتببى نتطببور يور المتاسبب  اإليار  كشببر ج 

لماشبأة. لبكلج أصبح  وابا  فى تتةنة إسبتراتكعكة الماشبأة بتيب  د مبل عمبى تبة ك  أ شبطة وعممكبات ا
اوتمببا  يت انببة بتطببو ر وةكفببة المتاسببحة اإليار ببة ويبب  ثبب  الببةور الببك  د ببو  بببأل المتاسبب  اإليار  فببي 
ال بباوات األخيببرةل ولنا لبب  تتطببور المتاسببحة اإليار ببة بالشببيل المطمببوب سببو  تف ببة يقميت ببا لممببةنر   

 . (Wanderley& Cullen, 2012وي توةيي الم مويات ا خر   )

ب بفة عايبةل ةيب  تبت  يتاكباة  لمتاببء وف الكبة يقبة أك بر ديبون  قبة ةبةن  يبةخل وابا  لبكلج فبنن
و  بل أسببالي  البككام الحشببرى فبى يببيل ببراي  و  بب  تع بل التاسبب  قبايرا  عمببى اقتتبا  يعببا ت تت بب  

براي   بالككام عاة يتاولة الت ول عمى ةمول ل ال ولالتالى ت  ت ر ف وكه البراي  والا   عمى أ  ا
و  ببببب  البببببككام الما ولبببببة إلبببببى التاسببببب  أو   ببببب  البببببككام ا صبببببطااعى. وت تببببببر الشبببببحيات ال  ببببببكة 

( أةة فروع عم  الككام ا صطااعىل نلج الفرع يب  عمبو  التاسب  اظلبى البكى ANNا صطاا كة )
  دمي  بواسطتأل ت مك  براي  لمتاسحات التى تتاكى أسموب الككام األ  ا ى لوى نتمي  التاس  ي

أيام ب ببببببا الم ببببببا  بببببببة   يبببببب  األ  ببببببان والتببببببى تتطمبببببب  التفويببببببر والف بببببب  وال ببببببمع والببببببتوم  والتركببببببة 
(  مبونج/ إتبار دم بل ال ققبة ببي  ANN(. وت تبرالشحيات ال  بكة ا صبطاا كة )1996)الشرقاوىل

المت،يرات بشيل يوتمو عب  الطبرا الت ميةدبةل ف بى   با  ة بابى نتوبون يب  يعموعبة يب  ال ااصبر 
 ببكطة والمرتحطببة يببع ب ضبب ا الببح ا لتشبب،يل البكا ببات عمببى  تببو يناببايكيى كاسببتعابة لمبببةخقت الح
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(   ا  ي العة لمم مويات لأل يمي ات أيام ANNخاراكةل لكا ت تبر الشحيات ال  بكة ا صطاا كة )
 (.2012ي ياة بأسموب دتاكى الشحيات ال  بكة الحشر ة )ال يةل

 مذكلة البحث   -2
لمتاسحة اإليار ة بما إ  ا تتأثر بالت،يرات البيئكبة الم بتمرةل األيبر البكى أيى ل ة ةةث تطور فى ا

إلى ت،يير وتطو ر أساليب ا لتوفير الم مويات المااسحة إلتوان ال رارات المااسحة وفبى الوقب  المااسب  
إيارة  . وقبببة يبببمل ال ةنبببة يببب  المعبببا ت ي بببل التوطبببكسل ت يبببك  األيامل إتوبببان ال بببراراتل إيارة التومفبببةل

العببويةل إيارة الطاقببةل الاكبباس المتببوازن لببليامل تتميببل سم ببمة الاكمببة. األيببر الببكى أيى إلببى ةببةوث 
ت،ييبببر فبببي الم بببارات التبببي دمتمو بببا المتاسببب  اإليار ل بتيببب  نبببتمي  يببب  الاكبببا  بالم بببا  والوةبببا و 

لمحتب  تتم بل فبى عبة  المطمولة ياأل وتافيك الممارسات واألسبالي  العةنبةة. إ  أن المشبيمة األساسبكة 
الترابس أو قمة استوةا  األسالي  الر ا كة المباكة عمى أساس  مانج الشحيات ال  بكة ا صطاا كة 

(ANN)  كأةة الت اكات التةن ة فبى يعبال البككام ا صبطااعى فبى تطبو ر أسبالي  وأيوات المتاسبحة
 اإليار ة وز اية ف اليت ا فى عممكة التابء بتوالكف اإل تاج. 

 هدف البحث  -3
يبببةى ف الكبببة اسبببتوةا   مبببانج الشبببحيات نتم بببل ال بببة  الر ك بببى لمحتببب  فبببى يتاولبببة الت بببر  عمبببى 

كأةة األيوات الم ترةة لتت ي  يقبة التاببء بتوبالكف اإل تباجل ونلبج يب   (ANN)ال  بكة ا صطاا كة 
صل يبببب  ةيبببب  المف ببببو ل األ ببببواعل الو ببببا  (ANN)خببببقل يراسببببة الشببببحيات ال  بببببكة ا صببببطاا كة 

ويعببا ت تطبك  ببا فببى المتاسببحة يبب  أاببل تت ببي  عممكببة ت ببةنر التومفببةل وتتةنببة المت،يببرات التببى تببءثر 
 عمى التوالكف و ت  استوةاي ا فى باام الشحية.

 أهمية البحث ودوافعه   -4
 تنبع أهمية البحث العلمية والعملية من االعتبارات التالية:

آت إلبى تبوافر ي مويبات يةك بة ت باعة فبى اتوبان ال برارت ةااة الم تو ات اإليار ة الموتمفة فبى الماشب -
اإلستراتكعكة المءثرة عمى ب ام الماشأة فى ال وال ةي  أن عممكة ت ةنر التومفة والتابء ب با ت تببر أياة 
ف الة لمماشآت لم اعةت ا فى تت يق أوةاف ال ويواا ة التتةدات التى تفرض عمي ال ولما دميا با يب  

 وت     قةرت ا التااف كة.الامو وا ستمرار 
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كأةبببة الامبببانج  (ANN)ال بببام الضبببوم عمبببى يبببةى ف الكبببة اسبببتوةا  الشبببحيات ال  ببببكة ا صبببطاا كة   -
التةن بة التببى ت ببتوة  الببككام ا صببطااعىل والتببى تااولت با ال ةنببة يبب  الةراسببات ال رلكببة واألاابكببة فببى 
اظو ة األخيرة فى تت ي  عممكة التابء فى امكع المعا ت ب فة عايةل وي  خقل تطبيبق الشبحيات 

ة خاصبة لمبا ل با يب  ي ادبا فبى ال ةنبة يب  التطبك بات المتاسببكة ب بف (ANN)ال  بكة ا صطاا كة 
فى الت ايل يع عةي كبير ي  الم العات بأسموب الم العبة المتواز بة األيبر البكى نابت  عابأل يورابات 

 أك ر يقة. 

 حدود البحث  -5
فبببى الماشبببآت واأل شبببطة  (ANN)لببب  نتطبببرا الحتببب  إلبببى تطبيبببق الشبببحيات ال  ببببكة ا صبببطاا كة  -

 الوةيكة.
ي  ب فة أساسكة عمبى يراسبة أةبةث أيوات البككام ا صبطااعى يب  د ت ر يعال الحت  عمى الترك -

 .التابء ة يون غيروا ي  أ واع الشحيات األخرى خقل استوةا  الشحيات ال  بكة ا صطاا كة 

 خطة البحث  -6
 فى ضهء مذكلة الدراسة الحالية وتحكيقًا ألهدافها، سهف يتناول البحث المحاور التالية:

  التأصببيل الا ببرى لمف ببو  الشببحيات ال  بببكة ا صببطاا كة(ANN) ل وييو ات ببال وأ واع ببال وكك كببة
 الم العة ياخل الشحيات ال  بكة. 

  تتميل وت يك  الةراسات ال اب ة الواصة باستوةا  الشحيات ال  بكة ا صطاا كة(ANNل)  وو ع
 الحت . ت اؤل

  الحت . اؤلواإلاابة عمى ت اإلتار ال ا  لةراسة التالة 
 .الوقصة والاتا   والتوصكات 

 (ANNالتأصيل النظرى للذبكات العربية االصطناعية ) 6-1
ل وييو ات بال (ANN)الشحيات ال  بكة ا صبطاا كة سيتااول وكا ال    األساس الا رى لماهكة 

 وكك كة الم العة ياخل الشحية ال  بكةل والت ر  عمى ب ا أ واع الشحيات ال  بكة. 

 ماههم الذبكات العربية 6-1-1
واببببا  ال ةنببببة يبببب  المفبببباهك  األساسببببكة لمشببببحيات ال  بببببكةل ول ببببل يبببب  أوم ببببا الشببببحية ال  بببببكة 

( فبنن الشبحية ال  ببكة البيولواكبة ت بتمة Gerstner & Kistler,2002البيولواكبةل فوف با  لةراسبة )
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كة أو خمكبة ع ببكة واةبةة ي  المخ الحشرى الكى دتتوى عمى يا د رب يب  عشبرة بقنبي  خمكبة ع بب
(Neuron   ل وتت بببل كبببل خمكبببة ع ببببكة واةبببةة بالوقدبببا ال  ببببكة األخبببرى يببب  خبببقل عشبببرة ا)

(ل وت مبببل وبببكه الوقدبببا ال  ببببكة عمبببى توبببو   يبببحية كا بببا  ي العبببة ي مويبببات Synapseيشبببحج )
 يتواز ة وا مة. 

الت ر فبات التبى تااولت ببا. ( ف ابا  ال ةنبة يبب  ANNأيبا بالا بحة لمشبحيات ال  بببكة ا صبطاا كة )
( عمببى أ  ببا ا   ببا  ي العببة لمم مويببات د ببتوة  أسببموب يباببى 304صببب -2012ف ببة عرف ببا )اببرارل

عمى يتاكاة الشحيات ال  بكة التيو ةل ةي  تت  ي العة الم مويات بطر  ة الومكة ال  بكة الواةةة 
(Neuronل ول ة نلج ديون واا  رلس لا ل ا يارات بي  تمج الوق) دبا ال  ببكة وكبل خبس يب  وبكه

الوطبوا دتمبل أوزا ببا  ي يابةل وتمبج وببى التبى تببي  أثببر ال ققبات لممت،يبرات التببى دشبيم ا التبرابس بببي  
 تمج الوقدا ال  بكةا.

( بأ  ا ا  وع ي  التاسحات اظلكة غير الت ميةدة والتبى ت بو   159صب -1996كما عرف ا )يحارزل 
حشبببرى فبببي اكت ببباب وتا بببك  الم مويبببات والمفببباهك ل ووبببى تتوبببون يببب  بمتاولبببة ت ميبببة ي بببارات ال مبببل ال

ي ببفوفة يبب  الم العببات الح ببكطة أو الوقدببا يببع واببوي عققببات أو ارتحاتبباتل ولالتببالى ف ببى ت تبببر 
 بم ابة يعموعة كبيرة ي  التاسحات اظلكة المتواز ةا. 

ا صببطااعى ف ببى ( بأ  ببا ا حببارة عبب  تطببور فببى الببككام 701صببب -2006وعرف ببا )أرسببا يوسل 
 حببارة عبب    ببا  ة ببابى نتوببون يبب  يعموعببة يبب  ال ااصببر الح ببكطة والمرتحطببة يببع ب ضبب ا لتشبب،يل 
البكا ببببات عمببببى  تببببو يناببببايكيى كاسببببتعابة لمببببةخقت خاراكببببةل وتم ببببل وببببكه الشببببحيات   ببببا  لتشبببب،يل 
الم مويببببات بو ببببا ص أيام ي ياببببة تشببببحأل الشببببحيات ال  بببببكة الطبك كببببة ونلببببج وف ببببا لمعموعببببة يبببب  

  فترا اتا.ا

( بأ  بببببا ا ANN( الشبببببحيات ال  ببببببكة ا صبببببطاا كة )19صبببببب-2012كمبببببا عبببببر  )ال بببببعاعىل 
تواولواكببا لتشبب،يل الم مويببات التببى ت تمببة عمببى التاسبب  اظلببى ي ببتوةاة يبب  يراسببة ال  ببل الحشببرىل 
ووبببى تتوبببون يببب  عبببةي كبيبببر يببب  الوقدبببا ال  ببببكة ا صبببطاا كة أو عااصبببر التشببب،يل والتبببى تت بببل 

لح ا ةي  نت  تا كم ا فى ييل تح ات وى تح ة المبةخقتل وتح بة الموراباتل وتوابة بح ض ا ا
 بيا ما تح ة وسكطة أو أك ر ي  عااصر التش،يلا.
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( وبى تواولواكبا يتطبورة ANNو  تومص الحاة  يما سبق أن الشحيات ال  بكة ا صبطاا كة )
نببت  ت ببمك  بببراي  تتبباكى يببخ  لتشبب،يل الم مويببات التببى ت تمببة عمببى التاسبب  اظلببى الببكى يبب  خقلببأل

ا   ببانل ةيبب  ت ببو  بتوبب    الم رفببة ال ممكببة يبب  خببقل التببةر   والببت م  لموصببول إلببى إدعبباي ةمببول 
 ي مى لممشاكل الم  ةة.

 (  ANNمكهنات الذبكات العربية االصطناعية ) 6-1-2
بت اكببة ( فببنن يبب  المفبباهك  األساسببكة المت م ببة Rajasekaran & Pai  2003,وف ببا  لةراسببة )

 ( يا نمى: ANNييو ات الشحيات ال  بكة ا صطاا كة )

 (Layersالطبقات ) 6-1-2-1
ووببى تم ببل ال ببةي الومببى لطح ببات الشببحية ال  بببكة وتتم ببل فببى ثببقث تح ببات وبب  تح ببة المببةخقت 

(input layer  ( ل وتح بة المورابات)output layer( ل والطح بة الو كبة)hidden layer  ل ةيب)
وكه الطح ات بح ض ا الح ا و ت  ب ة نلج   بل الم مويبات يب  خبقل وةبةات التشب،يل نت   توصيل 

 ( والتى نت  استوةاي ا لتوز ع األوزان.  Nodesوالتى دطمق عمي ا ال  ة )

 وتتمثل المعالجة داخل الذبكة العربية من خالل ثالث أنهاع من الطبقات:
ووبببى الطح بببة التبببى تم بببل المت،يبببر أو المت،يبببرات الم بببت مة  (:Input Layerطبقاااة المااادخالت ) -

لممشيمةل ف ى ت مل عمى استاحال البكا بات ثب  ت بو  بتوز   بال ووبكه البكا بات  حبارة عب  المبءثرات 
 عمى المشيمة المراي ةم ال ةي  أن كل يةخل ديون لأل صفة يمي ة نةخل ب ا الشحية.

كه الطح ة فبى المت،يبر التبابعل وتتوبون يب  الوقدبا وتتم ل و (:Output layerطبقة المخرجات ) -
ال  ببببكة ا صبببطاا كة التبببى تم بببل الابببات  الا بببا ي لممشبببيمة والم بببئولة عببب  اسبببتاحال المورابببات 

 الف مكة المطموب ت،كنت ا لمشحية ال  بكةل كما أ  ا ت تبر التل الا ا ى لممشيمة.
ووى الطح ة التبى ت بع ببي  تح بة  (:Hidden '' Middle'' Layerالطبقة الخفية أو الهسيطة ) -

المبببةخقت وتح بببة المورابببات وت بببو  عااصبببروا ببببنارام عممكبببة التعمكبببع المبببرا  يبببع األخبببك فبببى 
 اإلعتحار الاك  التةدة لليارة ي  خقل ا عتماي عمى واستوةا  يالة ا  ت ال.
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 (  Weightsاالوزان ) 6-1-2-2
( بتيب  ُد ببر عب  ANNالشبحيات ال  ببكة ا صبطاا كة )د تبر الوزن وو ال ا ر الر ك ي في 

األومكة الا بكة لمبكا ات التى ت  ايخال ا أو الروابس الموتمفة التبى تا بل البكا بات يب  تح بة البي تح بة 
 أخرىل بم اى أ أل د بر ع  األومكة الا بكة لول عا ر ي  المةخقت بالا حة لوةةة الم العة.

 الخلية( الدالة العربية )جدم 6-1-2-3
 (Summation Functionدالة التجميع ) -

ووى يالة ت و  بت اب يتوسس الوزن لوبل يب  المبةخقت إلبى عا بر الم العبة ونلبج يب  خبقل 
  رب كل  تكعة فى وز  ا ليت  فى الا ادة الت ول عمى  المعموع .

 (Transfer Function Activationدالة االنتقال أو التحهيل ) -
ت بو  بتتو ببل البكا ببات يبب  تح بة إلببى أخببرىل ف ببى ت بو  بتتةنببة ةكمببة الموراببات ووبى الةالببة التببى 

يبب  خببقل تعمكبببع أوزان المببةخقت فبببى الومكببةل وعببباية  يببا توببون ال ققبببة فببى الطح بببات الو كببة غيبببر 
خطكبببةل كمبببا أن وابببا  أ بببواع عةنبببةة يببب  يوال ا  ت بببال وكبببل  بببوع يببب  وبببكه األ بببواع نبببتتي  فبببي عمبببل 

 الشحية.

 (  ANNالذبكات العربية االصطناعية ) أنهاع 6-1-3
 تواة أ واع عةنةة ي   مانج الشحيات ال  بكة ا صطاا كة ونكما نمى أوم ا:

 (Multilayer Networksالذبكات العربية متعددة الطبقات ) 6-1-3-1
وبى تمبج الشبحية التبى تتوبون يب  عبةة تح بات توبون  (Detienne et al., 2003)وف با  لةراسبة 

عمى ييل ت م ل يابت   ةيب  تببةأ بطح بة المبةخقت ووبى تمبج الطح بة التبى ت بو  باسبتاحال البكا بات 
وتوز   بببا عمبببى بببباقى الطح بببات ونلبببج عببب  تر بببق الوقدبببا ال  ببببكة المترابطبببة يبببع ب ضببب ا البببح ال 

تى ترتحس ب بةي المت،يبرات التاب بةل وأخيبرا  ببي  وبكه والطح ة األخرى تتم ل فى تح ة الموراات ووى ال
الطح ات تواة الطح ة الو كة ووى التى ت مل عمى اكتشا  ال ققات بي  المت،يرات ووكا يا نو تأل 

 ( التالى:1الشيل رق  )
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 و واة  وعي  لمشحيات ال  بكة يت ةية الطح ات ووما:
 -Layered Feed)متعاااددة الطبقاااات أمامياااة الت   اااة  الذااابكات العرااابية -1

Forward Networks) 
( وببى الشببحيات التببى تتوببون يبب  ثببقث تح بباتل تح ببة المببةخقتل 2011وف ببا  لمببا نببرى )العببراحل

( )وقببة ديببون واببا  أك ببر يبب  تح ببة خ كببة(ل وتح ببة المورابباتل Hidden Layerالطح ببة الو كببة )
( دطمببببق عمي ببببا  processing Elementsالتشبببب،يمكة )وتتوببببون كببببل تح ببببة يبببب  عببببةي يبببب  الوةببببةات 

الوقدا ال  بكة والتى تت ل بيل ي  الطح ات ال اب ة والقة ة با اا ات بال نبت  تم مي با يب  خبقل 
األسبب   والتببى تببرلس بببي  الومكببة ع بببكة إلببى األخببرىل و  نببت  ت،ةدببة وببكا الاببوع يبب  الشببحيات إ  يبب  

 ( التالى.2ى الموراات ووكا يا نو تأل الشيل رق  )خقل المةخقت ف س وللى األيا  ةت
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 Back- propagation Neural)الذاااابكات العراااابية عكدااااية الت   ااااة  -2

Networks) 
( تتوببببون وببببكه الشببببحيات أدضببببا  يبببب  ثببببقث تح ببببات وببببى تح ببببة 2004وف ببببا  لةراسببببة )ابببباب   ل 

لممبببةخقتل والطح بببة الوسبببكطة )الو كبببة(ل وتح بببة لممورابببات و ت بببل كبببل عا بببر تشببب،يل فبببى تح بببة 
المةخقت ب ااصر التش،يل فى الطح ة الو كةل كما نت ل كل عا ر تش،يل فى الطح ة الو كة بيل 

فى تح ة المورااتل و تتةي عةي عااصر التش،يل فى الطح ة الو كة وف ا ألسبموب عااصر التش،يل 
( أن وببكا الاببوع يبب  الشببحيات وببو األك ببر ا تشببارا  2010التعرلببة والوطببأل كمببا أ بباف  يراسببة )سببيةل

خاصة  فبى يعبال المتاسبحة والتمو بلل ةيب  ت بو  الطح بة الم بتترة بت بةنل األوزان ياخبل الشبحية و بت  
شبحية عب  تر بق الت،كدبة المرتبةة بم ابى أ بأل  نبت  ت مكم با عمبى يبرةمتي  وومبا ا  ت بال ل يبا  ت مبك  ال

لت ةنر الوطأ ث  الرابوع لمومبو لت بةنل األوزان ولالتبالى ت بتك  الوطبأ. ووبو يبا أكةتبأل أدضبا  يراسبة 
وزان الت بتك ( لت بةنل األ –( بأن وكا الاوع يب  الشبحيات د بتوة  قاعبةة )الوطبأ 2012)ال عاعىل

 الواصة بالروابس أو المشابج بي  الوقدا ال  بكة ول ض ا الح ا. 
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 (ANN)الخاصااة  الذاابكات العراابية االصااطناعيةتحلياال وتقياايم الدراسااات الدااا قة  6-2
 البحث ووضع تداؤل

قبببببا  الحاةببببب  يببببب  خبببببقل اسبببببت رام الةراسبببببات ال ببببباب ة المرتحطبببببة باسبببببتوةا  الشبببببحيات ال  ببببببكة 
 بت  ك  وت اكف الةراسات ال اب ة إلى أرل ة يعموعات كالتالى:( ANNا صطاا كة )

نحادار الدراساات التاى أثبتاف تااهش الذابكات العرابية علاى اال  المجمهعة األولى: 6-2-1
 فى تقدير التكاليف

ت بببةنر التوبببالكف وبببى عممكبببة اوور بببة تبببت  يببب  خبببقل عممكبببة ة بببابكة فبببى يتاولبببة لمتاببببء بالتومفبببة 
الا ا كبببة لممشبببروع فبببى الم بببت بل. ولشبببيل عبببا ل توتمبببو تبببرا ت بببةنر التوبببالكف إلبببى ةبببة كبيبببر وف بببا  
لمم مويببببات المتاةببببةل وتبك ببببة المشببببروعل والوقبببب  المتبببباح إلعببببةاي الت ببببةنر. وقببببة تااولبببب  ال ةنببببة يبببب  

 (Garza & Rouhana , 1995) اسات ترا عةنةة لت بةنر التوبالكفل ةيب  اسبت ةف  يراسبة الةر 
ت بةنر تومفبة األ ابيب  الم ة كبة ونلببج يب  خبقل الم ار بة ببي  ثقثببة أ بواع يب  الامبانج الم بتوةية فببى 
ت ببةنر التوبببالكف ووببب   مبببونج الشبببحيات ال  ببببكةل و مبببونج تتميبببل ا  تبببةار الوطبببىل و مبببونج تتميبببل 

تةار غير الوطى. وتوصم  الةراسة إلى أن  الشحيات ال  بكة وى األفضل بالم ار ة باموناى ا  
تتميبل ا  تبةار الوطبى وغيبر الوطبى لمبا  بت  عا با أقبل يتوسبس لمرلبع الوطبأ بالم ار بة ببالاموناي  

 ; Kim et al., 2004 ; Weckman et al., 2010 ;  اظخبر ي . كمبا توصبم  يراسبات   
Shtub & Versano, 1999;  Cavalieri et al., 2004; {   إلبى  فبر الاتكعبة فبى أن اسبتوةا

تتفوا عمى غيروا ي  الطرا األخبرى ي بل تتميبل اإل تبةار  (ANN)الشحيات ال  بكة ا صطاا كة 
يب  ةيب  الةقبة فبى  تبا   الت بةنرل الوطى أو غير الوطى نكما دوص عممكة ت ةنر التوبالكفل ونلبج 

الل والم مويات المتاةة ي  الاتكعةل وي ار ات الوقب  ي اببل با ستوةا  تو ل األ أدضا   ونكما نت مق
الةقبة. كمببا أو بت   تببا   وبكه الةراسببات أن ت ببةنر الوطبأ بالا ببحة لتتميبل ا  تببةار ديبون أعمببى يبب  
ت ببةنر الوطببأ بالا ببحة لمشببحيات ال  بببكة ووببو يببا نببةل عمببى أفضببمكة اسببتوةاي ا وتطبك  ببا فببى تت ببي  

لببكا نتفببق الحاةبب  يببع  تببا   وببكه الةراسببات عمببى قببةرة الشببحيات ال  بببكة فببى  التابببء والت ببةنر. عممكببة
ل ونلبج يب  خبقل تطبو ر عممكبة ت بةنر التوبالكف يب  خبقل عققبات ب ورة أك ر يقة ت ةنر التوالكف

 ببةةل التوببالكفل بمببا ل ببا يبب  ي ادببا عةنببةة فببى الت ايببل يببع البكا ببات غيببر المتعا  ببة أو البكا ببات الم 
( فبى يوتمبو ال بااعات ANNاألير الكى نءكة يةى ف الكة ويقة الشبحيات ال  ببكة ا صبطاا كة )

بما د طى  تا   لمتابء بالتوالكف أك ر يقة ي  أسالي  ا  تةار ي  خقل الت بول عمبى أقبل ت بةنر 
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نتبراوح ببي  ت بةنر الوطبأ بالا بحة لمشبحيات ال  ببكة أن  عمى الةراسات أكةت عمما  بأن ي   لموطأل 
 %  يما نةل عمى كفامة الشحيات ال  بكة فى ت ةنر التوالكف.10-% 5

الدراسااات التااى أثبتااف تمياات الذاابكات العراابية فااى التنبااؤ فااى المجمهعااة الثانيااة:  6-2-2
 المراحل األولى من ترميم المنتج

  Weckman et al., 2010 ;  Ozcan & Figlah , 2014; } نرى الحاة  وف ا لةراسبات 
} Shtub & Versano, 1999 ; Zhang & Fuh, 1998 Duran et al., 2008;   ببأن وابا

( ت تببببر يببب  الامبببانج الاااتبببة ابببةا  بالا بببحة ANNعمبببى أن الشبببحيات ال  ببببكة ا صبببطاا كة )اتفببباا 
لت ةنر التوالكف فى المراةل األولى ي  عممكبة ت بمك  وتطبو ر المابت ل فتمبج الامبانج   ت بو  ب ممكبة 

أ بببأل دميببب   أيبببارت إلبببىت بببةنر التوبببالكف بابببام عمبببى المبببةخقت الااتعبببة عببب  الت بببةنر الشو بببىل كمبببا 
ن د ببباعة الم بببممي  عمبببى اتوبببان ال بببرارات فبببى ( أANNلامبببونج الشبببحيات ال  ببببكة ا صبببطاا كة )

المراةل األولى ي  عممكة الت مك  ي  خقل ي اعةة يتوكى ال رار فبى الت بول عمبى  تبا   يةك بة 
 ل ولبررت نلبج ببأنلمتابء ةتى ولو ل  توب  الم مويبات كانكبة فبى المراةبل المحيبرة يب  عممكبة الت بمك 

مول الت بمك  وتوبالكف اإل تباج ت تببر يفيبةة لم،ادبة سبوام الم رفة المتوق ة ي  ال ققات ال ببكة بي  ة
بالا ببببببحة أل شببببببطة ال ببببببااعات التتو مكببببببة الةاخمكببببببة أو األابببببب ام المشببببببتراهل وأن الشببببببحيات ال  بببببببكة 

( وببى ال ببايرة عمبى التببة يبب  أوابأل عببة  الك ببي  المت بمة بت ببةنر التوببالكف خببقل ANNا صبطاا كة )
ا نتفبق الحاةب  يبع  تبا   وبكه الةراسبات و ءكبة عمبى أن وابا  المراةل األولى ي  عممكة الت مك . لك

تت   كبير فى ت ةنر التوالكف يما د  ى قةرة ت ايل الشحيات ال  بكة يع البكا ات الم  ةة فى ةبل 
واببوي ال ةنببة يبب  المببةخقت وعببةي قميببل يبب  البكا بباتل كمببا ُدميبب  اسببتوةا  الشببحيات ال  بببكة كا طببة 

التومفبببة فبببى التبببا ت التبببى ديبببون في بببا المشبببروع فبببى يرةمبببة اإلبتوبببار أ طبببقا لومبببق عققبببات ت بببةنر 
 والت مك .

الدراسااات التااى أوضااحف أن تطبياات الذاابكات العراابية يتيااد المجمهعااة الثالثااة:   6-2-3
 (ABCمن فاعلية تطبيت نظام التكلاة على أساس النذاط )

 & Amdee et al .,2016; Urkmez et al.,2008; Kim)اتف ب  يراسبات وبكه المعموعبة
Han 2003)  عمبببى أن وابببا  يور لت اكبببات البببككام ا صبببطااعى فبببى تتةنبببة التومفبببة بشبببيل يقيبببقل

فالووارزيكات الوراثكة ُت بتوة  لتتةنبة ي ببحات التوبالكف الم مبى أو الشبحأل ي الكبةل والشبحيات ال  ببكة  
ميب  دُ ا أو بت  أ بأل كمب ت مل عمى توز ع التوالكف غير المحايرة يع ال مو  ال،ير خطى لمماتعات.
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العمببع بببي  توببالكف الاشبباا المحايببرة وغيببر المحايببرة قبببل البببةم فببى الت بباكع ونلببج عبب  تر ببق تعمكببع 
البكا ببات التار وكببةل ولالتببالى نكيببون واببا  ف بب  أفضببل لتوببالكف الاشبباا إلتوببان ال ببرارات المااسببحة فببى 

لبى تطبو ر ةكباس التومفبة ( إKim & Han 2003)عممكبات الت بمك  والت باكع. ف بة أيبارت يراسبة 
( باستوةا  أسموب ت م  األلة ب،رض تتةنة التومفة بشيل يقيقل ةيب  أن ABCعمي أساس الاشاا )
( لةدببأل يشببيمتي  أساسببيتي ل تتم ببل المشببيمة األولببى فببى أ ببأل لببكر لةدببأل ي ببانير ABCاسببتوةا    ببا  )

( دفتبببرض ABCأن   بببا  )عايبببة لتتةنبببة عوايبببل التومفبببة نات ال بببمةل وتتم بببل المشبببيمة ال ا كبببة فبببى 
الوطكة بي  استوةا  األ شطة والومكة المو  ة لمتومفة غير المحايرةل ف ابةيا د  بر سبمو  التومفبة 

( تشو أل تومفبة المابت . ولتت يبق وبة  ABCبامس أو سمو  غير خطى ف ة نات  ع  استوةا    ا  )
الةراسبة المبا   الم عبب  الةراسبة تب  و بع يببا   ي عب  لمعيابات يببع الشبحيات ال  بيحة. واسببتوةي  

لمعيابات لتتةنببة التولكفببة الم مبى لم بببحات التومفببة والتبى ت  بب  وفببورات التومفبةل كمببا ت ببتوة  الشببحيات 
ال  بكة لتو كص التوالكف غير المحايرة نات ال بمو  غيبر الوطبى عمبى الماتعبات. وقبة توصبم  

ي با عابة تطبيبق المبا   الم عب  أفضبل وأثبت   تا   الةراسبة التطبكاكبة أن الاتبا   التبى تب  التوصبل إل
 2011. واتف   يع وكه الاتكعة يراسات كل ي   )عببة البرةم لي ار ة بتطبيق كل أسموب عمى ةةة

ت  تكعة يي   مانج آ( ي  خقل اإليارة إلى الماافع التى دمي  أن تعاي ا الماش2017: ي طفىل 
ت الواصبة بالةراسبة فبى العيابات الوراثكببة. الشبحيات ال  ببكة يبع اإلتبار العيابىل أو إيخببال المت،يبرا

ةي  واة الحاة  أن كق الةراستي  توصبق إلبى أن ةكمبة ي ايبل التتةنبة للتبار الموبتمس أعمبى يب  
ةكمببة ي ايببل التتةنببة لوببل يبب  الشببحيات ال  بببكة وتتميببل ا  تببةارل ووببكا د اببى أن  مببونج اإلتببار 

( 2011ووبو يبا أكبةت عمكبأل يراسبة )عببة البرةم لالموتمس د بو  ب بورة أك بر يقبة فبى عممكبة التاببءل 
ي  خقل تت يق  مونج الشحيات ال  بكة ي ة ت أعمى في األيام ي  خبقل ي ار بة ي بة ت الةقبة 

%( ي ار بببة با بببحة 86قببببل ول بببة تطبيبببق العيابببات الوراثكبببةل ةيببب  وصبببم    بببحة ي بببةل الةقبببة إلبببى )
يابات الوراثكبة وييع با يبع الشبحيات ال  ببكة %( قبل التطبيقل وعمكأل دمي  ال ول أن تطبيق الع83)

أيى إلببى تتةنببة أوبب  يت،يببرات الةراسببة يببع ارتفبباع يقببة الامببونج وي ببة ت الاكبباس الموتمفببة يمببا نءكببة 
عمببى أن ييبب  وسببا ل الببككام ا صببطااعي نببءيى إلببى ارتفبباع كفببامة الامببونج ي ار ببة باسببتوةا  األياة 

الشببحيات ال  بببكة ا صببطاا كة يببع    ببا  التومفببة يافببرية. و ومببص الحاةبب  إلببى أ ببأل دميبب  تطبيببق 
(  ختكبببار ي ببببحات التومفبببة ونلبببج لتتةنبببة ال ققبببة ببببي  تومفبببة األ شبببطة ABCعمبببى أسببباس الاشببباا )

 وي ممات التومفة غير المحايرة ل كه األ شطة. 
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الدراساااات التاااى أثبتاااف تميااات الذااابكات العرااابية فاااى تقااادير المجمهعاااة الرا عاااة:  6-2-4
 التكاليف

اتف   يراسات وكه المعموعة عمى أن تطبيق الشحيات ال  بكة نبءيى إلبى الت بول عمبى  تبا   
عالكببة العببوية نكمببا نت مببق ب ممكببة ت ببةنر التومفببةل ووببكا تبب  إثحاتببأل عمببى يوتمببو ال ببااعات وفببى يول 

( إلببى تطببو ر  مببونج لمشببحيات Lyne & Maximino, 2014يوتمفببة. ةيبب  اسببت ةف  يراسببة )
( لمتابببببء بالتوببببالكف ال كيمكببببة اإلامالكببببة لمشببببار ع الباببببام فببببى الفمبببببي ل ANNا صببببطاا كة )ال  بببببكة 

نببءيى إلببى توقببع ي  ببول لمتومفببة ( ANN)وتوصببم  إلببى أن  مببونج الشببحيات ال  بببكة ا صببطاا كة 
امالكبببة لمشبببار ع البابببام ونلبببج يببب  خبببقل التبببةر   المااسببب ل و تبببا   اختحبببارات المرةمبببة. ال كيمكبببة اإل
( بأن الشحيات ال  بكة ل ا قةرة وا مة فى ت ةنر التوالكف اإلامالكة 2010ي  ا يراسة )سيةل واتف  

لمماشبأة عب  تر بق إيبةاي وبكه الشبحيات ببكا ببات تار وكبة عب  التومفبة اإلامالكبةل كمبا توصبم  الاتببا   
 ر. ويبب  لببى أن الشببحيات ال  بببكة ل ببا فوا ةعةنببةة يبب  أوم ببا الت ايببل يببع بكا ببات   نواببة ب ببا تعبباإ

( عمى قةرة وتميب  الشبحيات ال  ببكة بت بةنر توبالكف 2002 اةكة أخرى اتف   ي    يراسة )يسوقىل
ال مالببة ي ار ببة بأسببموب ا  تببةار المت ببةيل ةيبب  كببان وببة  الةراسببة الت ببول عمببى ي مويببات يةك ببة 

المتاةببةل ويق مببة عبب  عا ببر ال مببل بمببا نببءيى إلببى تو ببكا الوقبب ل وا سببتفاية الم مببى يبب  ال مالببة 
 ,Ozcan & Figlah)يراسبببة ويبب  ثببب  تو ببكا توبببالكف اإل تببباج. ولشببيل أك بببر تتةنبببةا  ف ببة ركببب ت 

أن واببا   ببوع يبب  الشببحيات ال  بببكة دطمببق عمي ببا الشببحيات ال  بببكة التابء ببةل ووببى التببى  (2014
وببكه ُت ببتوة  لمتابببء بالتوببالكف اعتمببايا  عمببى الاكمببة المتببةية ل ببواور أخببرى يرتحطببة ب ببال وأو ببت  

الةراسببة أن أسببالي  ت ببةنر التوببالكف ت ببتاة إلببى أسببالي  ت ببةنر كمكببة و و كببةل فاألسببالي  الاو كببة وببى 
اعةة عاية وت توة  لموصول إلى  تا   سر  ة لممشاكل إلتوان  تمج التى ت تمة عمى   ا  اريايى ك

ة عمبى أ  با قبة   توبون ال راراتل و  ة  وكا الا ا  اإلريايى  تا   ةكمةل ولوب  الم رفبة ال باب ة ت تمب
قايرة عمى تتةنة ال رو  المت،يرة ف ى فى ال،الب  ت بتاة عمبى قبرارات الوبيبر. أيبا األسبالي  الومكبة 
ف ى التى ت او الامانج اإلة ا كة و مانج أخرى يماثمة وت و  بت  ك  تمج الامانج إلبى يعمبوعتي  

متوببببالكف نببببت  ت يكم ببببا عمببببى أسبببباس وومببببا الم ممبببباتل والشببببحيات ال  بببببكة. ففببببى الطببببرا  الم ممكببببة ل
خ ببا ص الماببت  والتببى توببون فببى يببيل الم ممببات. ولالتببالى   ببتومص يمببا سبببق أن ي  بب  عممكببات 

 ( التالى:3ت ةنر التومفة ت و  عمى األسالي  الومكة والاو كة كما وو يو   بالشيل رق  )
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 (: طرش تقدير التكاليف3شكل )
 (P.718- Ozcan & Figlah , 2014)الم ةر : 

 

ال  ببكة إلبى أن أسبموب الشبحيات يما سبق ي  تتميل وت يبك  لمةراسبات ال باب ة و ومص الحاة  
( أثب  أن لةدبأل قبةرة فا  بة عمبي المق مبة والتت بق يب  ت بةنر التوبالكفل فامبونج ANNصطاا كة )ا 

الشببحيات ال  بببكة لةدببأل ال ببةرة أدضببا  عمببي فتببص وت بباكف البكا ببات والت ايببل يببع الامببانج العةنببةةل 
 تةنة ا  ترفات.باإل افة إلى أ أل دمياأل يتاكاة يعموعة ي  البكا ات الف مكة التى ت توة  في ت

كأةبببة األيوات الم ترةببببة  (ANN) مبببانج الشببببحيات ال  ببببكة ا صبببطاا كة   بببرا  ألومكبببة ويور و 
 اإلاابة عمى سءال الحت  التالى:تتاول الةراسة وي  وكا الماطمق ل لتت ي  يقة التابء بالتوالكف
تحدااين دقاااة التنبااؤ  التكاااليف الراااناعية لانتاااج  اسااتخدام نمااااذج  سااؤال البحااث: كياااف  مكاان

 ؟( مقارنة  استخدام أسلهب اإلنحدار المتعددANNالذبكات العربية االصطناعية )

 البحث واإلجا ة على سؤالاإلطار العام لدراسة الحالة  6-3
نتابباول وببكا ال  بب  عر ببا  لمما عكببة الم ببتوةية فببى الةراسببة التالكببةل ةيبب  د ببت رض ال ببة  يبب  

الةراسبببةل ويعتمبببع وعيابببة الةراسبببةل ويت،يبببرات الةراسبببة وأسبببالي  ةكاسببب ال وي ببباير  وسبببءالالةراسبببةل 
 الت ول عمى البكا ات وأسالي  تتميم ا عمى الاتو التالى:  

 الهدف من الدراسة  6-3-1
راسبببة إلبببى تت ببي  عممكبببة التاببببء بالتوببالكف ال ببباا كة لل تببباج ونلببج يببب  خبببقل إابببرام ت ببة  الة
 الةراسة التالى: للاابة عمى سءاليراسة التالة 

 

 طسق رمديس انزكبنيف

 األساليب النوعية 

 انخجساءلسازاد  -

 االسزدالل -

 األساليب الكمية 

 األسبنيت انزؾهيهيخ -

 األسبنيت انًًبصهخ -

 األسبنيت اإلؽصبئيخ -
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تت ببي  يقببة التابببء بالتوببالكف ال بباا كة لل تبباج باسببتوةا   مببانج الشببحيات ال  بببكة  ككببف دميبب 
و شببير يببا   يراسببة التالببة وف ببا   ؟المت ببةي( ي ار ببة باسببتوةا  أسببموب اإل تببةار ANNا صببطاا كة )
( بأ بأل المبا   الم تمبة عمبى  Huang et al.,2009; Sadrzdehrafiei et al.,2013لةراسبات )

يراسة ةالة ي ياة ب ة  امع ي مويات عا ا بشيل أك ر عم ا ل كما أ أل د اعة فى إعطبام ي مويبات 
يااسبببحا  لقسبببتوةا  عابببةيا ديبببون تركيببب     دميببب  الت بببول عمي بببا بأسبببالي  أخبببرىل ف بببو د تببببر ببببكلج

الحتبب  عمببى ةبباورة ي اصببرةل كمببا أ ببأل ُدفضببل اسببتوةايأل عاببةيا توببون واببا  ر حببة فببى يراسببة ةالببة 
تتتوى عمبى ال ةنبة يب  المت،يبرات وال وايبل المرتحطبة يبع ب ضب ا البح ا وةيامبا توبون وبكه ال وايبل 

تب  اسبتوةا  كبل يب  أسبموب  سبءال الحتب وللااببة عمبى ولتت يبق نلبج والمت،يرات دمي  يقة ت با. 
لت ببببةنر التوببببالكف ال بببباا كة  (ANN)ا  تببببةار المت ببببةي وأسببببموب الشببببحيات ال  بببببكة ا صببببطاا كة 

لل تبباجل والتوصببل إلببى األسببموب أو الامببونج الببكى دت ببق أعمببى يراببات الةقببة لتت ببي  عممكببة التابببء 
 بتوالكف اإل تاج.

 مجتمع وعينة الدراسة 6-3-2
يعتمع الةراسة فى ياشآت األيو ة اإل تااكة التى ت مبل بعم ور بة ي بر ال رلكبةل ةيب  ت تببر نتم ل 

سببتراتكعكة نات الت اكببة ال الكببة والتببى تتطمبب  تواولواكببا ي مويببات صببااعة األيو ببة يبب  ال ببااعات اإل
حبات العبوية ل ف ى صااعة بال،ة الت  ية وتتتاج إلبى اإللتب ا  بالم بانير الاكاسبكة لمتطميتطورة يتوايمة

ونلببج لتت يببق أعمببى يراببات الوفببامة واأليا ببة لمم تتضببر الببةوا ى. و  ببرا  لوبببر ةعبب  يعتمببع الةراسببة 
ول ة استح اي الماشآت التى ت و  بتوز ع األيو ة ف س يون اإل تباجل ةيب  أن وبة  الةراسبة وبو التاببء 

يببب  الشبببركات الم ببباومة  مببب  وبببكا المعتمبببع تببب  ا عتمببباي عمبببى  واةبببةةبالتومفبببة ال ببباا كة لل تببباج. ف
الم ببر ة الرا ببةة  فببى صببااعة وتتضببير وتعببارة امكببع الم تتضببرات الطبكببة والتشوك ببكة وال ببيةلكة 
والحشببر ة والبكطر ببة وي تتضببرات التعميببل الواصببة ويببا نتح  ببا يبب  ي ببتم يات واسببتوق  وتع يبب  

عمبى وبكه الماشبآة إلابرام وتركي  امكع المواي وال ااصر الوكماو ة واألعشباب وغيروبا. وتب  ا عتمباي 
ت كبيببرة التعببب  يبب  ةيبب  رأس المبببالل ولييا كببة الت ببول عمبببى آيراسببة التالببة باعتحاروببا يببب  الماشبب

 .لفترات زياكة تو مة ساب ة واإلدضاةات المتممة ل اال وا   المالكة 

 أسلهب جمع البيانات 6-3-3
الماشبورة فبى يليبل يبركة ي بر لاشبر قا  الحاة  بتعمكع البكا بات عب  تر بق اسبتوةا  ال بوا   المالكبة 

ل ةي  ت  ا عتمباي عمبى واإلدضاةات المتممة ل ا وت ر ر يعمر اإليارة ويراق  الت ابات الم مويات



 مدى فعالية استخدام نماذج الشبكات العصبية االصطناعية.............                     دمحممصطف  مجل  مخيس دمحم / د 

19 

 

ال ببببوا   المالكببببة إلاببببرام التتميببببل المببببالى لمماشببببأة يتببببل الةراسببببةل واسببببتوراج الا بببب  المالكببببة التببببى نببببت  
 ال  بكة باام  عمى: استوةاي ا كمةخقت ل سموب ا ة ا ى والشحيات 

  اختكار يعموعة الا   المتاسبكة المالكة األك ر استوةايا  والتى ت  استوقص ا ي   تبا   الحتبوث
المت،يببر التببابع  ُدم ببلال باب ة و يببون ل ببا تبأثير عمببى إييا كببة التابببء بالتومفبة ال بباا كة لل تبباج البكى 

(Y) .فى وكه الةراسة 
   تااولبب  ب ضبب ا اوا بب  الاشبباا والرلتكببة  لمماشببأة يتببل الةراسببةيت،يببر ي ببت ل  13يراسببة وتتميببل

 ساة يتتالكة ساب ة. 17والت م  والامو ونلج لفترة 

 طرش قياس مت يرات دراسة الحالة 6-3-4
 ( التالى يت،يرات الةراسة وترا ةكاس ا:1نو   العةول رق  )

 

 (: مت رات الدراسة وطرش قياسها1جدول )
 طريقة القياس الوصف المتغير المجموعة

انًزغيس 

 انزبثع

انزكهفخ 

انصُبعيخ 

 (Yنإلَزبط )

رشيييس ىنييٗ يييب يييزى اَفبلييّ عهييٗ اإلَزييبط يييٍ يييٕا   ٔنيييخ 

ٔرمييٕو ثزؾٕيهٓييب ىنييٗ ثاييبئع ربيييخ ثًييصط ٔ/ ٔ رصييُيع 

انًٕا  األٔنيخ، ٔنزؾميك ذنك عب ح يب رسزخدو انعيبيهيٍ 

ٔاالالد انًٕعٕ ح ثبنًُشأح. ٔيطهف عهٗ انزكهفيخ انزيٗ 

رزؾًهٓيييب ٔانزيييٗ يًكيييٍ ازعبعٓيييب يجب يييسح نهًُزغيييبد 

يصييييطهؼ ركييييبنيف االَزييييبط ٔانزييييٗ رمييييع  ييييٗ صيييي س 

يغًٕعييبد: يييٕا  يجب ييسح ٔ عييٕز يجب ييسح ٔانزكييبنيف 

 ; Chang et al.,2012) انصيُبعيخ يييس انًجب يسح.

Weckman et al.,2010; Gresse & Li,1995; 

Carza&Rouhana,1995;Shtub&Versano,1

999;Caraliri et al.,2004;Kim et al., 2004; 

Mckim,1993) 

يغًٕع كم يٍ 

انًٕا  انًجب سح 

انًسزخديخ 

ٔاألعٕز 

انًجب سح 

ٔانزكبنيف 

انصُبعيخ ييس 

 انًجب سح.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عد انًُزغبد 

(X1) 
 

عد  انًُزغبد 

انزٗ رمٕو انًُشأح 

 ثبَزبعٓب

عد  انعبيهيٍ 

(X2) 
 

يغًٕع عد  

انعًبنخ اندائًخ 

 ٔانًؤلزخ

ركهفخ انًٕا  

انخبو 

انًجب سح 

(X3) 

ْٗ عجبزح عٍ انًٕا  األٔنيخ انزٗ يًكٍ ز ْيب يجب يسح 

ىنٗ انًُزظ انُٓبئٗ، ٔرعزجس يٍ انزكبنيف انًجب سح انزٗ 

يًكيٍ ازعبعٓيب  ٔ ايغييب  ازرجيبط نٓيب يييع انغيس  يييٍ 

انزيٗ انزكهفخ، كًب آَب رعزجس يٍ انزكيبنيف انًزغييسح  ٖ 

رزغيس ركهفزٓب يع انزغيس  ٗ اؽغبو االَزبط ثُفس انُسجخ 

 Chang et al.,2012; Shtub)ٔ يٗ َفيس االرغيبِ.

&Versano,1999; Gresse &Li,1995; 

Babad&Balachandran,1993;Smith&Lek

ركهفخ يخصٌٔ 

انًٕا  األٔنيخ  ٔل 

ب بً ىنيٓب انفزسح يا

صب ٗ يشزسيبد 

انًٕا  األٔنيخ 

ٔيخصٕيبً يُٓب 

ركهفخ يخصٌٔ 

انًٕا  األٔنيخ 
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انًزغيساد 

 انًسزمهخ

 

san,1991; Ruffo et al.,2006; Caraliri et 

al.,2004) 

  خس انفزسح

ركهفخ األعٕز 

انًجب سح 

(X4) 

ْٗ عجبزح عٍ األعٕز انخبصس ثكب خ انعبيهيٍ يجب سح 

 ٗ رؾٕيم انًٕا  األٔنيخ ىنٗ يُزغبد ربييخ  اي ً عيٍ 

فؾيي   عييٕز عًييبل انسلبثييخ عهييٗ انغييٕ ح انمييبئًيٍ ث

انًُزغبد لجم ثيعٓب نهًسزٓهكيٍ، ٔرعزجيس ييٍ انزكيبنيف 

انًجب سح انزٗ يًكٍ ازعبعٓب  ٔ ايغيب  ازرجيبط نٓيب ييع 

انغييس  يييٍ انزكهفييخ، كًييب آَييب رعزجييس يييٍ انزكييبنيف 

انًزغيسح  ٖ انزيٗ رزغييس ركهفزٓيب ييع انزغييس  يٗ اؽغيبو 

 Chang et) االَزبط ثُفس انُسجخ ٔ يٗ َفيس االرغيبِ.

al.,2012; Babad & Balachandran,1993; 

Smith & Leksan,1991; Ruffo et al.,2006; 

Caraliri et al.,2004; ) ،ٗ2002 سٕل 

اعًبنٗ األعٕز 

انًد ٕعخ نعًبل 

 األَزبط  مط.

انزكبنيف 

انصُبعيخ 

ييس انًجب سح 

كُسجخ يٍ 

ركهفخ 

 (X5اإلَزبط)

ْيييٗ انزيييٗ يطهيييك عهيٓيييب انزكيييبنيف انعبييييخ ْٔيييٗ رهيييك 

انزكبنيف انزيٗ ريسرجط ثيأكضس ييٍ ييس  ييٍ  ييسا  

انزكييبنيف.  ييكذا كييبٌ انغييس  يييٍ ؽسييبة ركهفييخ يُييزظ 

يعيٍ يٍ انًُزغبد انًزعد ح  كٌ كب خ ركبنيف انزصيُيع 

ثخييي ل انًيييٕا  انًجب يييسح ٔاألعيييٕز انًجب يييسح رعزجيييس 

ى اَفبلييّ عهييٗ ركييبنيف صييُبعيخ ييييس يجب ييسح  ٖ يييب ريي

 األَشطخ انًسججخ نؾدٔس ركهفخ. 

(Smith & Leksan,1991; Ruffo et al., 

2006; Caraliri et al.,2004;Amdee et al., 

2016;Urkmez et al.,2008) 

يغًٕع انزكبنيف 

انصُبعيخ ييس 

انًجب سح / 

اعًبنٗ انزكهفخ 

 انصُبعيخ نإلَزبط

يعدل اإلَفبق 

عهٗ انجؾٕس 

ٔانزطٕيس 

يٍ  كُسجخ

انًجيعبد 

(X6) 

يعزجس ْرا انًعدل يٍ انًزغيساد يييس انًبنييخ انخبصيخ 

ثييبنًُٕ، ؽييييش ييييسٖ انجبؽييش ىٌ شييييب ح االَفيييبق عهيييٗ 

انجؾش ٔانزطٕيس يًُكٍ انًُشأح يٍ ارجيبع ٔسيبئم اَزيبط 

ؽديضييخ ٔركُٕنٕعيييب يزطييٕزح، األيييس انييرٖ يييؤ ٖ ىنييٗ 

رؾسيييٍ عييٕ ح انعًهيييخ اإلَزبعيييخ، ٔرخفييي  يعييدالد 

، ٔرؾسيييٍ لييدزاد انعييبيهيٍ ٔز ييع كفييبءح َ ييى انعيييٕة

انًعهٕيييبد، يًييب يييؤ ٖ ىنييٗ رخفييي  ركهفييخ اإلَزييبط، 

ٔرؾميك ٔ ٕزاد يبنييخ  يٗ انفزيسح انؾبنييخ ٔانًسيزمجهيخ 

 ;Linyon &Ying,1996 2010نهًُشيأح. )سيييد،

Caraliri et al.,2004; ) 

ركهفخ انجؾٕس 

ٔانزطٕيس/ صب ٗ 

 انًجيعبد

َسجخ يغًم 

 (X7انسثؼ)

رعزجييس ْييرِ انُسييجخ يييٍ َسييت انسثؾيييخ، ٔرشيييس انُسييجخ 

انًسرفعخ نًغًم انسثؼ انًؾمك ىنٗ يدٖ كفيبءح اإل ازح 

 ييٗ انزعبيييم يييع انعُبصييس انزييٗ ركييٌٕ ركهفييخ انجاييبعخ 

انًجبعييخ،  كهًييب ازرفعييذ َسييجخ يغًييم انييسثؼ  ل ذنييك 

عهٗ َغبػ انًُشأح  ٗ  رخفيي  انزكيبنيف ٔييدٖ رمجيم 

 انسٕق نًُزغبرٓب.

(Olsan&Mossman,2003; ،2010سيييييييييييييييييييييد: 

 (2001: يزٕنٗ،2012عسعس،

يغًم انسثؼ / 

 صب ٗ انًجيعبد

 

يعدل اإلَفبق 

عهٗ ردزيت 

انعبيهيٍ 

يعزجيس ْيرا انًعييدل ييٍ انًزغييساد انٓبيييخ انزيٗ رسييبعد 

 يييٗ ز يييع كفيييبءح انعيييبيهيٍ ثبنًُشيييأح نزؾسييييٍ انعًهييييخ 

 اإلَزبعيخ ٔييٍ صميى رخفيي  انزكيبنيف ٔشييب ح األزثيبػ،

ركهفخ ردزيت 

انعبيهيٍ/ عد  

 انعبيهيٍ
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(X8)  ؽيش  ٌ نهعبيهيٍ رأصيس كجيس عهٗ يسزٕٖ األ اء  اخم

انًُشييأح ٔخبصيييخ عًييبل اإلَزيييبط،  كهًييب شا  يسيييزٕٖ 

ريييدزيجٓى ٔز يييع كفيييبئزٓى كهًيييب شا د عيييٕ ح اإلَزيييبط 

 (2010: سيد،2002ٔرخفي  انزكبنيف.  ) سٕلٗ،

يعدل  ٔزاٌ 

يخصٌٔ 

انًٕا  انخبو 

(X9) 

ْرِ انُسجخ يٍ َست انُشبط، ٔيميس ْرا انًعيدل  رعزجس

يدٖ كفبءح اإل ازح  ٗ رصيسيف انًخيصٌٔ عهيٗ ييداز 

 انعبو.

(Olsan&Mossman,2003; ،2010سيييييييييييييييييييييد: 

 (2001يزٕنٗ،

ركهفخ انجابعخ 

انًجبعخ/ يزٕسط 

ركهفخ يخصٌٔ 

 انًٕا  األٔنيخ

عد  خطٕط 

اإلَزبط 

(X10) 

  

يزٕسط 

ىَزبعيخ 

انعبيم 

(X11) 

ْيييرِ انُسيييجخ ىنيييٗ  ٌ يٓيييبزاد انعيييبيهيٍ  ؽيييد رشييييس 

انعُبصييييس انٓبيييييخ ناييييًبٌ   اء انعًهيييييبد انداخهيييييخ 

ثبنغٕ ح انًطهٕثخ، ٔيٕاعٓخ اناغٕط انزُب سيخ، ؽيش 

 َّ كهًب شا د اَزبعيخ انعبيهيٍ كهًب سبعد ذنك انًُشأح 

عهٗ رٕ يس يعهٕيبد رًُكيٍ انًُشيأح ييٍ رؾدييد ثيسايظ 

َزبط ٔرخفي  انزكيبنيف. انزطٕيس انًطهٕثخ نزؾسيٍ اإل

 (2010: سيد،2002) سٕلٗ،

صب ٗ انًجيعبد/ 

 عد  انعبيهيٍ

 

يعدل انفبلد 

 انصُبعٗ

(X12) 

لييد يؾييدس ْييرا انفبلييد َ ييساً نطجيعييخ اَزييبط يُييزظ يعيييٍ 

ٔرعييييد  يساؽهييييّ ٔعًهيييييبد ىعييييب ح انفييييسش ٔانفؾيييي  

ثبإلضب خ ىنٗ ثعي  انعييٕة انزيٗ ر ٓيس عهيٗ انًُيزظ 

 ثعد انزعجئخ.

انفبلد ليًخ 

انصُبعٗ/انزكهفخ 

 انصُبعيخ نإلَزبط

يعدل انزبنف 

 ٗ اسزخداو 

 انًٕا  األٔنيخ

(X13) 

يشيس ْرا انًعدل ىنٗ اٌ انكفيبءح  يٗ عًهييبد انزشيغيم 

انداخهٗ رؤ ٖ ىنٗ كفبءح  ٗ اسزغ ل انطبليبد انًب ييخ 

ٔانجشسيخ، ْٔرا ثدٔزِ يؤ ٖ ىنيٗ رخفيي  انزكهفيخ  يٗ 

نيٗ رؾمييك انزًييص انزشيغيهٗ األعم انطٕيم. ثًب يؤ ٖ ى

عٍ طسيك رؾسيٍ انعًهيبد انداخهيخ، ٔرؾمييك انكفيبءح 

 ييييٗ اسييييزخداو األصييييٕل ٔى ازح انطبلييييبد ٔانًييييٕاز  

 انًزبؽخ.

ليًخ 

انزبنف/ىعًبنٗ 

ركهفخ انًٕا  

األٔنيخ 

 انًسزخديخ

 

 األدوات المدتخدمة فى تحليل البيانات 6-3-5
بأعتحباره أةبة الببراي  اإلة با كة الم بتوةية فبى  Minitab 18نت  استوةا  البر باي  اإلة با ى 

يعبال الحتبوث التعار بةل ةيب  د بو  مبونج ا  تبةار ال ققبة ببي  يت،يبر   أةبةوما ي بت ل واألخبر 
 ..……………+Y=B0+B1X1 تبببابع. وتوبببون الم ايلبببة الواصبببة ببببأل عمبببى الاتبببو التبببالى: 

ΒnXn+E  
 حيث أن:

:Y .و م ل المت،ير التابع ووو التومفة ال اا كة لل تاج 
B0:. الع م ال اب 
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B1-n: .المت،ير الم ت ل والكى نتم ل فى المت،يرات المتاسبكة 
E: .الوطأ ال شوا ى 

فى باام  مانج الشبحيات ال  ببكةل و بت  ت  بك  عممكبة  Matlab 2015بياما نت  استوةا  بر اي  
 ي  كالتالى: التتميل والم ار ة إلى ا  

 استخدام أسلهب تحليل االنحدار المتعدد فى التنبؤ  التكلاة 6-3-5-1
( يت،يببر 13فببى وببكا العبب م د ببو  الحاةبب  باسببتوةا  تتميببل ا  تببةار المت ببةي يبب  خببقل اسببتوةا  )

ي ت ل والتى ت  نكروا أعقه لمتابء بالتوالكف ال اا كة لل تاج والبكى دم بل المت،يبر التبابعل ةيب  تب  
لببى رقبب  باسببتوةا  كببل المت،يببرات ال ببابق نكروببا لموصببول إ Minitab18تشبب،يل البر بباي  اإلة ببا ى 
 التوالكف ال اا كة لل تاج .

 وتو   الم ايلة التالكة يا ا ت ى إلكأل تتميل ا  تةار المت ةي لمماشأة يتل الةراسة وكا   كالتالى:
Y= -110000000 -85357 X1+58284 X2+0.547 X3+0.31 X4+ 22496095 X5-

241000000 X6-42320443 X7-1466 X8-265803 X9+5728279 X10+ 793 
X11- 5333090 X12+ 256000000 X13 

% ووببكا 94.7( د ببايل R²ويبب  خببقل  تببا   تشبب،يل البر بباي  واببة الحاةبب  أن ي ايببل التتةنببة )
( دميبب  إرااع با إلبى ت،يببرات Y% ت ر حبا  يب  الت،يببرات التبى تتبةث يبب  المت،يبر التبابع )95د ابى أن 

حبا  الحاةكبة ف بى دميب  إرااع با إلبى % ت ر 5(ل أيبا البب X13:X1 تتةث فى المت،يرات الم بت مة يب  )
 ب ا المت،يرات التى ل  تةرج بالامونجل أو تمج التى تأتى  تكعة عوايل ال ةفة.

وتح ببا  لموراببات البر بباي  فببى العبب م الوببا  بتتميببل التحببان  فببنن  مببونج تتميببل ا  تببةار كيببل 
  ي او بببة الامبببونج المت بببولة )ياكببباس اختحبببار ي او بببة أو عبببة Fد تببببر  مبببونج ايبببةل ةيببب  أن ةكمبببة 

.  بالا بحة لمماشبأة يتبل الحتب  ولالتبالى 000ت بايل  P Valueو  ابم ا  300.43الم توة ( بم،  
 %.5ف ى أقل ي  

 المتاحأ ب ا ي   مونج ا  تةار. Yالف مكة ي ار ة بب  Y( التالى ةكمة 2و و   العةول رق  )
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 والمتنبأ بها من واقع نمهذج االنحدار(: المقارنة بين التكاليف الاعلية 2جدول )
 

Predicted Regression Real Value year 
60069500 71521150 1 

67107617 73089631 2 

101919381 74762352 3 

109483988 82747145 4 

81929356 89287201 5 

96420551 102646297 6 

111327278 116165594 7 

91565041 117972099 8 

128568377 128060379 9 

240044642 250836568 10 

413470340 411046862 11 

581477252 564308066 12 

274073173 299077604 13 

265058429 243916560 14 

246689427 337299684 15 

329610232 364738542 16 

348735751 363975516 17 

بابببام  عمبببى األرقبببا   ببببي  التوبببالكف الف مكبببة والمتاحبببأ ب بببا( التبببالى الم ار بببة 4كمبببا نو ببب  الشبببيل رقببب  )
 .لمماشأة يتل الةراسة ( ال ابق2المككورة فى اةول)

 
 (: المقارنة بين التكاليف الاعلية والمتنبأ بها من واقع نمهذج االنحدار4شكل )

 الم ةر: )إعةاي الحاة (

0

100000000

200000000

300000000

400000000

500000000

600000000

700000000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Real Value

Predicted Regression
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أن وابا   ( ال بابق2واألرقبا  المو بتة بالعبةول رقب ) و قةظ الحاة  ي  الشيل البكبا ى ال بابق
 تبةار قر حبة إلبى ةبة يبا يب  الاتبا   في با الابك  المتاحبأ ب با يب  خبقل  مبونج ا  كا  ب ا ال اوات 

ب يبةة عب  ب ضب ا ووابا  فبروا اوور بة ووا بتة  في ا الاك  كا   أخرى  الف مكةل ولو  واا  ساوات
د اى أن واا  ةااة إلى تطو ر  مانج اةنةة ي  يأ  ا تت ي   مايالمتاحأ ب ا.  Yالف مكة و  Yبي  

( كأةبببة ANNصبببطاا كة )عممكبببة التاببببءل لبببكا د تبببرح الحاةببب  اسبببتوةا   مبببانج الشبببحيات ال  ببببكة ا 
الامببانج التةن ببة التببى ُت ببتوة  فببى عممكببة التابببء خاصببة أن ي  بب   تببا   الحتببوث والةراسببات ال بباب ة 

ل ببةرت ا الفا  ببة عمببى تت يببق  تببا   أفضببل وأيا يبب  األسببالي  الت ميةدببة  أيبباروا بأفضببمكة وببكه الامببانج
 لمتابء. 

 ( فى التنبؤ  التكلاةANNاستخدام نماذج الذبكات العربية االصطناعية ) 6-3-5-2
نواببة ال ةنببة يبب  البببراي  العبباو ة لمشببحيات ال  بببكة ةيبب  نواببة يا ببا ال ةنببة وال ةنببة عمببى يببحية 

( واختكبار العب م الوبا  بالشببحيات MATLAB 2015الحاةب  باختكبار بر باي  )اإل تر ب ل وقبة قبا  
وببكا البر بباي  يبب  الببراي  الرا ببةة فببى التطبك ببات الر ا ببكة وال اةسببكة و  ببتوة   ال  ببكةل ةيبب  د تبببر

كوسببيمة تتميببل فببى يعببا ت عببةة ف ببو د ببو  بببنارام ال ممكببات الت ببابكة الم  ببةة ب ببرعة فا  ببةل وتافيببك 
الووارزيكاتل ويتاكاة وت مك  األ  مة الموتمفة فى امكع فروع ال مبو  وال بااعةل وتتميبل وايت اا 

البكا ببات واستوشبباف ا. وكببان ال ببة  يبب   مببونج الشببحيات ال  بببكة وببى تت ببي  يقببة التابببء بالتوببالكف 
كبار ال اا كة لل تاجل لكلج دع  اختكار  وع الشحية بما نتق   يبع تت يبق وبة  الةراسبة ف بة تب  اخت

 Feed -Forward Back)أو يبببببادطمق عمي بببببا الت،كدبببببة ال ي بببببكة يبببببحيات اإل ت بببببال لمومبببببو
propagation Neural Network) ل ف بى أك بر األ بواع اسبتوةايا  فبى يعبال المتاسبحة والتمو بلل

ةيببب  ت بببو  وبببكه الشبببحيات برسببب  ال ققبببة ببببي  المبببةخقت والمورابببات يببب  خبببقل البكا بببات الموابببوية 
طح بببة الو كبببة بت بببةنل األوزان ياخبببل الشبببحية و بببت  ت مبببك  الشبببحية عببب  تر بببق الت،كدبببة ول بببةوا ت بببو  ال

ال ي ببكة بم اببى نببت  اإل ت ببال ل يببا  لت ببةنر الوطببأ ثبب  الراببوع لمومببو لت ببةنل األوزان ونلببج لت ببتك  
قببا  الحاةبب  باتحبباع تر  ببة الت ر بب  الببةالى  كمبباالوطببأل كمببا أن واببا  أ ببواع ك يببرة يبب  تببرا التطبيببقل 

 Urkmez; et)ون وى  الطر  ة التى ت  اختكاروا لمتطبيق بمبا نتااسب  يبع يعبال ووبة  الةراسبةلتو
al,2008; Chen et al.,2009;  2004ااب  ل  2012ال عاعىل; .) 
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 معمارية نمهذج الذبكات العربية -1
 تتم ل ي مار ة  مونج الشحيات ال  بكة كما نمى:

  عقد المدخالت -
( ع بة ووبى التبى تم بل المت،يبرات الم بت ة عمبى أسباس البكا بات التبى تب  13يب  )نتوون الامبونج 

إعةايوال ةي  أن كل   حة يالكة نت  تتميم ا عمى خمكة وت ح  عةي المةخقت ي او ا  ل ةي الوقدا 
 المواوية.

X1 عةي الماتعاتل:X2عةي ال ايمي ل :X3 تومفة المواي الوا ل :X4 تومفة األابور المحايبرةل :X5 :
: ي ببةل اإل فبباا عمببى الحتببوث والتطببو ر X6  ببحة الم ببار ف ال بباا كة األخببرى إلببى تومفببة اإل تبباجل

: X9: ي بببتوى اإل فببباا عمبببى تبببةر   ال بببايمي ل X8:   بببحة يعمبببل البببرل لX7كا بببحة يببب  المبك ببباتل 
: X12 : ا تااكببة ال ببايمي لX11: عببةي خطببوا اإل تبباجل X10ي ببةل يوران يوبب ون المببواي الوببا ل

 : ي ةل التالو فى استوةا  المواي.X13الفاقة ال ااعىلي ةل 
 عقد الطبقات الخفية -

( ع ببببة فبببى تح ببببة خ كبببة واةببببةةل ووبببكا ال ببببةي دتبببةيه البر بببباي  12تتم بببل الطح بببات الو كببببة فبببى ) 
 الم توة  ة   اةتكااات التةر  ل ولاام  عمى قةرتأل عمى الت ر  عمى البكا ات.

 عقد طبقة المخرجات -
 ( وت بر ع  التومفة ال اا كة لل تاج ووى بم ابة المت،ير التابع.Yالموراات فى )تتم ل 

 طريقة ادخال البيانات -2
 خطهات تذ يل البرنامج -

ب بة اإل ت ببام يب  إعببةاي البكا ببات عمبى يمببو األك ببيل والتبى تتم ببل فببى المبةخقت ب ببةي المت،يببرات 
( Yال بباا كة لل تبباج ووببى تم ببل المت،يببر التببابع)(ل وتتم ببل الموراببات بالتومفببة X1:X13الم ببت مة )
 وكا   كالتالى: اتحاع ا لمت ول عمى  تكعة اإلختحار التى دع وطوات ال يعموعة ي واا  
(ل ثب  نبت  اختكبار أد و بة 1كمبا وبو يببي  ببالممتق رقب  )  Matlabنت  فت  الاافكة الر ك كة لبر باي   -

Work Space  عبةايوا ي بح ا  يب  يمبو اإلك بيل إلبى البر باي ل كمبا ليت  و بع البكا بات التبى تب  ا
أ ببأل دعبب  أن نببت  و ببع المببةخقت التببى تتم ببل فببى المت،يببرات الم ببت مة وكببكلج المت،يببر التببابع فببى 

 Inputو ببت  ت  ببكم ا إلببى   NEWيببيل صببفو  ياخببل البر بباي . ونلببج يبب  خببقل اختكببار أد و ببة 
سباة يتتالكبةل ثب  ب بة نلبج يب   17عمبى يبةار  (X1:X13والتى تأخك ةك  المت،يبرات الم بت مة يب  )
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( لبافر عبةي Yوالبكى دأخبك ةبك  ) Targetأدضا   فت  يمو اةنبة و بت  ت بميتأل  NEWخقل أد و ة 
 (.2ال اوات كما وو يبي  بالممتق رق  )

و  و  بيتابة  Matlabببر اي   Commend Windowب ة ايخال البكا ات نت  الكواب إلى  افكة  -
NNtool  نلبببج نبببت  فبببت  يايبببة  ةب ببثببب  الواصبببة ببببأيوات الشبببحيات ال  بببكة ياخبببل البر ببباي ل ووببى

Nural Network Manager  و ببت  الببكواب إلببى ابب م البببInput Data  و وتببار يا بباInput 
ل ب ببة نلببج نببت  اختكببار أيببر Work Spaceالوببا  بببالمت،يرات الم ببت مة والببكى تبب  رف ببأل يبب  الببب 

Target   ويا ببا نببت  اختكببار ابب م المت،يببر التببابع الببكى نواببة بببأل ةببكY . اعطببام أيببرنببت   ثبب NEW 
وفبى نبت  يب  خقل با ت بمكة الشبحية الواصبة بابال  Creat Network or Dataفت  بر لابا يايبة 
 Feed - Forword Back)الواصبببببة بابببببا وكا ببببب  نبببببت  اختكبببببار  بببببوع الشبببببحية  فبببببر الشايبببببة

propagation Nural Network) نبت  اختكبار أيبر  ول بةوالInput  يب  يبر سInput data ل
الشايببة نببت  اختكببار عببةي الطح ببات  وفببى  فببرل Target dataيبب  يببر س  Targetواختكببار أيببر 

ع بببة ة ببب  اةتكاابببات البر ببباي  وقةرتبببأل عمبببى الت بببر  عمبببى  12الو كبببة وكا ببب  تح بببة واةبببةة ب بببا 
 (.3البكا ات كما وو يبي  بالممتق رق  )

 ثب   Creatب ة ت،كدة الشحية ب ةي المةخقت والموراات ونلج الطح ة الو كة نت  ب ة نلج عمل  -
OK  (ل ث  نت  الراوع يرة أخرى إلى ياية 3وو يبي  بالممتق رق  )كماNew Network Data 

Manager  لك  ر في با أسب  الشبحية التبى تب  ا شباؤوا واختكاروبال ب بة نلبج نبت  اختكبار أيبرOpen 
تح بات  3( والتبى تتم بل فبى 4  ر ييل الشحية التى تب  ت بمكم ا كمبا وبو يببي  ببالممتق رقب  )لك

خمكببببة ع بببببكة وتح ببببة  12خمكببببة ع بببببكة والطح ببببة الو كببببة ب ببببا  13ووبببب  تح ببببة المببببةخقت ول ببببا 
( أن وابا  4الموراات ب ا خمكة ع بكة واةةة. كمبا  عبة يب  خبقل الشبيل المببي  ببالممتق رقب  )

ببي  تح بة المبةخقت والطح بة الو كبةل كمبا أن وابا  أوزان   ببكة أدضبا  ببي  الطح بة  أوزان   بكة يا
الو كة وتح ة المورااتل و  بر الوزن الا ببى فبى الشبحيات ال  ببكة عب  ال بوة الا ببكة يب  خبقل 

 الت بير ع  األومكة الا بكة لول عا ر ي  المةخقت بالا حة إلى وةةة الم العة.
( Inputويا با  وتبار ) Trainو بت  اختكبار أيبر  Network 1واب إلبى يايبة   بو  ب بة نلبج بالبك -
(ل ول ببة نلببج نببت  5( ووببكا د تبببر العبب م الوببا  بالتببةر   كمببا وببو يبببي  بببالممتق رقبب  )Targetو)

ي   فر الشايبةل و بت  يب  خقل با ت يئبة الشبحية لمتبةر   يب   Trainning Parametersاختكار 
% بكا بات اختحبار(ل ولعبةاي عبةي المتباو ت 30% بكا ات تةر  ل 70) خقل ت  ك  بكا ات الةراسة

يتاولببة لموصببول إلببى ال ببة ل كمببا تبب  عمببل ةببة أق ببى  1000التببى ت  بب  تببةر   الشببحية وكا بب  
 (. 6كما وو يبي  بالممتق رق  )  350لمفشل وكان 
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ووبو  Train Networkب بة اإل ت بام يب  العب م ال بابق وت يئبة الشبحية لمتبةر     بو  باختكبار أيبر  -
(ل ب بة نلبج 7الكى د  ر نكأل الاتا   الواصة بالتةر   ياخبل الشبحية كمبا وبو يببي  ببالممتق رقب  )

 .لت  ر  تا   التةر    Output Trainningإلختكار  Data Managerنت  الراوع إلى 
يبببببر و وتبببببار أ Networkل بببببة اإل ت بببببام يببببب  تبببببةر   الشبببببحية   بببببو  ببببببالراوع إلبببببى وفبببببى الا ادبببببة و  -

Simulate  (  8كمببا وببو يبببي  بببالممتق رقبب)ويا ببا  وتببار  لNetwork Outputs  يبب  يايببة
Data Manager  ختحبار الا ا كبة ووبو يبا د تببر  تكعبة ال لت  ر  تا   اTarget  ياخبل الشبحية

والرسبب  البكببا ى الوببا  بالتببةر   وا ختحببار ويببةى التت ببق يبب   ل(9كمببا وببو يبببي  بببالممتق رقبب  )
( الاببات  عبب  تطبيببق الشببحيات ال  بببكة دم ببل R² ل والببكى أسببفر بببأن ي ايببل التتةنببة )صببتة الاتببا 

 (.10% ت ر حا  كما وو يبي  بالممتق رق  )98
 نتائج تذ يل البرنامج -

ي ار بببة  الف مكبببة والمتاحبببأ ب بببا يببب  خبببقل Y( التبببالى ةكمبببة 3ولابببام  عمبببى ياسببببق نو ببب  العبببةول رقببب  )
 .الف مكة الاك  مونج الشحيات ال  بكة ي ار ة بب يوراات

 

 (: المقارنة بين التكاليف الاعلية والمتنبأ بها من واقع نماذج الذبكات العربية3جدول )
 

Nural Network Real Value year 

78422958.6039 71521150 1 

75217214.1932 73089631 2 

78010213.7596 74762352 3 

81921986.3975 82747145 4 

84904043.2231 89287201 5 

101785400.7435 102646297 6 

117001829.0769 116165594 7 

111557276.7515 117972099 8 

127745515.4924 128060379 9 

251463565.3229 250836568 10 

411463132.2155 411046862 11 

558205840.9933 564308066 12 

299738733.4178 299077604 13 

244587214.6261 243916560 14 

322682841.7857 337299684 15 

365583588.7520 364738542 16 

497807928.1453 363975516 17 
 

الم ار بة ( ال بابق 3باام  عمى األرقا  المككورة فبى ابةول رقب  )( التالى 5كما نو   الشيل رق  )
  مانج الشحيات ال  بكة. بي  التوالكف الف مكة والمتاحأ ب ا ي 
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 (: المقارنة بين التكاليف الاعلية والمتنبأ بها من واقع نماذج الذبكات العربية5شكل )

 الم ةر: )إعةاي الحاة (
 

( ال بببابق أن الابببك  المتاحبببأ ب بببا يببب  خبببقل  مبببونج 5و قةبببظ الحاةببب  يببب  الشبببيل البكبببا ى رقببب  )
الةراسببةل يمببا نببةل عمببى  الف مكببة فببى ي  بب  سبباوات الشببحيات ال  بببكة كا بب  قر حببة اببةا  يبب  الاتببا  

 أفضمكة الشحيات ال  بكة وقةرت ا الفا  ة فى التابء بتوالكف اإل تاج ب ورة أك ر يقة.

( التالى الفبروا ببي  الابك  الف مكبة لمتوبالكف ال باا كة لل تباج والابك  4لكلج د رض العةول رق  )
 و مانج الشحيات ال  بكة.المتاحأ ب ا ي  خقل كل ي   مانج اإل تةار 

(: المقارنة بين التكاليف الاعلية والمتنبأ بها من نمهذج االنحدار ونمهذج 4جدول )
 الذبكات العربية

 

Predicted 

Regression 

Nural Network 

Predict 
Real Value year 

60069500 78422958.6039 71521150 1 

67107617 75217214.1932 73089631 2 

101919381 78010213.7596 74762352 3 

109483988 81921986.3975 82747145 4 

81929356 84904043.2231 89287201 5 

96420551 101785400.7435 102646297 6 

111327278 117001829.0769 116165594 7 

0
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91565041 111557276.7515 117972099 8 

128568377 127745515.4924 128060379 9 

240044642 251463565.3229 250836568 10 

413470340 411463132.2155 411046862 11 

581477252 558205840.9933 564308066 12 

274073173 299738733.4178 299077604 13 

265058429 244587214.6261 243916560 14 

246689427 322682841.7857 337299684 15 

329610232 365583588.7520 364738542 16 

348735751 497807928.1453 363975516 17 
 

( الببكى نو بب  الفببروا بببي  بببي  التوببالكف الف مكببة والمتاحببأ ب ببا يبب  واقببع 6ونكمببا نمببى الشببيل رقبب  )
 مببونج ا  تببةار المت ببةي و مببونج الشببحيات ال  بببكة. والببكى نو بب  يببةى ا وفبباض الفببروا بببي  ةببك  

(Y الف مكبببة وةبببك ) (Y المتاحبببأ ب بببا يببب  خبببقل  مبببانج الشبببحيات ال  ببببكة فبببى ي  ببب  سببباوات الةراسبببة )
 . تةارا   مونج( المتاحأ ب ا ي  خقل Yي ار ة باك  )

 

 
المقارنة بين التكاليف الاعلية والمتنبأ بها من نمهذج االنحدار ونمهذج الذبكات  (:6شكل)

 العربية.
 الم ةر: )إعةاي الحاة (

 سؤال البحثإجا ة   6-3-6
يببب  خبببقل الم ار بببة ببببي   تبببا    مبببانج الشبببحيات ال  ببببكة و تبببا   أسبببموب تتميبببل ا  تبببةارل وابببة 
الحاةبب  أن أرقببا  التوببالكف المتاحببأ ب ببا بواسببطة  مببانج الشببحيات ال  بببكة كا بب  أقببرب إلببى التوببالكف 

ة وتب  الف مكة ي ار ة باتا   أسموب تتميبل ا  تبةارل ةيب  تب  تبةر   الشبحية عمبى بكا بات ياشبأة واةبة
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سبباة يتتالكببة سبباب ة ونلببج لمتابببء بالتومفببة ال بباا كة  17يت،يببر ي ببت ل لمببةة  13ايخببال بكا ببات عبب  
ل وأيببارت  تببا   الةراسببة إلببى أن التوببالكف المتاحببأ ب ببا يبب  خببقل الببكى دم ببل المت،يببر التببابع لل تبباج

الف مكببةل ووببو يببا  تببةار ي ار ببة بالتوببالكف يبب   مببونج ا  وأيا  مببانج الشببحيات ال  بببكة كا بب  أقببرب
( ANN) صبببطاا كةنرا ببأل الحاةببب  إلبببى أن وابببا  أيوات و مبببانج ةةن بببة ي بببل الشبببحيات ال  ببببكة ا 

 التوالكف.بُتمي  الماشآت ال اا كة ي   تت ي  قةرة التابء 

وأخيرا ل دومص الحاة  إلى قةرة  مانج الشحيات ال  بكة عمى التابء بالتوالكف ب ورة أك بر يقبة 
 اإلاابببة عمببى سببءال الةراسببةتتميببل ا  تببةار. ووببكا يببا ن ببب  أسببموب    الت ميةدببة ي ببلي ار ببة باألسببالي
 الر ك ى ووو:
تت بببي  يقبببة التاببببء بالتوبببالكف ال ببباا كة لل تببباج باسبببتوةا   مبببانج الشبببحيات ال  ببببكة  ككبببف دميببب 
 ؟ تةار المت ةي( ي ار ة باستوةا  أسموب ا ANNا صطاا كة )

 الخالصة والنتائج والتهصيات  6-4
 الخالصة والنتائج 6-4-1

تاببباول الحاةببب  فببببى وبببكه الةراسببببة أياة يببب  أيوات الببببككام ا صبببطااعى ووببببى الشبببحيات ال  بببببكة 
( والتى تركب  عمبى يشباكل التاببء والت باكف فبى يتاولبة لمتاكباة يبخ اإل  بان. ANNا صطاا كة )

بيئة األعمال فبى الوقب  التا برل وت  بة المشباكل التبى تواابأل فا را  لمت ة  التواولواى الكى تت   بأل 
الماشببآتل ف بببة أصببحت  تواولواكبببا الم مويبببات تت بب  ب بببةرة وا مببة عمبببى ةبببل المشبباكل الم  بببةة بطبببرا 
يوتمفة ولاألخص تمج المشاكل التى توااأل المتاسحة اإليار ةل وي  ث  الةور الك  د و  بأل المتاس  

. لببكلج كببان يو ببوع تطببو ر وت،ييببر أيوار ووةببا و المتاسببحة اإليار ببة اإليار  فببي ال بباوات األخيببرة
 فى ال اوات األخيرة. يعال اوتما  ال ةنة ي  الحتوث

عمى أ  ا   ا  لم العة الم مويبات  (ANN)  مانج الشحيات ال  بكة ا صطاا كةالحت  تااول 
لت م  لموصول إلبى ةبل أي بل د توة  أسموب لمتاكاة الشحيات ال  بكة التيو ة ي  خقل التةر   وا

لممشببباكل الم  بببةة. ف بببى تتوبببون يببب  وةبببةات ي العبببة ب بببكطة ويرتحطبببة يبببع ب ضببب ا البببح ا لتشببب،يل 
الم مويبببات عمبببى  تبببو ينابببايكيى كاسبببتعابة لمبببةخقت خاراكبببة ةيببب  د بببو  بتوببب    الم رفبببة ال ممكبببة 

 لتع م ا يتاةة لمم توة  ونلج ع  تر ق  حس األوزان.

ييو ات لمشحيات ال  بكة )تح ة المةخقتل وتح ة الموراباتل والطح بة وت  الت رض إلى ثقث 
( و  بر عب  ANNالو كة(ل و  تبر الوزن وو ال ا ر الر ك ي في الشحيات ال  بكة ا صطاا كة )
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األومكة الا بكة لمبكا ات التى ت  ايخال ا أو الروابس الموتمفة التبى تا بل البكا بات يب  تح بة البي تح بة 
  الت بببرض إلبببى  بببوعي  يببب  الشبببحيات ال  ببببكة )الشبببحيات ال  ببببكة أيايكبببة الت،كدبببةل أخبببرى. كمبببا تببب

 يعببببا ت تطبيببببق الشببببحيات ال  بببببكة ا صببببطاا كةعبببب  الشببببحيات ال  بببببكة عي ببببكة الت،كدببببة(ل أيببببا 
(ANN ف ببة تبب  التركيبب  عمببى اسببتوةاي ا كببأياة وايببة فببى تطببو ر وتت ببي   وةببا و ويور المتاسببحة )

التوالكفل ولتو ك  نلج ت  الت رض لمةراسات ال باب ة التبى تااولب   مبانج نكما دوص عممكة التابء ب
( فببببى ت ببببةنر التوببببالكف بالم ار ببببة يببببع األسببببالي  الر ا ببببكة ANN) الشببببحيات ال  بببببكة ا صببببطاا كة

واألة ا كة األخرىل وأة رت ي     تا   الةراسبات تفبوا  مبانج الشبحيات ال  ببكة عب  غيروبا يب  
تببا   الواصببة بالتومفببة الت ةنر ببة لمماببت  وخاصببة خببقل المراةببل األولببى يبب  األسببالي ل ويببةى يقببة الا

ت مك  وابتوار المات ل كما أو ت   تا   الةراسات يةى ف الكبة وبكه الامبانج عابةيا نبت  اسبتوةاي ا 
 (.ABCيع     ةكاس التومفة  ي ل   ا  التومفة عمى أساس الاشاا )

يبا تااولتبأل الةراسبات ال باب ةل أن التاببء بالتوبالكف يك  تتميل وت لكلج د تومص الحاة  باام  عمى 
المتاسبببحة اإليار بببة يببب  خبببقل الم ببباعةة فبببى تطبيبببق ال ةنبببة يببب   ربشبببيل صبببتك  د ببباعة فبببى تطبببو 

األسالي  التةن ة لممتاسحة اإليار ة ويا ا إييا كة تطبيق اسبموب التومفبة الم بت ةفةل والتتةنبة البةقيق 
طبيق ال تك  لا با  التومفبة عمبى أسباس الاشباال كمبا د ب ل يب  تتميبل لم بحات التومفة ولالتالى الت

سم مة الاكمةل كما دمي  ا ستفاية يب  ت بةنر التوبالكف فبى التوطبكس ا سبتراتكعى لممابت  خاصبة فبى 
يرةمبة الت ببمك ل و  بباعة أدضبا  ت ببةنر التوببالكف عمبى ت   بب  الموقببو التااف بى لمماشببأة وز بباية قببةرت ا 

ت اةنبببةة. وأخيبببرا  نتفبببق الحاةببب  يبببع  تبببا   الةراسبببات ال ببباب ة عمبببى أن اسبببتوةا  عمبببى تطبببو ر ياتعبببا
 ( د مل عمى تت ي  عممكة التابء بالتوالكف ب ورة أيا.ANNالشحيات ال  بكة ا صطاا كة )

( اسبتطاع  التاببء ANNوأخيرا ل توصل الحاة  إلى أن  مانج الشبحيات ال  ببكة ا صبطاا كة )
بالماشبببأة يتبببل الحتببب  سبببوام عمبببى ي بببتوى المت،يبببرات الم بببت مة أو عمبببى بعمكبببع المبببةخقت الواصبببة 

أسبباس ال بباوات التببى تبب  ت،كدببة الشببحية ب ببال ووببو يببا د تبببر يبب  أوبب  ي ادببا الشببحيات ال  بببكةل عمببى 
عير أسموب تتميل ا  تةار الكى دتتاج إلى بكا ات ف مكة ويتةية ع  ال اة التبى نبت  في با التاببء. 

( أيى إلبى  تبا   ANNأن استوةا   مبانج الشبحيات ال  ببكة ا صبطاا كة ) كما توصل الحاة  إلى
الر ك ببى  اإلاابببة عمببى ال ببءالأك ببر يقببة ي ار ببة باسببتوةا  أسببموب ا  تببةار المت ببةيل ووببكا يببا ن ببب  

 لمةراسة. 
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 التهصيات 6-4-2
 باإل افة إلى يا ت ي أل الاتا   ال اب ة ي  توصكات نوصى الحاة  بما نمى:

 رورة ا وتما  بنارام الم  ة ي  الحتوث فى ترا ت ةنر التوالكفل ف ممكة ت ةنر التوالكف ت تبر  -
 . ا ستراتكعكةالوطوة األولى والر ك كة إليارة التومفة إلتوان ال رارات 

( ANNإارام الم  ة ي  الحتوث والةراسات عمى تطبيق  مانج  الشحيات ال  ببكة ا صبطاا كة ) -
يتاسببببببكة أخبببببرى ي بببببل المراا بببببةل والمتاسبببببحة المالكبببببةل والمتاسبببببحة اإليار بببببة البيئكبببببة  فبببببى يعبببببا ت
 واإلاتما كة.

ا وتما  بتطبيق البراي  واأليوات التةن ة ال ا مة عمى البككام ا صبطااعى ويا با  مبانج الشبحيات  -
ر ة وخاصببة ال  بببكة و مببانج العياببات الوراثكببةل ولييا كببة ا سببتفاية يا ببا فببى بيئببة األعمببال الم بب

ال طاعات المالكة وأسواا رأس المال لما ل ا ي  قةرة وا مة عمى الت ايل يع البكا ات نات األةعا  
 الوبيرة والم  ةة .

ز اية ا وتما  ي  قبل الحاة ي  بةراسة     ي مويات المتاسحة اإليار بةل لمبا ل با يب  أثبار ياخمكبة  -
توةا  األسببببالي  الومكببببة باسببببتوةا  الشببببحيات وخاراكببببة عمببببى األيامل ونلببببج يبببب  خببببقل تطببببو ر اسبببب

 ال  بكةل وي  ث  تطو ر المتاسحة اإليار ة.
 رورة تبوافر الببراي  الواصبة بالشبحيات ال  ببكة فبى المءس بات الت مكمكبة والعاي باتل والتبةر    -

 والت م  عمى كك كة عمم ا وا ستفاية يا ا فى الحت  ال ممى ولارام الحتوث.
ويات فى ةكاتاال لكلج دع   رورة ا وتما  ب ا لمبا ل با يب  قبةرة وا مبة عمبى ةبل تواولواكا الم م -

المشاكل الم  ةة بطرا يوتمفة ولاألخص تمج المشاكل التى توااأل المتاسحة اإليار ة ب فة عايةل 
 والمتاسبي  اإليار ي  ب فة خاصة.

 مراجع البحث
 المراجع العربيةأواًل: 
اتطبببو ر يور المراابببع الوببباراى فبببى الت ر بببر عببب  ال بببوا   المالكبببة  (ل2006)أرسبببا يوسل ببببةر  بكبببةل  -

ل  مجلااة الدراسااات الماليااة والتجاريااةيراسببة تطبكاكببةال  –المضببممة باسببتوةا  الشببحيات ال  بببكة 
 ااي ة باى سو ف ل ال ةي األول. كمكة التعارة ل
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اكفامة تر  تى الشحيات ال  بكة وتر  ة ببوكر ااواب  فبى  (ل2011) العراحل  وال عقم الةن ل -
ل كمكبة اإليارة وا قت بايل العاي بة مجلاة اإلدارة واالقتراادالتابء يع ةا ت تطبكاكة فى ال رااال 

 .89الم تا ر ةل ال ةي 

"اساااتخدام الذااابكات العرااابية لتحداااين كاااااءة ل (2012) ال بببعاعىل عببببة الحاسبببس ال بببعاعىل -
ل رسالة يااك تير دراسة نظرية تطبيكية" -البيئى وانعكاستها على القهائم المالية وفعالية األداء

 غير ياشورةل كمكة التعارةل ااي ة با ا.

"التنباؤ  اساتخدام الادمج باين الذابكات العرابية االصاطناعية  (ل2012) ال يةل الشكمام إبراهك ل -
غير ياشورةل كمكبة التعبارةل ااي بة ل رسالة يااك تير دراسة تطبيكية" -ونماذج بهكس وجيبكينت

 الما ورة.

الوتبباب األول  ببم   كات العراابية"بوالذاا ى"الاا كاء اإلصااطناع (ل1996) الشببرقاوىل ع عمببىل -
 سم مة عمو  تواولواكا وةاسحات الم ت بلل يرك  الككام ا صطااعى لمتاسحات.

ال  ببببكة فبببى يعبببال المتاسبببحة ااسبببتوةا  الشبببحيات  (ل2004) سبببايكة تم ببب   حببباسل  ل اببباب -
 ل كمكة التعارة ل ااي ة عي  يمرل ال ةي ال ا ى. المجلة العلمية لالقتراد والتجارة والمراا ةال

"أثار التكامال باين نماهذج تحليال التماايت والذابكات العرابية  (ل2012) ارارل يار بان أسبتقل -
دراسااة  -القطاااع المراارفىفااى دعاام المحاساابة اإلداريااة بهاادف رفااع كااااءة األداء المااالى فااى 

 ل رسالة يااك تير غير ياشورةل كمكة التعارةل ااي ة بور س ية.نظرية تطبيكية"

ااسبببتوةا  اسبببموب تتميبببل الشبببحيات ال  ببببكة فبببى ي بببانرة عااصبببر  (ل2002) يسبببوقىل ع أةمبببةل -
التعارة لااي بة ل كمكة مجلة الدراسات المالية والتجاريةتوالكف ال مالة فى الشركات ال اا كةال 

 باى سو فل ال ةي ال ال .

"تحدااااين دقااااة التنبااااؤ  األرباااااح  اسااااتخدام الذاااابكات العراااابية  (ل2010) كر مببببة أةمببببةل سببببيةل -
ل رسبالة يااك ببتير غيبر ياشببورة ل كمكبة التعببارة ل ااي بة األزوببرل دراسااة ميدانيااة" -االصاطناعية
 فرع الباات. 
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إطاار مقتارح لتطاهير المهازناة التذا يلية  اساتخدام ا (ل2011) عبة الرةم ل سموى عببة البرةم ل -
ل رسببالة يكتببوراه غيببر ياشببورةل كمكببة التعببارة ل ااي ببة نماااذج الذاابكات العراابية واإلطااار الجينااى"

 تاطا.

ت يببك  وت بباكف ال ببوا   المالكببة لمشببركات ب ببة  إعبباية واةسببة  (ل ا1996) يحببارزل يبب حان نوسببول -
ل كمكبة مجلة الدراسات المالياة والتجاارةال  بكة ا صطاا كةال عممكات ا يالكا  بنستوةا  الشحيات 

 التعارةل ااي ة ال اورةل فرع باى سو فل ال ةي ال ال .

ااسببتوةا  ت اكبات الشببحيات ال  ببكة فببى التاببء باسببتمرار ة  (ل2001) يتبولىل تم ب  عبببة ال  بك ل -
لمجلاااة العلمياااة للتجاااارة االوةبببةة المتاسببببكة ببببالتطبيق عمبببى يبببركات قطببباع األعمبببال الم بببرىال 

 ل كمكة التعارةل ااي ة تاطال ال ةي ال ا ى.والتمهيل

"ترميم نمهذج محاسبي لتقييم مخاطر االئتماان  اساتخدام  (ل2017ي طفىل ع ا  ةمبةىل ) -
دراساااة  –الذااابكات العرااابية، الجيناااات الهراثياااة واالساااتدالل المبناااى علاااى الحااااالت الداااا قة 

 غير ياشورةل كمكة التعارة ل ااي ة األسياةر ة.ل رسالة يكتوراه تطبيكية"
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 مالحت البحث
Feed - Forword Back propagation Nural Network المقةق الواصة بوطوات  

 بتش،يل بر اي 
 
 

(1ملحت )  
Matlab الناف ة الرئيدية لبرنامج   

 
 

(2)ملحت   
 طريقة إدخال بيانات المت يرات المدتقلة وبيانات المت ير التا ع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مدى فعالية استخدام نماذج الشبكات العصبية االصطناعية.............                     دمحممصطف  مجل  مخيس دمحم / د 

40 

 

 

(3ملحت )  
اختيار نهع الذبكة وادخال األوامر للذبكة لتحديد طبقة المدخالت والطبقة الخفية وطبقة 

 المخرجات

 
 

(4ملحت )  
 الذكل النهائى للذبكات العربية

 
 

(5ملحت )  
بتهيئة الذبكة للتدريبالذاشة الخاصة   
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(6ملحت )  
 الذاشة الخاصة بتهيئة الذبكة للتدريب

 
(7ملحت )  

 النتائج الخاصة  التدريب

 
(8ملحت )  
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(9ملحت )  
 النتائج النهائية لاختبار

 
 

 
 

(11ملحت )  
 شكل مجمع لجميع نتائج اإلختبار
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 المالحت الخاصة بتحليل اإلنحدار
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Regression Analysis: y versus x1, x2, ...  
 

The regression equation is 

y = - 1.10E+08 - 85357 x1 + 58284 x2 + 0.547 x3 + 0.31 x4 + 22496095 x5 

    - 2.41E+08 x6 - 42320443 x7 - 1466 x8 - 265803 x9 + 5728279 x10 + 793x11 

    - 5333090 x12 + 2.56E+08 x13 

 

 

Predictor        Coef     SE Coef      T      P 

Constant   -109535722   192950966  -0.57  0.610 

x1             -85357      308326  -0.28  0.800 

x2              58284       93321   0.62  0.577 

x3             0.5473      0.3275   1.67  0.193 

x4              0.309       1.342   0.23  0.833 

x5           22496095   263558281   0.09  0.937 

x6         -240887517   613529203  -0.39  0.721 

x7          -42320443   174743074  -0.24  0.824 

x8              -1466       14485  -0.10  0.926 

x9            -265803     4512476  -0.06  0.957 

x10           5728279     8047893   0.71  0.528 

x11             792.5       733.0   1.08  0.359 

x12          -5333090  1012098897  -0.01  0.996 

x13         255842221   553706323   0.46  0.675 

 

 

S = 9626214   R-Sq = 94.7%   R-Sq(adj) = 71.6% 

 

 

Analysis of Variance 
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Source          DF           SS           MS       F      P 

Regression      13  3.61907E+17  2.78390E+16  300.43  0.000 

Residual Error   3  2.77992E+14  9.26640E+13 

Total           16  3.62185E+17 

 

 

Source  DF       Seq SS 

x1       1  1.95868E+17 

x2       1  1.18156E+16 

x3       1  1.52946E+17 

x4       1  6.84694E+14 

x5       1  3.21291E+13 

x6       1  1.69450E+12 

x7       1  3.13999E+14 

x8       1  2.81526E+12 

x9       1  2.90922E+13 

x10      1  4.79238E+13 

x11      1  1.43964E+14 

x12      1  1.31427E+12 

x13      1  1.97832E+13 

 

 

Obs   x1          y        Fit    SE Fit   Residual  St Resid 

  1  103   71521150   60069500  72806629   11451650      0.30 

  2  114   73089631   67107617  76550819    5982014      0.20 

  3  191   74762352  101919381  71625903  -27157029     -0.67 

  4  205   82747145  109483988  73108149  -26736843     -0.70 

  5  212   89287201   81929356  81282841    7357845      0.55 

  6  227  102646297   96420551  71963922    6225746      0.16 

  7  234  116165594  111327278  77118018    4838316      0.17 

  8  251  117972099   91565041  70702858   26407058      0.62 

  9  263  128060379  128568377  82237500    -507998     -0.11  

 10  270  250836568  240044642  79956714   10791926      0.54 

 11  282  411046862  413470340  80316891   -2423478     -0.13 

 12  285  564308066  581477252  81726664  -17169186     -1.66 

 13  280  299077604  274073173  77788267   25004431      0.92 

 14  292      15645   65058429  71206986  -65042784     -1.57 

 15  316  337299684  246689427  58003044   90610257      1.55 

 16  323  264738542  329610232  65561581  -64871690     -1.30 

 17  340  363975516  348735751  74571431   15239765      0.44 

 

 


