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ABSTRACT  

The research deals with methodology proposed for a final product data fully  
inspected  for decision-making on improvement or continuing production by  using 
some methods of  forecasting . The proposed methodology was applied in the General 
Company for Electrical Industries-Motors factory for air cooled engine output (1/4 
Hp) for different years and proposed two ways to arrange data due to its large size and 
irregular production quantities: the first method by dividing the data to chapters for the 
rejected production, size and the most frequent defects ,the cost and losses using the 
Histogram, the second method is by divided production data in batches of size (1,000) 
units produced and used two methods(Linear Trend Model and Single Exponential 
Smoothing )  to forecast and calculated the cost. 

The search results showed that the  single exponential smoothing  is the best 
forecasting  through  the measurement of  sum of relative  squares error MAPE and 
the measurement of absolute deviation MAD and the  mean average deviations MSD. 
Keyword: Histogram , Methods of forecasting , Exponential Smoothing , Least 
Square Method  

  

لبیانات منتج والتنبوء  ةالمؤثر وبلتحدید كلف العیاستخدام االسالیب االحصائیة 
                 بالخسائر التخاذ القرار 

   
  :الخالصة

فحصھ بالكامل التخاذ القرار في  تناول البحث وضع منھجیة مفترضة لبیانات منتج نھائي ،یتم      
طبقت المنھجیة المفترضة في الشركة العامة .التحسین أو االستمرار لإلنتاج باستخدام بعض طرق التنبؤ 

ولسنوات مختلفة، تم )   Hp 1/4  (لكھربائیة ـ معمل المحركات لمنتج محرك مبردة الھواءاللصناعات 
تم  األسلوب األول :حجمھا وعدم انتظام كمیات  اإلنتاج  اقتراح أسلوبین لترتیب البیانات نظرا لكبر

بتقسیم البیانات على فصول للوقوف على اإلنتاج المرفوض وحجمھ والعیوب األكثر تكرار،وحساب 
بیانات اإلنتاج على  میقستم فیھ تالكلف لھ والخسائر الناتجة باستخدام مدرج التكرار،أما األسلوب الثاني 

  . وحدة منتجة،واستخدمت طریقتین للتنبؤ وحساب الكلف) 1000(دفعات حجمھا 
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ھي األفضل في عملیة التنبؤ من خالل مقیاس المفردة  بینت نتائج البحث أن طریقة التمھید اآلسي 
ومتوسط    MADومقیاس متوسط االنحراف المطلق   MAPEمجموع المربعات األخطاء النسبیة  

 MSDمربعات االنحرافات 
  :المقدمـة

یتسم العالم المعاصر متغیرات ومستجدات سریعة اقتصادیا وتجاریا وتنظیمیا وتكنولوجیا ومعرفیا        
فالتطور السریع الذي عرفتھ وتعرفھ تكنولوجیا المعلومات واستخداماتھا في جل األصعدة االقتصادیة 

العالم لالستفادة من  یھا الشركات المتعددة في كل أنحاءتأثرت فمما شكل بیئة جدیدة  كان نتاج العولمة،
المزایا المتاحة،مما یستدعي تقدیم منتجات بالكمیات والمواصفات المطلوبة للوفاء باحتیاجات المستھلك 
التي تستدعي عملیات التخطیط لھا باستخدام نماذج أو تقنیات صناعة القرار وزیادة العمل على زیادة 

قرار بغیة تحسین وترشید القرار ھذا من جھة الوعي بضرورة إتباع المنھج العلمي من أجل صناعة ال
ومن جھة أخرى تحسین النتائج المحتملة للقرارات المتخذة وتحسین مستوى األداء في ھذه المؤسسات 
وذلك الن اتخاذ القرار اعتمادا على النماذج بعد االختیار الموفق لھ یخفف بشكل كبیر األخطار المحتملة 

ال األسالیب الكمیة في عملیة تحلیل المشكالت، واتخاذ القرارات من أو یقلل من الفرص الضائعة بإدخ
اجل إدارة أفضل ومن ھذه التقنیات نجد نماذج أو أسالیب التنبؤ باعتبارھا حلقة وصل بین المؤسسة 

  والبیئة الخارجیة والتي تتمیز بعدم الیقین لدى متخذ القرار 
اضات حول أحداث المستقبل باستخدام تقنیات التخطیط ووضع االفتر"على أنھ :یعرف التنبؤإذ    

أو متخذو القرارفي  راءالمد اخاصة عبر فترات زمنیة مختلفة وبالتالي فھو العملیة التي یعتمد علیھ
فھو یشمل تقدیر نشاط في المستقبل مع األخذ بعین  نتطویر االفتراضات حول أوضاع المستقبل إذ

 .النشاطاالعتبار كل العوامل التي تؤثر على ذلك 
  

  ةالبحوث السابق
نظرا الھمیة الموضوع في الدراسات المحلیة والعربیة واالجنبیة سنعرض بعض الدراسات 

  :الخاصة بموضوع التنبؤ من وجھات نظر مختلفة ، حیث نذكر منھا على سبیل المثال ال الحصر 
لة الزمنیة  أفضل اتجاه لنموذج السلس) Min Qi and G. Peter Zhang   2003(درس الباحثان

من خالل  اجراء المحاكاة  واستخدام بیانات حقیقیة  مع مؤشر الوقت  نجد .باستخدام الشبكات العصبیة
ویؤكد ھذا .أن مع الشبكات العصبیة  ما یعطي نتائج جیدة بغض النظر عن النظام التفاضلي الكامنة

ة مختلفة عملیات تولید التي لھا االستنتاج أیضا من خالل دراسة مجموعة متنوعة من البیانات األساسی
  ] .1[ )خطي ، غیر الخطیة ( اتجاه مختلف 

بدراسة سلوك المعرض الصناعي الموسمي، مثل الطلب على ) Bernard  2004( قام الباحث
على البحث ویركز ھذا . ونتیجة لذلك، مشاكل التنبؤ الموسمیة ھي ذات أھمیة كبیرة.المالبس أو اللعب
  .] 2[ التجمیعي والضربي نموذجینینترز -سل الزمنیة الموسمیة باستخدام ھولتتحلیل بیانات السال

ل ؤ بالسالسـي التنبـطریقة التمھید األسي البسیط المستخدمة ف)  2010غزوان (استخدم  الباحث 
ط الفروقات األولى للسلسلة الزم نیة على ـافة متوسـإضل واقتراح تحسین لھذه الطریقة من خال، الزمنیة
تم تطبیق طریقة التمھید األسي البسیط على . د األسي البسیط ـة التمھیـتخدام طریقـیم التنبؤ باسجمیع ق

ومقارنتھا مع الطریقة ) 1961-2002(سلسلة البیانات الحقیقیة  لإلنتاج العالمي للقمح للفترة من 
 Mean(أ  ـالمطلقة للخط یمة متوسط الق ,ة باالعتماد على معاییر خطأ التنبؤ التجمیعي ـالمقترح

Absolute Deviation( ، متوسط مربعات الخطأ)Mean Square Error (سبة ـط النـومتوس
وتبین أن الطریقة المقترحة أكفأ من ). Mean Absolute Percentage Error(أ  ـة للخطـالمطلق

  ] .3[ الزمنیة ل طریقة التمھید األسي البسیط للتنبؤ  بالسالس
وفي بحثھم  بتحلیل  بیز لنوذج لسلسلة زمنیة یتم من خاللة  )  Ana etal  2011( اھتم  الباحثون       

التنبؤ بالعالقات العشوائیة التي فیھا مشكلة االرتباط الذاتي نموذج متعدد متغیرات والتي یمكن ان تصاغ 
وباستخدام تقنیة المحاكاة لتقدیر  l(multivariate Holt-Winters’ mode )كنموذج انحدار باستخدام

  ] .4[ معالم النموذج
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طریقة جدیدة من شأنھا أن توفر تحسن للتوقعات )    Charisios etal  2011( اقترح الباحثون       
مقارنة مع اثنین من نماذج االنتشار الكلي التقلیدیة، و نماذج اللوجستیة ' طویلة األجل لنشر االبتكارات 

ل منظمة التعاون االقتصادي والوالیات المتحدة بعد الحصول على البیانات الفعلیة  من دو. الخطي 
شھرا ، وقد استخدم  30أشھر إلى  6، لمختلف آفاق التنبؤ تتراوح بین2009وحتى  1997للفترة من 

من خالل معیار مجموع مربعات الخطا للتنبؤ  حتى منتصف  عام بیان أفضلیتھ ج المقترح بعد ذالنمو
2013 ]5. [  
للتنبو باعداد المرضى المصابین باالورام  Box Jensنماذج )  2012سعدیة  ( استخدمت الباحثة        

وقد اظھرت النتائج ان النموذج المالئم ھو   2010-  2006الخبیثة في محافظة االنبار للفترة  الشھریة 
 وباالعتماد على ھذا النموذج تم التنبو باعداد المصابین باعداد ARMA(2,1,0)النوذج االنحدار الذاتي 

  ] .6[المصابین لسنتین قادمتین وقد كانت  القیم التنبویة متناسقة مما یدل على ان كفاءة النموذج
بدراسة التنبو  Ahmad Kalhor, Babak N. Araabi, Caro Lucas 2013( ون قام الباحث        

 (ARIMA)ونموذج االنحدار الذاتيالنموذج الخطي االشعاع الشمسي باستخدام  بسلسلة زمنیة
وباستخدام المحاكاة تبین انھ النموذج الخطي افضل نموذج بمستوى  randomwalkوالنموذج العشوائي

  .] 7[ % 95ثقھ 
نموذج سلسلة زمنیة الخطیة یتم من خالل ھذا  ) Mrinalini Shah  2013( العالم  اقترح        

ویتم اختبار السلسلة من خالل لسلسلة غیر شكل اتل النموذج لیس فقط التنبا وانما  تحدید الفترة االنتقالیة
ورأس المال , ثالثة انواع من البیانات االلتحاق بجامعة  أالباما، حجم المبیعات في شركة كیمیائیة

 .] 8[المحلي اإلجمالي في الھند
  
 : جانب النظريال

التغیرات  -االتجاه العام (الھدف من تحلیل السلسلة الزمنیة ھو التعرف على مكوناتھا 
كالً على حدة حیث یستخدم نموذج یعرف بنموذج ) التغیرات العشوائیة -التغیرات الدوریة  -موسمیة ال

للسلسلة الزمنیة بقصد تجزئة  (Multiplicative) وآخر بنموذج الضرب (Additive model) الجمع
 ]9[تحدید عالقة السلسلة بمكوناتھا لالسلسلة الزمنیة وذلك 

  
  ]   Histogram   ]10  ،11  المدرج التكراري:اوال

تعد المدرجات التكراریة مخططات یتم من خاللھا تحدید مقدار التشتت في العملیة االنتاجیة ، فھي عبارة 
عن وسیلة عرض بیانیة للتوزیعات التكراریة بقصد التعرف على الشكل العام لھذه التوزیعات واتخاذ 

یعطي المدرج التكراري ملخصا .ج نطاق السیطرة قرار فیما اذا كانت العملیة االنتاجیة ضمن او خار
للنتائج المقاسة خالل فترة محددة لبعض الخصائص القابلة للقیاس كالطول ، الوزن ، درجات الحرارة 

ومن )   Descriptive Statistic(یعد المدرج التكراري احد االدوات االساسیة لالحصاء الوصفي .... 
ومرئیة لمدراء االنتاج عن التغیرات الحاصلة في العملیات خالل ذلك یمكن اعطاء صورة واضحة 

 .االنتاجیة وھل ھي تحت السیطرة ام خارج نطاق السیطرة 
  
  طرائق تقدیر البیانات: ثانیا  

  ]   Linear Trend Mode ]1  ،2  ،12  )طریقة االتجاه العام(الطریقة الخطیة -أ  
حنى مناسب لحركة السلسلة الزمنیة خالل فترة زمنیة تستخدم ھذه الطریقة للحصول على خط أو من      

  .طویلة نسبیاً والخط ھذا یمثل االتجاه العام ، وقد یكون الخط ذو میل موجب أو میل سالب
  :تنویھ
  عند تجزئة السلسلة الزمنیة نفترض االستقاللیة لمكوناتھا األربع     

لوصف حركة ) مستقیم أو منحنى(البیاني االتجاه العام األكثر استخداماً في التنبؤ معتمد الخط  •
  .السلسلة الزمنیة خالل فترة طویلة

أو  - االطراد الموجب  -) المیل موجب(الخط المستقیم یصف اتجاه عام فأما زیادة مع الزمن بمعدل ثابت 
  :وقد استخدمت    االطراد السالب- ) میل سالب(تناقص مع الزمن بمعدل ثابت 
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  ]  Least Square Method ]12  ،13 طریقة المربعات الصغرى
   بھا یتم التقلیل من مجموع مربعات الفروق بین القیم الفعلیة والقیم و الطریقة األكثر استخدام    
  المحسوبة حیث القیم الفعلیة ھي الزمن والقیم المحسوبة قیم المتغیر المطلوب لھ إیجاد اتجاھھ العام     
   نقاط خط االنحدار تمثل المتوسط  .لقیم االتجاه المحتسبة ŷ وبالرمز للقیم الفعلیةX وسنرمز بالرمز     
  عن  Y بین قیم المتغیر) االنحراف(والفرق  X لقیمة المتغیر المستقل Y الشرطي للمتغیر التابع    
  المتوسطات الشرطیة ھي األخطاء العشوائیة وتمثل االنحرافات لقیم السلسلة عن خط االتجاه العام     
  :ولتقدیر قیم النموذج یكون .للبیانات باستثناء المتغیرات الموسمیة      

  

 
 

  ]  Single Exponential Smoothing( ]12  ،14  ،15(المفردةطریقة التمھید االسي   - ب 
رف التمھید على انھ ـویع، ةـالزمنیل سالسـالتمھید األسي احد التقنیات المألوفة للتنبؤ بال تعد طریقة  

د األسي یعطي نتائج ذات كفاءة عالیة فانھ ـن أن التمھیـفضال ع. نعیم البیانات التي لھا تشویش أو تل صق
ة ـأو ما تعرف بطریق) Naïve(طریقة ل ؤ بالطرائق التقلیدیة مثـتخدام التنبـمن القیم المفقودة باسل یقل
ف  ـویمكن وص. حرك شوائي وطریقة الوسط الحسابي البسیط وطریقة الوسط الحس ابي المتـشي العـالم

  : د األسي البسیط بالمعادلة اآلتیةطریقة التمھی
F(t+1)=α X(t)+(1- α) F(t)                                                                             …   2 ( 

  : حیث أن 
)X(t  :القیمة الحقیقیة عند الزمن ل تمثt .  
)F(t :قیمة التنبؤ عند الزمنل تمث t .  
)F(t+1  :قیمة التنبؤ عند الزمن ل تمث)t+1 .(  
α  :1ثابت التنعیم وقیمتھ محصورة بین ل تمث  ≤ α ≤ 0 (  
وسمیت ھذه الطریقة بالتمھید األسي وذلك إلعطاء المشاھدات السابقة أوزانا ذات قیم غیر متساویة وان  

  عادالت التمھید اآلتیة مل ھذه األوزان تتناقص أسیا بصورة تتابعیھ ویمكن توضیح ذلك من خال
si = α xi + (1- α)si-1                                                            ……..3 

  : حیث أن
xi .(i :القیمة الحقیقیة عند الزمن ل تمث)i  (  

si-1 :قیمة التنبؤ عند الزمن ل تمث)i-1 .(  
si :قیمة التنبؤ عند الزمن ل تمث).(i  
α  :1تنعیم وقیمتھ محصورة بین ثابت الل تمث  ≤ α ≤ 0(  
  : على ما یاتيل نحص) si(في ) si-1(وعند تعویض قیمة  

                                                 …….4            si = α xi + (1- α)[ α xi-1 + (1- α)si-2] 
  : على ما یليل نحص) si(في ) si-2(وعند تعویض قیمة 

si = α xi + (1- α)[ α xi-1 + (1- α) [ α xi-1 +(1- α) [ α xi-2 + (1- α)si-3]]  ……5   
  : على المعادلة اآلتیةل وبتكرار عملیات التعویض إلى أخر قیمة من السلسلة سنحص

si = α xi+α(1-α)xi-1+α(1-α2)^2xi-2+ α(1- α)^3xi-3+…+(1- α)^is ………..6  
  : آلتیةعلى المعادلة ال وبتبسیط المعادلة السابقة نحص

(1- α )^jxi-j+(1- α)^is0                                                           ……………7 ∑si= α  
 تتناقص) α -1(ظ أن قیمة ـالمعادلة نالحل ومن خال، القیمة األولیة لعملیة التمھیدل تمث s0حیث أن 

 أن التناقص یكون أسیاادناه  لالشكل خال ن ـویتضح م، تدریجیا كلما تباعد زمن حدوث تلك المشاھدة
كذلك یتضح من معادلة التمھید األسي انھ عندما تكون ، ولھذا سمیت ھذه الطریقة بالتمھید األسي

  ة ـیم الحقیقیـالقـل یعني ذلك تجاھ) α=0(وعندما تكون قیمة ، قیم التمھیدل ك تجاھـي ذلـیعن) α=1(ةـمقی
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الضروري اختیار من ولھذا من ، وسط مربعات الخطأتؤثر في قیمة مت) α(ولذلك فان قیمة . للسلسلة 
  .ما یمكنل لخطأ أققیمة متوسط مربعات ال التي تجع) α(قیمة 

  
  

  وزن المشاھدة                                               
                                              i  ^)(1- α  

  
  

 tالزمن          
  

     
 
 

  المفردة یمثل طریقة التمھید االسيل الشك 
  
  
  

  :]  15،  12[   والجراء المقارنة بین الطریقتین للتنبؤ ، تستخدم المقاییس االحصائیة التالیة
1) MAPE (Mean Abslute Percentage Error )  

 
At:  القیم الحقیقیة   actual values  
Ft :  القیم المتنبأ بھا  forcast value  

2) MAD  = Mean Absolut Deviation  

 
3) MSD = Mean Square Deviation  

 

 
 

  الجانب العملي 
طبق الجانب العملي في الشركة العامة للصناعات الكھربائیة  وھي احدى شركات وزارة الصناعة  -1

تبین تلك البیانات كمیات االنتاج وكمیة حیث , للبیانات الموثقة لقسم السیطرة النوعیة للشركة, والمعادن 
و  )Hp 1/4(محرك مبردة الھواء وھو , لمرفوض للفحص النھائي  واسباب الرفض الحدى  المنتجات ا

لكل یوم انتاجي % 100یعتبر من المنتجات المھمة للشركة ، یتم اجراء الفحص والتفتیش للمنتج بنسبة 
 ن ، الملعبالصوت ، العازلیة ، الفقدا(للعیوب مثل في الشركة من اجل الوقوف على اربعة مسببات 

  .توثق تلك البیانات لدى الشركة ) .السماحات(
ویقصد بالصوت ھو ظھور اصوات غیر طبیعیة اثناء التشغیل للمحرك بسبب االصطدام الحاصل    

حدوث دائرة ھو اما العازلیھ ). البوشة( الجزاء المحرك او بسبب الملعب العالي لكراسي التحمیل 
عدم مرور التیار في الملفات فھوالفقدان , ة العازلة السالك الملفاتقصیرة بسبب فقدان او تلف الماد

اما الملعب اسبابھ خروج التفاوتات عن الحدود التصمیمیة .بسبب القطع وبالتالي عدم اشتغال المحرك
  . او بین الكراسي واالغطیة, بین المحور والكراسي
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تظام االنتاج للشركة وكذلك حجم بسبب عدم ان) اشھر 3( فرزت ورتبت البیانات على شكل فصلي 
یبین كمیات االنتاج لكل فصل وتعتمد على توفر المواد االولیة وكذلك ) 1(والجدول  رقم , البیانات

المرفوض واسباب الرفض وكمیتة  اإلنتاجكمیات  كذلك  الجدولوبین الطلب للسنوات قید الدراسة ، 
 .لكل من تلك االسباب 

  
  )2012،  2011،  2010( لألعوام) Hp 1/4(لمحرك مبردة الھواء نتائج فحص المنتج) 1(جدول 

االنتاج   السنة  التاریخ  ت
  الكلي

االنتاج 
  المرفوض

  اسباب الرفض
  الملعب  الفقدان  العازلیة  الصوت

1  1/1 – 31/3  2010  1036  114  29  68  16  1  
2  1/4 – 30/6  3543  294  114  148  31  1  
3  1/7 – 30/9  1770  230  61  119  50  0  
4  1/10 – 30/12  3387  446  151  282  13  0  

  2  110  617  355  1084  9736    المجموع  
5  1/1 – 31/3  2011  6212  1013  321  649  43  0  
6  1/4 – 30/6  4251  659  196  416  43  4  
7  1/7 – 30/9  2090  499  110  219  170  0  
8  1/10 – 30/12  1349  445  128  110  207  0  

  4  463  1394  755  2616  13902    المجموع  
9  1/1 – 31/3  2012  2409  917  95  290  530  2  

10  1/4 – 30/6  2495  753  121  256  376  0  
11  1/7 – 30/9  2128  573  177  319  63  14  
12  1/10 – 30/12  1792  390  63  267  60  0  

  16  1029  1132  456  2633  8824    المجموع  
المجموع الكلي   

  لالنتاج للسنوات
  والمرفوض

  32462  6333  1566  3143  1602  22  

استخدم ) .  1( یوضح انواع العیوب وتكرارھا للسنوات قید الدراسة من الجدول رقم ) 1(شكل رقم  -2
برنامج االكسل في ایضاح المدارج التكراریة للفترات التي رتبت على اساس البیانات للوقوف على اكثر 

 .ومعرفة اسبابھ ومعالجتھ . العیوب تكراراً 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 .المدارج التكراریة للعیوب خالل فترات الدراسة ) 1(شكل رقم 
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 40,000ومن خالل االستبیان من مسؤولي السیطرة تبین ان كلفة انتاج المحرك قید الدراسة یقارب  -3
تم حساب النسب لالنتاج المرفوض من االنتاج الكلي ,   دینار   43000دینار عراقي ویباع بسعر 

 .یوضح ذلك )  2( لعیوب من المنتجات المرفوضة وجدول رقم وكذلك نسب ا
  

  نسب االنتاج المرفوض من االنتاج الكلي وكذلك نسب العیوب من االنتاج المرفوض) 2(جدول رقم 
نسبة االنتاج   التسلسل

المرفوض من 
  االنتاج الكلي

نسبة العیب 
االول من نسبة 

  المرفوض

نسبة العیب 
الثاني من نسبة 

  المرفوض

نسبة العیب 
الثالث من نسبة 

  المرفوض

نسبة العیب 
الرابع من نسبة 

  المرفوض
1 0.11 0.2543 0.5964 0.1403 0.0087 
2  0.0829 0.3877 0.5034 0.1054 0.0034 
3  0.1299 0.2652 0.5173 0.2173 0.0000 
4  0.1316 0.3385 0.6322 0.0291 0.0000 
5  0.1630 0.3168 0.6406 0.0420 0.0000 
6  0.1550 0.2974 0.6312 0.0652 0.0060 
7  0.2387 0.2204 0.4388 0.3406 0.0000 
8  0.3298 0.2876 0.2471 0.4686 0.0000 
9  0.3806 0.1035 0.3162 0.5779 0.0021 
10  0.3018 0.1606 0.3399 0.4993 0.0000 
11  0.2692 0.3089 0.5567 0.1099 0.0244 
12  0.2176 0.1615 0.6840 0.1538 0.0000 

 0.0034 0.2529 0.4962 0.2472 0.1950  المجموع
  

من بیانات ، )  Excel(یوضح نسب الرفض للمنتج الكلي باستخدام برنامج االكسل )  2( الشكل رقم  -4
  )2(المبینة في العمودین االول والثاني في الجدول رقم الجدول 

  
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  

 المرفوضونسب تسلسل البیانات )  2( شكل رقم 
  

یبین المبیعات للشركة اعتماداً على االنتاج المقبول وكانت للسنوات قید الدراسة ) 3(جدول رقم  -5
فیما بلغت الخسائر بسبب . محرك )  26129(دینار لحجم االنتاج مقداره )   1,123,547,000(

 .محرك )   9089(دینار لكمیة انتاج مرفوضة )   253,320,000(الرفض 
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یبین االنتاج المقبول والمرفوض وعالقتھا بالمبیعات والخسائر لمنتج محرك مبردة ) 3(الجدول 

  الھواء
* االنتاج   ت

  المقبول
  )***دینار(الخسائر   االنتاج المرفوض  )**دینار(المبیعات 

1    922  39,646,000 114  4,560,000 
2  3249  139,707,000 294  11,760,000 
3  1540  66,220,000 230  9,200,000 
4  2941  126,463,000 446  17,840,000 
5    5199  223,557,000 1013  40,520,000 
6  3592  154,456,000 659  26,360,000 
7  1591  68,413,000 499  19,960,000 
8  904  38,872,000 445  17,800,000 
9    1492  64,156,000 917  36,680,000 

10  1742  74,906,000 753  30,120,000 
11  1555  66,865,000 573  22,920,000 
12  1402  60,286,000 490  15,600,000 

 253,320,000  9089 1,123,547,000  26129  المجموع
  نموذج حسابي 

  االنتاج المرفوض  –)  1جدول ( االنتاج الكلي ) = الجید ( االنتاج المقبول  -*
  سعر المنتج   Xاالنتاج المقبول =  المبیعات  -**
  الف دینار عراقي   43,000= عر المنتج س

  كلفة االنتاج   Xاالنتاج المرفوض = الخسائر  -***
  .الف دینار عراقي   40,000= كلفة االنتاج 

تحدید عینة حیث تم  )  2011,2010 , 2012( ولغرض التنبؤ بحجم االنتاج المعاب ولثالث سنوات  -6
  )4(وكما مبین في الجدول ) 30(ینة محرك وبحجم ع) 1000(ثابتة من االنتاج مقدارھا 

  
  یبین عدد العیوب للعینات المختلفة) 4(الجدول رقم 

defects (d) n X defects (d) N X 
98 1000 16 61 1000 1 

130 1000 17 86 1000 2 
137 1000 18 135 1000 3 
119 1000 19 90 1000 4 
188 1000 20 79 1000 5 
214 1000 21 153 1000 6 
194 1000 22 109 1000 7 
269 1000 23 88 1000 8 
309 1000 24 117 1000 9 
326 1000 25 202 1000 10 
413 1000 26 150 1000 11 
311 1000 27 220 1000 12 
348 1000 28 210 1000 13 
234 1000 29 195 1000 14 
312 1000 30 125 1000 15 

 

20
11

 
20

10
 

20
12
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الثانیة و االتجاه العام طریقة  االولى(استخدام طریقتین  تم لتنبؤ ولغرض ا) 4(ومن خالل الجدول  -7
وحسب  SPSSلغرض الحصول على النتائج تم استخدام برنامج و)  التمھید االسي المفردة طریقة 
 )  4،  3( ، والشكلین )  6،  5( الجدولین النتائج ب

 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  

  االتجاه العام الرسم بطریقة ) 3(شكل  رقم 
  

  ج البرنامج بطریقة الخط المستقیمنتائ)  5( جدول رقم 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x y  Y^ 

1  0.061  0.063916 
2  0.086  0.072432 
3  0.135  0.080948 
4  0.090  0.089465 
5  0.079  0.097981 
6  0.153  0.106497 
7  0.109  0.115013 
8  0.088  0.123529 
9  0.117  0.132045 

10  0.202  0.140561 
11  0.150  0.149077 
12  0.220  0.157594 
13  0.210  0.166110 
14  0.195  0.174626 
15  0.125  0.183142 
16  0.098  0.191658 
17  0.130  0.200174 
18  0.137  0.208690 
19  0.119  0.217206 
20  0.188  0.225723 
21  0.214  0.234239 
22  0.194  0.242755 
23  0.269  0.251271 
24  0.309  0.259787 
25  0.326  0.268303 
26  0.413  0.276819 
27  0.311  0.285335 
28  0.348  0.293852 
29  0.234  0.302368 
30  0.312 0.310884 

Index

C2

3330272421181512963

0.45

0.40

0.35

0.30

0.25

0.20

0.15

0.10

0.05

Accuracy Measures
MAPE 25.9085
MAD 0.0430
MSD 0.0029

Variable

Forecasts

Actual
Fits

Trend Analysis Plot for C2
Linear Trend Model

Yt = 0.0554 + 0.00851613*t

yt 
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  المفردة نتائج البرنامج بطریقة المعادلة االسیة) 6(جدول رقم 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  

      Single Exponential Smoothing 
  

    
  
  
  
  
  
  
  
 
X 

  الرسم بطریقة التمھید االسي المفردة) 4(الشكل رقم 

x y  Y^ 

1  0.061  0.071933  
2  0.086  0.064325  
3  0.135  0.079407  
4  0.090  0.118091  
5  0.079  0.098544  
6  0.153  0.084945  
7  0.109  0.132300  
8  0.088  0.116087  
9  0.117  0.096543  

10  0.202  0.110778  
11  0.150  0.174254  
12  0.220  0.157377  
13  0.210  0.200953  
14  0.195  0.207248  
15  0.125  0.198725  
16  0.098  0.147424  
17  0.130  0.113033  
18  0.137  0.124839  
19  0.119  0.133301  
20  0.188  0.123350  
21  0.214  0.168336  
22  0.194  0.200111  
23  0.269  0.195859  
24  0.309  0.246753  
25  0.326  0.290067  
26  0.413  0.315071  
27  0.311  0.383214  
28  0.348  0.332965  
29  0.234  0.343427  
30  0.312 0.267283  

Index

C2

3330272421181512963

0.45

0.40

0.35

0.30

0.25

0.20

0.15

0.10

0.05

Smoothing Constant
Alpha 0.695839

Accuracy Measures
MAPE 24.2947
MAD 0.0423
MSD 0.0026

Variable

Forecasts
95.0% PI

Actual
Fits

yt 
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 5000محرك ولخمسة فترات اي  1000التنبؤ بالطریقتین لفترات قادمة وبحجم عینات انتاج  - 8
وشر جید الصحاب القرار على یبین كلف الخسائر المتوقعة والتي تعطي م) 7(محرك والجدول رقم 

كذلك بین كیفیة الحساب من خالل . اھمیة تحسین برامج السیطرة على االنتاج لتقلیل الخسائر للشركة
  ).6(و ) 5(والتي تم انشائھ من البیانات والنتائج للجدولین . نموذج حسابي اسفل الجدول

 
  ف الخسائر للفترات الخمسة القادمةیبین التنبؤ بنسب الرفض لالنتاج بالطریقتین وكل) 7(الجدول 

التنبؤ   ت
لنسبة 

  الرفض
الخط ( 

  )لمستقیم

التنبؤ 
لنسبة 

الرفض 
بالطریقة 

  االسیة

كمیة 
  االنتاج

حجم االنتاج 
المرفوض 

  )طریقةالمستقیم(

حجم 
االنتاج 

المرفوض 
الطریقة (

  )االسیة 

كلفة الخسائر 
الخط (

  )المستقیم

كلفة الخسائر 
الطریقة (

  )االسیة

31  0.319  0.298  1000  319  298  13,717,000 12,814.000 
32  0.328  0.298  1000  328  298  14,104,000 12,814,000 
33  0.326  0.298  1000  336  298  14,448,000 12,814,000 
34  0.345  0.298  1000  345  298  14,835,000 12,814,000 
35  0.353  0.298  1000  353  298  15,179,000 12,814,000 

مجموع   محرك 5000 انتاج
  الخسائر

000,382,73  000,070,64  

  نموذج حسابي 
  .حجم االنتاج المرفوض    xسعر البیع للمحرك  )  =   31(كلفة الخسائر لفترة *                

  دینار  x  319  =13,717,000 43,000= بطریقة  الخط المستقیم               
  حجم االنتاج المرفوض  x سعر البیع للمحرك  )  =   31(  كلفة الخسائر لفترة**             
   X  298 43,000= بالطریقة االسیة                              

  دینار         12,814,000=                                             
  :عام التقدیریة والتي ھي تستخدم معادلة االتجاه ال)  35 – 31(وللتنبؤ بقیم المتغیرات للفترة  – 9

   y+ = a+bt 
        = 0.0554 +  0.00851 t  

  المناقشة واالستنتاجات 
نظر لكبر حجم البیانات فقد تم ترتبھا على اساس فصلي لمدة ثالثة سنوات وكذلك للوقوف على فترات  -1

لمصدر او عدم وصولھا التي لھا تأثیر على حجم االنتاج عند وصولھا من ا(الطلب وتوفر المواد االولیة 
نالحظ )  1(    كما بینھ الجدول رقم . والمقارنة بین حجم االنتاج واالنتاج المرفوض ) بانتظام 

االسالیب المتبعة (ان نسبة المرفوض ال تتاثر بكمیة االنتاج بل باالسلوب المتبع في السیطرة علیھ 
 .)للسیطرة بین مراحل االنتاج

ان اكبر نسبة لالنتاج المرفوض كانت بسبب العازلیة ، )  1( ھ الشكل رقم من المدرج التكراري الذي بین -2
 .تلھا عیب الصوت في الفترتین االولى والثانیة 

والشكل ) 1(بینما كان عیب الفقدان اكبر في الفترة الثالثة من عیب الصوت وكما مبین في الجدول رقم 
  ) .2(رقم 

لھما واللذان ب االھتمام بھما ھما عیب العازلیة ، والفقدان یجاللذان وبشكل عام فان العیبین الرئیسین 
نفس االسباب في المعالجة ، لذلك على الشركة التاكد من المواد االولیة قبل عملیة التصنیع ومدى 
المطابقة في مرحلة لف االسالك وكذلك بعد عملیة التصنیع للتاكد من خلو المنتج من مسببات ذلك 

  .لیات وضع العوازل العیبین ، وكذلك في عم
  .التصنیف و المعالجة و التحدید  في والمدرج التكراري اسلوب واضح  وسھل یمكن االستفادة منھ 

یوضح بشكل عام عدم انتظام نسب المعیب وكمیات االنتاج وھذا دلیل ) 2(والشكل رقم )  2( جدول رقم  -3
رة واضح او استخدام اسالیب على ضعف السیطرة داخل الورش االنتاجیة وعدم تطبیق برنامج سیط
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لھا االثر الفعال في الحد من تلك ) وغیرھا .... لوحات السیطرة ، دراسة المقدرة (السیطرة على االنتاج 
 .االسباب 

والذي یعطي تدھور واضح في كمیات االنتاج والمبیعات حیث بلغت كمیة االنتاج )  3( الجدول رقم  -4
دینار عراقي بینما كانت "   1,123,547,000"عات كانت محرك والمبی"   26129" المقبولالكلي 

دینار عراقي ، وھذه "  253,320,000"محرك وبخسارة قیمتھا "  9089"كمیة االنتاج المرفوض 
یمكن التقلیل منھا في وضع برامج سیطرة على المنتجات والمسببات التي ادت الى تلك الخسائر وكذلك 

وھو مؤشر یعطي الى . المطابقة لھا والمنشأ التي استلمت منھ  اسلوب الخزن والمواد االولیة ومدى
 .اصحاب القرار حجم الخسائر 

ان ھناك زیادة طردیة في االنتاج المرفوض بسبب زیادة ) 7(تبین من خالل النتائج في الجدول رقم  -5
  مسببات العیوب

( الشكلین .  اآلسیةستقیم والطریقة تبین النتائج للتنبؤ بطریقة الخط الم)  5,6(البیانات في الجدولین  رقم  -6
متقاربة نوعاً ما في النتائج وكانت )  .1,7(  المعادالت باستخدام قیم التنبؤ بالعیوب تبین )  4( و )  3

 0.353(للفترات الخمسة القادمة للتنبؤ نسبة العیوب في الطریقة االولى لالطریقتین حیث بلغت اعلى قیم 
ثابتة )   0.298( لطریقة الخط المستقیم فیما كانت بطریقة االسیة )  7( في الجدول رقم والمبین )  

لنفس الفترات الن السلسلة الزمنیة تتأثر بعدة عوامل منھا التأثیرات الدوریة والموسمیة حیث ان طریقة 
للتنبؤ التأخذ بنظر االعتبار ھذه التغییرات وانما تعتبر المتوسط ھو قیمة )التمھید االسي المفردة (التمھید

، ان كال الطریقتین اعطت نتائج جیدة یمكن من خاللھا تحدید نسب العیوب للمنتج ولذلك ثابتة لبقیة القیم 
 .علیھقید الدراسة فیما بقى الحال كما ھو 

إن التنبؤ بأستخدام طریقة التعھد األسي كانت األفضل النھ قیمھا ھي األفضل من قیم الطریقة األتجاه  -7
 :خالل المقاییس المستخدمة للمقارنة وكما مبین في أدناه  من) الخطیة(العام 

 
 MAPE MAD MSD  نوع الطریقة

 0.0026 0.0423 24.2947  طریقة التعھد األسي
 0.0029 0.0430 25.9085  طریقة األتجاه العام

 
م ، طریقة الخط المستقی( الذي یبین الكلف للخسائر والغراض المقارنة بین الطریقتین )  7( الجدول  -8

التقارب في الطریقتین واضح ولكن طریقة االسیة تكون دائما افضل  تبین) . طریقة المعادلة االسیة 
محرك كانت بالطریقة االسیة   5000مجموع الخسائر النتاج  .بسبب التقارب للقیم للفترات المتقاربة

من االنتاج  % 30دینار وھو رقم كبیر یجب على اصحاب القرار الوقوف علیھ اي ) 64070000(
دینار اي بفارق ) 72283000(فیما كان اكثر من ھذا في طریقة الخط المستقیم حیث بلغت , مرفوض 

اي ان الطریقتین یمكن االستفادة منھا في تحدید , وھو تقارب.دیناربین الطریقتین) 8213000(مقداره 
خطط االنتاج بعد دراسة السوق ومنھا یمكن وضع , حجوم االنتاج المطلوبة وكذلك قیم الخسائر المتوقعة

والطلب لھ في حالة عدم تفادي مسببات العیوب كما ذكرنا سابقا فبل الوصول الى الممراحل النھائیة 
 .كذلك یمكن تحدید اسعار البیع في حالة امكانیة المنافسة.لالنتاج

 
 التوصیات

 لتحدید على االنتاج عیة النو استخدام مدرج التكرار یعطي تصور واضح الى القائمین في السیطرة  .1
ھي قید الدراسة والفحص  التي عن بقیة العیوب اعطي تصوركما ی. ب الرئیسي الذي یجب معالجتھالعی

 .من البیانات المجمعة
المقارنة بین المبیعات والخسائر تعطي تصور واضح الصحاب القرار واالدارات العلیا عن المسببات  .2

 .زیادة الربحیة والوصول الى حالة التمویل الذاتيل, االعتبارالتي یجب ان تؤخذ بعین 
یجب دراسة برامج مصادر التجھیز ونوع المجھز وطبیعة المادة المؤدیة الى ظھور العیب من خالل  .3

 .الفترات التي اعطتھا الدراسة
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یعطي تصور كبیر الصحاب القرار على اھمیة تقلیل نسب  SPSSالتنبو بنسب المعیب باستخدام برنامج  .4
وب في المنتج النھائي وكذلك حجم الخسائر المتوقعة في حالة عدم المعالجة التخاذ القرار المدروس العی

 باسلوب منھجي
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