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 : الملخص

ورقة  تناقش الورقة االستخدامات المحتملة للتنبؤ كأداة إدارية التخاذ القرار في اإلدارة الوظيفية للشركة من منظور سلسلة القيمة. تحدد ال 
مة. ي أواًل وتناقش الرابط بين اإلدارة الوظيفية ووظيفة التنبؤ. ثم يناقش بالتفصيل االستخدامات المحتملة له لكل نشاط إداري في سلسلة الق

ُيشار إلى أن التنبؤ هو نشاط إداري مركزي في معظم عمليات صنع القرار داخل سلسلة القيمة ومن المحتمل أن يكون له مساهمة كبيرة  
 في عمليات خلق القيمة في الشركات. 

 : المقدمة

افسية، يمكن فقط للشركات القادرة على رؤية تزداد المنافسة العالمية اليوم بشكل متزايد في جميع األسواق تقريًبا. في مثل هذه البيئة التن
  المستقبل والتنبؤ به وتلك القادرة على التكيف مع الظروف الجديدة تحقيق أهدافها. قد يتعين على أولئك الذين ال يستطيعون إدارة إعادة 

القرارات اإلدارية األساس للشركات    تهيئة أنفسهم إلى الدول الجديدة إما االنسحاب من السوق أو مواصلة عملياتهم كشركة صغيرة. تشكل
ي  لتوجيه عملياتها. بالنسبة لشركة ناجحة ، فإن اتخاذ القرار السليم هو أحد العوامل الرئيسية ، وبالتالي ، لقدرتها على المنافسة ، وف

ومات وما إلى ذلك. من المهم أن  جوهرها ، للبقاء في السوق. يتخذ المديرون القرارات بناًء على الحاالت واالفتراضات والبيانات والمعل
يكون لدى صانعي القرار بيانات ومعلومات صحيحة وموثوقة وحديثة في متناول اليد للقرارات التي يتخذونها. يمكن ببساطة وصف التنبؤ 

. ركزت معظم أدبيات بأنه نشاط وعملية ينتج عنها البيانات والمعلومات التي تحتاجها الشركات في نهج منهجي وعملية للقرارات اإلدارية
التنبؤ على كيفية الحصول على البيانات والمعلومات الالزمة من عمليات التنبؤ وكيفية تحسين دقة التنبؤات التي تم الحصول عليها. 

لتنبؤ في الشركات ومع ذلك ، تم إيالء القليل من االهتمام نسبًيا لكيفية استخدام التنبؤ كأداة إدارية وظيفية أو مدى فعالية استخدام وظيفة ا 
من أجل اتخاذ قرارات تشغيلية فعالة. باإلضافة إلى ذلك ، تركز األدبيات الحالية للتنبؤ بشكل أساسي على الجانب الفني للقضية. تشمل 
 قضايا البحث ، على سبيل المثال ال الحصر ، كيفية تحسين أداء التنبؤ ، والطرق األفضل ، وما إذا كانت هناك أي طريقة محددة
 لمشاكل التنبؤ و / أو حاالت التنبؤ ، إذا أدت مشكالت البيانات إلى زيادة أداء التنبؤ ، وطرق التنبؤ الجديدة إن اختيار أداة مناسبة 

التخاذ القرار ، بما في ذلك التنبؤ ، هو أمر يثير اهتمام مدير )مدراء( منصب )وظائف( معين. ومع ذلك ، فمن ضمن مجال اهتمام 
يق ووصف واإلشارة إلى مجاالت تطبيق جديدة للتنبؤ بحيث يمكن جذب انتباه المديرين إلى هذه المشكلة. من المثير للدهشة  الباحثين تطب 

أن أدبيات التنبؤ ال تركز كثيًرا على مجاالت المنفعة الخاصة بالتنبؤ وألي نوع من المشكالت يمكن استخدام التنبؤ بها للمساعدة في  
ة. نظًرا ألنه يمكن استخدام التنبؤ في مجموعة متنوعة من مواقف المشكالت في كل من شركات الخدمات والتصنيع اتخاذ القرارات اإلداري

ل( في ، فإن هذا لم يتم التأكيد عليه بشكل كاٍف في األدبيات. بينما تم تقديم الجانب الفني للتنبؤ ، الجانب اإلداري )أو المشكلة قدرة الح 
تلفت هذه الدراسة انتباه كل من الممارسين واألكاديميين إلى القضية في سياق "سلسلة القيمة". يتم التحقيق في  الغالب تم وضعها جانبًا. 

هو  مجاالت المنفعة الخاصة بالتنبؤ من أجل إبراز إمكاناتها كأداة قرار إداري والفوائد المحتملة لإلدارة الوظيفية. الغرض من هذه الورقة 
كان يمكن استخدام عمليات التنبؤ ، كآلية إلنتاج المعلومات والبيانات ، مثل التنبؤ بحصة السوق ، والتنبؤ    التحقيق في كيفية وما إذا 

مية لمجاالت بالمخزون ، والتنبؤ بالمبيعات ، والتنبؤ بالتدفق النقدي ، والتنبؤ بالتكلفة التخاذ القرارات الوظيفية . تقدم الورقة مراجعة بانورا
تنبؤ في سياق إدارة سلسلة القيمة. يحتوي على أربعة أجزاء رئيسية. الجزء الثاني يناقش قيمة التنبؤ كأداة قرار في  المنفعة الخاصة بال

ير سياق اإلدارة الوظيفية. يناقش الجزء الثالث مساهمة التنبؤ في اإلدارة الوظيفية في سياق "سلسلة القيمة". أخيًرا ، يحتوي الجزء األخ
 ج. على الملخص واالستنتا
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 التنبؤ واإلدارة الوظيفية 

والتمويل  التسويق  )مثل  محددة  تجارية  وظائف  إدارة  إلى  الوظيفية  اإلدارة  تشير  بالمستقبل.  التنبؤ  "عملية"  إلى  ببساطة  التنبؤ  يشير 
ت. لذلك ، هناك أرضية  والتصنيع( في الشركة. إدارة المستوى الوظيفي هي وحدة اإلدارة الرئيسية التي يتم من خاللها تطبيق االستراتيجيا 

لى  مشتركة بين التنبؤ واإلدارة الوظيفية ، فاألولى هي أداة إدارة فعالة. تحتاج جميع مستويات اإلدارة تقريًبا من األدنى إلى األعلى )ع
التالي ، فإن البيانات سبيل المثال ، مديرو الوظائف ، واألعمال التجارية ، والشركات( إلى بناء قراراتهم على البيانات )والمعلومات(. وب

)المعلومات( هي المدخالت الحاسمة التخاذ القرارات المهنية. تؤدي إدارة المستوى الوظيفي المهمة األساسية المتمثلة في جمع البيانات 
لبيانات والمعلومات والمعلومات المطلوبة التي تستند إليها العديد من القرارات )بما في ذلك القرارات االستراتيجية(. يمكن مالحظة هذه ا

بشكل أفضل والحصول عليها في المستوى الوظيفي. لذلك ، يتم إنتاجها في الغالب على المستوى الوظيفي ويتم نقلها إلى إدارة المستوى 
ويساعد  األعلى من هناك. كواحدة من آليات إنتاج البيانات )والمعلومات( الرئيسية ، يعمل التنبؤ أيًضا في الغالب على هذا المستوى  

اإلدارة في الحصول على البيانات المطلوبة )المعلومات(. من المفترض أن تكون اإلدارة في أي شركة مهتمة بالمستقبل لتتخذ قرارات 
ًطا تتعلق بها. التنبؤ هو وظيفة إدارية وعملية حول المستقبل. من هذا المنظور ، فإن التنبؤ هو نشاط داخل اإلدارة الوظيفية ومرتبط ارتبا

األدوار  وثيًقا بها. ما يجعل التنبؤ أداة قّيمة لإلدارة هو عدم اليقين في المستقبل ، والذي يتم احتواؤه دائًما بدرجة معينة منه. يكمن أحد  
ل الرئيسية للتنبؤ ، وهو إزالته وتقليله على األقل. لذلك ، هناك ملف اتصال واحد لواحد بين التنبؤ واإلدارة من حيث أغراضهما. في مث
ي هذا اإلطار ، من المتوقع أن تحقق إدارة الشركة أقصى فائدة من التنبؤ. لتكون قادًرا على القيام بذلك ، يجب أن يتكامل نظام التنبؤ ف

( وضع هذه 2( إنتاج التوقعات المرغوبة عند الحاجة و ) 1الشركة مع اإلدارة الوظيفية بشكل خاص. هذه العملية لها بعدين أساسيين: )
ات قيد االستخدام بشكل صحيح. كما هو الحال مع أي أدوات قرار أخرى ، فإن الفشل في استخدام هذه األداة سيجعل من الصعب التوقع

تحقيق الخطط المرغوبة ، خاصة إذا كان قرار معين يعتمد بشكل كبير على المعلومات من نظام التنبؤ )على سبيل المثال ، قرار بشأن  
ساس توقعات المبيعات (. تتضمن عملية التنبؤ العديد من األنشطة مثل جمع البيانات والمعالجة المسبقة تخطيط قدرة التصنيع على أ

التشخيصي   النموذج والتحقق  النموذج وتركيب  اختيار  أيًضا  التنبؤ ، والتي تتضمن  للبيانات واختيار طريقة  للبيانات والتحليل األولي 
"العملية" ، ميزة التنبؤ تستحق التركيز عليها. في مثل هذه العملية ، يكون للتنبؤ الكثير من  والتحكم في نظام التنبؤ المستخدم. هذه ،  

اإلمكانات لمديري المستوى الوظيفي مثل الكشف عن ديناميكيات النظام وتحديد المشكلة والمراقبة والتحكم. فيما يتعلق بمجاالت التطبيق 
ت ، والمخزون ، والتدفقات النقدية ، وتوزيعات األرباح ، وأسعار األسهم ، ومتطلبات ، فإن تكاليف التنبؤ ، وحصة السوق ، والمبيعا

السعة ليست سوى بعض مجاالت المرافق الداخلية إلى جانب أسعار الفائدة ، ومعدالت التضخم ، ومعدالت نمو االقتصاد ، والتي هي  
نبؤ المتاحة لالستخدام. يوفر هذا للمديرين المرونة والقدرة على  بعض مجاالت المرافق الخارجية. توجد مجموعة كبيرة من تقنيات الت

مقدمة  التعامل مع أنواع مختلفة من مشاكل التنبؤ. كما أنه يزيد من مستوى استخدام وظيفة التنبؤ ، والتي ترتبط ارتباًطا مباشًرا بالحلول ال
حة. يمكن تصنيف هذه الطرق بعدة طرق: إحصائية وتقديرية أو كمية لمجاالت القرار المختلفة. أدبيات التنبؤ غنية بأساليب التنبؤ المتا 

 ، والتي تشمل تحليل السالسل الزمنية واألساليب العرضية ، والنوعية ، والتي تشمل تقديرات فريق المبيعات ، والحكم التنفيذي ، وأبحاث
 السوق.
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 التقنيات النوعية: 

المستقبلية من قبل أعضاء فريق  للطلبات  الدورية  الموظفين  تقديرات  تعتمد على تجميع  للتنبؤ  المبيعات هي طريقة  أ( تقديرات فريق 
 المبيعات في الشركة.                         

في الغالب على خبرة المديرين ب( يلخص الحكم التنفيذي آراء مجموعة من المديرين التنفيذيين للحصول على توقع واحد. تستند اآلراء  
التنفيذيين مع منتجات أو خدمات مماثلة. تحليل السالسل الزمنية هو نهج إحصائي يعتمد بشكل أساسي على بيانات السالسل الزمنية 

الرسم األساليب غير  بالمستقبل. تستخدم  للتنبؤ   ، فترات زمنية منتظمة  في  يتم مالحظتها  التي  البيانات  ، وهي  البيانات التاريخية  ية 
المستقبلي  بالسلوك  للتنبؤ  المنافسين ،  الترويجية والظروف االقتصادية وإجراءات  الحمالت  المستقلة ، مثل  المتغيرات  التاريخية حول 

ية  لموضوع التنبؤ. هذه هي الطرق مثل االنحدار الخطي ، الذي يشرح العالقة بين المتغير التابع والمتغيرات )العوامل( المستقلة الداخل
ات. والخارجية األخرى. تعتمد التقنيات النوعية في الغالب على الحكم والخبرة اإلداريين وأنواع أخرى من المعلومات النوعية لتوليد التوقع

يترجم هذا النوع من األساليب الحكم اإلداري وآراء الخبراء ونتائج المسح إلى تقديرات كمية. بعض األساليب النوعية هي تقديرات فريق 
 المبيعات ، والحكم التنفيذي ، وأبحاث التسويق ، وتقنية دلفي. 

ج( يمكن التعبير عن أبحاث التسويق كنهج منظم إلنشاء واختبار الفرضيات حول السوق. تستند التحليالت إلى البيانات ، التي يتم 
مكلفة وقد تؤدي إلى استنتاجات خاطئة   جمعها عادة عن طريق طرق المسح. هذا هو السبب في أنها قد تكون في بعض األحيان طريقة 

 و "يصعب تفسيرها" ، خاصة إذا كانت العينة ال تمثل السكان.  

د( طريقة دلفي هي عملية الحصول على موافقة من مجموعة من الخبراء ، والتي تتضمن بشكل عام عدة خطوات )لوحات( للبحث 
ية لتطوير النماذج اإلحصائية وعندما يكون الحكم أو الرأي بناًء على الخبرة  باإلجماع. إنه مفيد بشكل خاص عندما ال توجد بيانات تاريخ 

ودراسة السوق أو الصناعة أو التطورات العلمية هي األسس الوحيدة لعمل التوقعات. قد تكون طريقة دلفي مفيدة أيًضا للتنبؤات طويلة  
لتنبؤ التكنولوجي )مثل تقدير مستقبل أنظمة التصنيع الذكية(. يمكن المدى للطلب على المنتج ، وتقديرات مبيعات المنتجات الجديدة ، وا

تفضيل طريقة دلفي في تقدير التغييرات واالتجاهات في القوى البيئية واالجتماعية مثل جودة الحياة ، واللوائح الحكومية ، وإجراءات 
 ر الخاصة بالشركة. المنافسين. يمكن أن توفر نتائج هذه العملية التوجيه ألنشطة البحث والتطوي

 مساهمة التنبؤ في اإلدارة الوظيفية وسلسلة القيمة  

إن إحدى المساهمات األكثر وضوحا للتنبؤ باإلدارة الوظيفية هي صنع القرار الوظيفي ، الذي يتمثل أحد أهدافه الرئيسية في المساعدة  
جاهل دور العوامل الخارجية لألعمال ، فإن معظم المساهمة في خلق ميزة تنافسية من خالل خلق القيمة. على الرغم من أنه ال يمكن ت

الداخلية والوظيفية لألعمال. لذلك ، من الضروري ألي شركة التركيز على استراتيجياتها   في إنشاء "ميزة تنافسية" تأتي من العوامل 
ل التصنيع والتسويق والبحث والتطوير والموارد الوظيفية ، والتي تشير إلى االستراتيجيات التي تحددها المجاالت الوظيفية الفردية )مث

البشرية(. يمكن أن يؤدي التنبؤ إلى مساعدة كبيرة في إنشاء تلك االستراتيجيات في كل مجال من هذه المجاالت ، والتي تعد العوامل 
من خالل    2لشركة إنشاء كفاءات مميزة  الرئيسية في إنشاء "مزايا تنافسية" ، وهي اللبنات األساسية للقوة التنافسية في الشركات. يمكن ل

سلسلة القيمة الخاصة بها ، والتي يتم ذكر عناصرها أدناه. لكل عنصر من عناصر سلسلة القيمة مساهمة كبيرة في إنشاء كفاءات مميزة 
ذه العناصر في القوة في الشركات. الغرض من استخدام وظيفة التنبؤ في هذه األنشطة هو زيادة كفاءة عناصر سلسلة القيمة ومساهمة ه
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التنافسية للشركة. تتكون "سلسلة القيمة" من مجموعتين من األنشطة الرئيسية مثل األنشطة األساسية )التصنيع والتسويق وخدمات ما 
القيمة في    بعد البيع( وأنشطة الدعم )إدارة المواد ، والبحث والتطوير ، وإدارة الموارد البشرية ، ودعم نظام المعلومات( في عملية خلق

 شركة حيث السمة األساسية للنوع الثاني من األنشطة هي توفير مدخالت في وظائف التصنيع والتسويق. 

 األنشطة األولية والتنبؤ 

يجب أن يكون الغرض من استراتيجية التصنيع للشركة هو إنتاج منتجات ذات تكلفة تنافسية عالية الجودة بما فيه الكفاية. منحنى الخبرة   
رة حياة عملية المنتج وتقنيات التصنيع المرنة هي العوامل الثالثة التي تتطلب اهتماًما خاًصا في تحقيق إنتاج تنافسي من حيث ودو 

التكلفة. لذلك ، فإن االرتباط بين التنبؤ وهذه العوامل ، ال سيما العامالن األخيران ، هو القضية الرئيسية هنا. الصورة أدناه تصور  
 البيانات والمعلومات بين اإلدارة والتسويق ببساطة تبادل 

 تبادل البيانات والمعلومات بين وظائف التسويق واإلنتاج ونظام التنبؤ تحت اإلدارة 

يجوز للشركات استخدام أي من أنظمة اإلنتاج بما في ذلك أنظمة اإلنتاج الضخمة والمرنة. بغض النظر عن نظام اإلنتاج المستخدم ، 
يتعين على اإلدارة أن تبني العديد من قراراتها اإلنتاجية على المعلومات التي تم الحصول عليها من نشاط التنبؤ ، والذي قد يكون من 

ي يستخدم أيًضا البيانات من نظام التسويق. لذلك ، تلعب وظيفة التنبؤ دوًرا وسيًطا بين قسم اإلنتاج وقسم اإلدارة والسوق أي نوع ، والذ
)العمالء(. يوفر تدفق البيانات بشكل مستمر ويغلق الفجوة بين وقت اإلنتاج وأوقات المبيعات. التصنيع المرن ، على سبيل المثال ، هو 

التنبؤ في عمليات التصنيع في العديد من الجوانب بما في ذلك  أحد أساليب اإلنتا ج المطورة لخفض تكاليف التصنيع. يتم استخدام 
الجدولة وتخطيط السعة. الشركات التي تنتج السلع والخدمات بناًء على العميل يشير مصطلح "تقنية التصنيع المرن" إلى مجموعة من  

( تقليل 2( زيادة استخدام اآلالت الفردية من خالل جدولة أفضل ، و ) 1تم تصميمها من أجل )  التقنيات المعتمدة على الكمبيوتر والتي
( تحسين مراقبة الجودة في عمليات التصنيع. نظًرا لكونها مختلفة عن جدول اإلنتاج الضخم ، فإن تقنيات التصنيع  3أوقات اإلعداد ، و )

ات العمالء الفريدة ، وفي نفس الوقت ، التنافس على أساس التكلفة. قد يحتاج المرنة تسمح للشركات باالستجابة بشكل كبير لمتطلب
الطلب إلى التنبؤ بساعات العمل القياسية أو ساعات الماكينة المطلوبة لكل مورد من الموارد الهامة إلى جانب عدد وحدات المنتجات ، 

ات ، قد يكون تقدير ساعات العمل أو الماكينة في بعض األحيان مهًما  بناًء على البيانات واألنماط التاريخية. بالنسبة لمثل هذه الشرك
للغاية للجدولة وتخطيط السعة في تلبية طلبات العمالء. قد تكون هناك حاجة لتنبؤات المتطلبات المادية لكل آلة ، وأوقات التشغيل 

ليات التصنيع لتعظيم التوزيع )التلقائي( للمواد وأوقات ومتطلبات العمالة الالزمة إلكمال عمليات التصنيع المحددة في كل خطوة من عم
العمل بين اآلالت ، ومن خالل القيام بذلك. لذلك ، يمكن أن تحسن بشكل كبير من كفاءة عمليات التصنيع وخفض التكاليف. للتنبؤ  

ت العمالء المحددة بحيث ال يقطع الكثير من األشياء التي يجب القيام بها خاصة في ظروف مثل إنتاج تقديرات للوقت ومقدار طلبا
جدول التصنيع المعتاد للشركة ويساعد في تحديد أنماط طلب العميل الفريد. أيًضا ، على سبيل المثال ، يمكن استخدام أخطاء التنبؤ  

والطلب ، يمكن بسهولة  كمحدد للتكلفة. استناًدا إلى حالة أخطاء التنبؤ ، والتي تتوافق مع زيادة أو نقص اإلنتاج بناًء على المبيعات  
 تعديل جدول اإلنتاج. في مثل هذه الحالة ، يرتبط الحد األقصى للتكلفة ارتباًطا مباشًرا بحجم أخطاء التنبؤ. من ناحية أخرى ، في جدول

ة بكمية المخزونات  اإلنتاج "الشامل" ، ترتبط التكلفة القصوى مباشرة بكمية المخزونات الجاهزة للبيع. في هذه الحالة ، يمكن ربط التكلف
ألن اإلنتاج يتم من خالل المخزون. باإلضافة إلى ذلك ، تحدد التوقعات أيًضا االفتراضات األساسية للتوقعات   -مقدار المبيعات    -

لمستويات   المختلفة  النفقات  أنماط  بناًء على  المالية  الميزانيات  ، تختلف  المثال  اإلنتاج. على سبيل  بأنشطة  المتعلقة  اإلنتاج المالية 
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المختلفة. يرتبط مستوى إنتاج الشركة بمبلغ مبيعاتها. من أجل عدم إعطاء أي فجوة بين جدول اإلنتاج والطلب على منتجاتها ، فإن  
 التوقعات هي المعلومات المناسبة المطلوبة في الشركة ، والتي تستند إليها الميزانية المالية.   

 التسويق والمبيعات 

ثاني الذي يساهم فيه التنبؤ بشكل كبير في اتخاذ القرارات الوظيفية. هناك العديد من مجاالت القرار واستخدامات التسويق هو المجال ال
التنبؤ داخله: توقعات المبيعات ، على سبيل المثال ، هي األساس للعديد من القرارات الوظيفية األخرى. يوفر نقطة بداية لالفتراضات 

لمختلفة تقريًبا جميع المجاالت الوظيفية للمؤسسة لها مهمة تخطيط ، وتعتمد جميع توقعاتها وتقديراتها المستخدمة في أنشطة التخطيط ا
كبيرة كانت أم صغيرة. تشير    -المستقبلية على مستوى التنبؤ بالمبيعات. يعد التنبؤ بالمبيعات من أهم مهام التخطيط داخل أي شركة  

يعات الشركة لفترة مستقبلية محددة. يعد التنبؤ بالمبيعات جزًءا ال يتجزأ من نظام معلومات توقعات المبيعات بشكل أساسي إلى تقدير مب
التسويق ويساعد العديد من مديري المجاالت الوظيفية بشكل كبير في صنع القرار وكذلك مديري المبيعات. تعد توقعات المبيعات من 

لتنبؤ غنية جًدا في هذا المجال. على سبيل المثال ، بعض الدراسات التي تراجع  أكثر المعلومات استخداًما في التسويق. كما أن أدبيات ا
ممارسات التنبؤ بالمبيعات في الشركات. يناقش الصعوبات والمشاكل المتعلقة بالتنبؤ بالمبيعات في األسواق الدورية )في صناعة الطيران  

هذه الحاالت يصبح دعم وظيفة التنبؤ مهًما للغاية للتوقعات المستقبلية ، حيث توجد درجة عالية من عدم اليقين والتقلب الدوري( ، وفي  
الستخدام  لإلنتاج والتسويق واإلنسان الموارد والقرارات المالية )مثل إعداد الميزانية والتمويل وتخطيط االستثمار(. هناك العديد من األسباب ل

الت القرار مثل المخزون والتوظيف وتخطيط السعة وجدولة اإلنتاج والتوزيع الواسع للتنبؤ في التنبؤ بالمبيعات. يرتبط كل مجال من مجا 
 ارتباًطا مباشًرا بتوقعات المبيعات. فيما يلي بعض مجاالت القرار المرتبطة ارتباًطا وثيًقا بتوقعات المبيعات:  

 ت اإلنتاج المختلفة.( تحديد الميزانيات المالية، والتي قد تختلف فيها أنماط المصروفات بناًء على مستويا1

( إنشاء عروض أسعار المبيعات ، وهي أهداف  3( إعداد ميزانيات المبيعات ، وهي خطة إدارة النفقات لتحقيق أهداف المبيعات.  2
المبيعات التي تسعى اإلدارة إليها ، حيث تكون توقعات المبيعات من أكثر األسس المعقولة التي يمكن على أساسها تحديد عروض 

 ر.األسعا

 ( توقع احتياجات التوظيف من قبل إدارة الموارد البشرية. 4

 ( االستعانة بمساعدات في إنشاء ومراقبة الميزانيات التشغيلية والرأسمالية من قبل المديرين التنفيذيين الماليين.5

 ( جدولة أنشطة الشراء واإلنتاج.6

 ( مراقبة المخزون. 7

ما جيدة بما يكفي ، فقد يكون لها تأثيرات خطيرة على كفاءة كل مجال من مجاالت اإلدارة إذا لم تكن توقعات المبيعات في شركة  
ءات الوظيفية. على سبيل المثال ، تعتبر مجاالت القرار الرئيسية التالية "مركزية" إلدارة التسويق الوظيفية واالستراتيجية ولتطوير الكفا

 اصة لكل مجال من مجاالت القرار هذه:التسويقية ، حيث تكون وظيفة التنبؤ ذات أهمية خ

 ( اختيار شرائح السوق المستهدفة التي تحدد مكان تنافس الشركة. 1
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 ( تصميم المزيج التسويقي )السعر، الترويج، المنتج، المكان( الذي يحدد كيف ستنافس الشركة في هذه األسواق المستهدفة. 2

 ( استراتيجية تحديد المواقع. 3

 بأفضل سعر مناسب لمنتج معين. ( التسعير: التنبؤ 4

( اختيار الوسائط اإلعالنية: التنبؤ بالوسائط المستخدمة ومدى فعاليتها ومساهمتها في مبيعات الشركة. بهذا المعنى، يمكن القول بأن 5
 وظيفة التنبؤ في الشركة هي أداة رئيسية تعزز وظيفة التسويق في الشركة.  

 الخاتمة

القدرة المحتملة. لقد    -كأداة لصنع القرار اإلداري    -بعض المجاالت الوظيفية التي يمتلك فيها التنبؤ  لقد استعرضت الورقة وناقشت  
اقترب من الموضوع من منظور سلسلة القيمة. إلى جانب إنشاء عالقة بين وظيفة التنبؤ واإلدارة الوظيفية ، ناقشت الورقة مساهمة التنبؤ  

ت إلى أن وظيفة التنبؤ قابلة للتطبيق في العديد من مجاالت القرار الوظيفية في كل من األنشطة  في اإلدارة الوظيفية. أشارت المناقشا
األولية وأنشطة الدعم في سلسلة القيمة. في كل مجال من مجاالت القرار هذه ، هناك حاجة إلى مجموعة متنوعة من التوقعات )على  

لماكينة المطلوبة ، وكمية المواد الخام ، وعدد وتوقيت العمالء الذين يطلبون  سبيل المثال ، عدد المنتجات المطلوبة ، وعدد ساعات ا
ال الخدمة ، وما إلى ذلك( التخاذ قرارات إدارية مختلفة . على الرغم من أن التنبؤ أمر أساسي للعديد من القرارات اإلدارية الرئيسية ، إ

والمساهمة اإليجابية للتنبؤ في اتخاذ القرارات الوظيفية مفهومة بشكل كاٍف.  أن حالة األدبيات الحالية في تركيا ال تدل على أن القيمة  
 ربما ، لهذا السبب ، لم تجد التنبؤات مجاالت تطبيق كافية كما كان ينبغي أن تكون. تؤكد الورقة أخيًرا حقيقة أن التنبؤ له نطاق واسع

 قرار. من قابلية التطبيق واالستخدام في الممارسة العملية لصانعي ال
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Abstract : 

The paper discusses the potential uses of forecasting as a managerial decision-making tool in the functional management of 

a company from a value chain perspective. The paper first identifies and discusses the link between functional management 

and the forecasting function. It then discusses in detail its potential uses for each managerial activity in the value chain. 

Forecasting is a central management activity in most decision-making processes within the value chain and is likely to have 

a significant contribution to the value creation processes of firms. 
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