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ي فرضت تحديات تواجه المن
ة  والت  ي ظل هذه البيئة المتغير

 
ي  جعلتها  ظمات، ف

 
 باا  رس  ف

ها، الكثير من المنظمات حت  تجد لنفسها  مكانا تتمير  ب ئلة ت نجاحات هاحققه عن غير

والرات، هائلة قد تصل إىل ترليونات الد ما رقاوتتصدر  السو  العالمي ، وتصل قيمتها السوقية أ

كير ىه المحافظة عىل هذا النجاح، لن  القيمة االيجابية ولكن النجاح له تكلفة، والتكلفة ال 

ي وضع نهاية هذه المنظمات. 
 
 المتحققة من هذا النجاح قد تكون ىه السبب الباسي ف

ي السو ، فالمنظماتتصبح المنظمات 
 
ة ف ي ا ضحية لنجاحها عند تحقق نجاحات كبير

لت 

ة ، إذا لم تستطيع أن  تتص در السو  العالمي  وتستمر به لسنوات يفرض عليها تحديات كثير

لنجاح ، وهنا يفرض هذا اجاح المنظمات  يتاطأ بمرور الوقتتواجهها بتكون خارج السو .  فن

ي السو  وإال بوف تخرج من هذا 
 
عىل المنظمات إىل الاحث عن مسارات  بديلة حت  تستمر ف

ي السو 
 
ي حقحجد الكثير من المنظمات الناج  اآلن نالسو ، ومن تتبع ما يحدث ف

قت ة الت 

ي مجال معير  تقدما 
 
ي مجال آخر ، البد لها من  لكي تحافظ عىل هذا النجاح  ، ف

 
 ان تدخل ف

ي الحفاظ عىل نمو و تحتاج المؤبسا
 
ي ترغب ف

ةات الت  ي تقوم بها لفي 
طويلة  بتمرار العمال الت 

ها ليشمل الخدمات أو الحلول أو مجموعا وهذا يتطلب   ،ت المنتجاتأن    توبيع تفكير

ي  والذي هو مزي    ج منسق من الاحث والتحليل وتوزي    ع المعلومات  اتيجر ابتخدام  الذكاء االبي 

اتيجية تسمح بفرص النمو الالزمة التخاذ قرا  .االزدهارو رات ابي 

mailto:drabdo68@yahoo.com


يسم  ا مها  ىه عدم قدرتها عىل تحديد  حجاوالخطر الذي يهدد المنظمات ويجعلها ضحية لن

ي المنظمة وىه  ءالعميا بالنقاط 
 
ة عدم تحديد المنافسة الناشئ بوء تقدير حدود الصناعة و ف

ي التأكيد عىل الكفاءة  بفهم المنافسير   وغياب 
 
ي البوا   وعدم االتصال بالعمالء  واإلفراط ف

 
ف

اتيجي ة االبي  ي ةالاصير
 
، هذه الخطاء تمنع المؤبسات من  االبتفادة من الفرص المتاحة  ف

ي السو . وي
 
ي ف اتيجر  عالجة هذه الخطاء.  مساعهم الذكاء االبي 

كة آبل،  ي بدرجة عالية ىه رس اتيجر ي تستخدم الذكاء االبي 
كات الت  شير البيانات تمثال عىل الشس

كة ات الكهربائية ذاتية القيادة خالل السنوات ر أبل بوف تدخل  مجال صناعة السيا أن رس

ي السياالقادمة، من خالل ابتغالل امكانياتها الت
 
ي ومن خالل خير  راتكنولوجية إلدخالها ف

 
اتها ف

ة طويلة، باالضافة إىل تقليل تكلفة انتاج بطاريات  صناعة الاطاريات إلنتاج بطارية  تستمر لفي 

كة تنتج السيارات الكهربائية.  كما تتجه أبل  كة تسال أهم رس السيارات. فىه بتكون منافسا لشس

ي صناعة وانتاج الفالم
 
ي السو    للدخول ف

 
ي تحص كنوع من التواجد ف

ل وتنوع العائدات الت 

 . عليها 

ة وتاري    خ للمنظمات، ولكن هذا يتطلب الرؤية شاملة ال بالتأكيد أن النجاح مهم وعالمة ممير 

اىلي المنافسير  للدخول فيها، وبالت بيجذأنه لمجال الصناعة، فنجاح صناعة معينة بالتأكيد 

يتطلب من بدء هذه الصناعة او من هو الرائد لها ان يطورها وياحث عن بدائل تحقق له 

ي  نهاية المؤباالبتمرارية وإال بيكون الن
 
 سة، فدائما يجب أن يكون منججاح هو السبب ف

ي مرح
 
ي مرحلة الالمنظمة ليس ف

 
تصاعد حت  ال تكون المنظمة ضحية لة النضوج ولكن ف

 نجاحها. 

 


