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لكتاب عن أساليب عمل TMC، وهي شركة استشارية رائدة.  حضرت مؤخراً عرضاً 
وقررت أن أخربكم عن طريقتها الفريدة يف العمل أماًل يف تعزيز ثقافة رايدة االعمال وترسيخ هنج 
العمل احلديثة، لالستفادة منها يف واقع  الرايدية واملتطورة وطرق واساليب  الشركات  منهج عمل 

متكي وتطوير رايدة األعمال والتنمية يف القطاع اخلاص يف العراق.

أتسست شركة TMC يف هولندا عام 2000 بواسطة  Manders  Tiis.  وهي 
شركة استشارية دولية عالية التقنية ختدم الزابئن يف مجيع أحناء العامل، ويعمل 1200 موظف من 
)65 جنسية( يقدمون البحث والتطوير واهلندسة يف 20  جمااًل تكنولوجياً. وترتاوح خرباهتم من 
تقنية النانو إىل اهلندسة املدنية وعلوم البياانت وامليكا رونيك.  ينضم موظفوها إىل مشاريع طويلة 

األجل يف “جوهر التكنولوجيا” للزابئن.

يعد )أتثري الفراشة( منهج التغيريات الصغرية بنتائج كبرية، فمنذ أكثر من 50 عاماً أظهر 
الفيزايئي إدوارد لورنس ظاهرة تسمى أتثري الفراشة، وكمثال على ذلك فإن خفقان أجنحة الفراشة 
يف الوالايت املتحدة األمريكية يطلق سلسلة من األحداث اليت ميكن أن تغري الطقس على اجلانب 
اآلخر من الكوكب، على سبيل املثال ال احلصر إندونيسيا. ويشري الدكتور دميينغ املتخصص يف 
رايدة األعمال وتطوير التقنيات الصناعية املبتكرة إىل أنه جيب على اجلميع االستمتاع بعملهم؛ مما 
يؤدي إىل جودة أفضل يف العمل واملنظمة أو املؤسسة. وتتوافق سعادة املوظف جيداً مع األداء 
التنظيمي العايل. وينبغي أن يكون اهلدف العام للقيادة هو إنشاء نظام للجميع من خالله االستمتاع 
بعملهم. ويقول اجلكتور إدوارد: كلما طلبت من الزابئن أن يتذكروا عندما شعروا أبكرب قدر من 
الفرح يف عملهم، كانوا عادة يصفون األوقات اليت واجهوا فيها مهمة صعبة وحققوا النجاح. وميكن 
أن تكون هذه املهمة تعليم مهارات جديدة أو تطوير وتنفيذ عملية، أو منتج جديد. أو حتدثوا عن 
كيفية عملهم يف فريق رائع من الزمالء الذين شاركوا األهداف نفسها، واألساليب، وسوف نتذكر 

العمل العظيم ملدة زمنية طويلة.  

قصة نجاح لخبرة رواد األعمال والموظفين
 في شركة TMC الهولندية 

ترجمة بتصرف وإعداد:عقيل جبر علي المحمداوي *

*  ابحث يف الشؤون املالية والتنموية.
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ولكن ما هو أكثر إاثرة لالهتمام ابلنسبة لنا هو هنج شركة TMC الفريد يف إدارة الشركة؟ 
يقول املؤسس تيس ماندرز: “موظفوان هم موظفون ورجال أعمال”.  كانت فكريت منذ البداية 

كما أييت: 

“عرض عقد دائم وحصة من أرابح شركيت ملهندسيها، وإن فلسفة العمل هو االستثمار يف 
تنميتهم الشخصية واملهنية، وبناء عالقات مع الزابئن الذين نرسلهم إليهم”.

وقد أنتجت آاثرها املتمثلة أبمنوذج املوظف ورجل األعمال، ويدور أمنوذجه العامل )رائد 
األعمال( حول مخس ركائز.

 أواًل: خالاي األعمال املستقلة: 

يعمل املوظفون يف خالاي األعمال، وهذه وحدات أعمال صغرية ومستقلة تتحمل املسؤولية 
الكاملة عن الربح واخلسارة. وميكن وصف هيكل خالاي أعمال TMC ابلطريقة اليت يتم با 
تنظيم الشركة يف جمموعات املنتج / السوق اليت ميكن للزبون التعرف عليها.  لكن هذا ليس كل 

شيء. وإن اخلالاي هي أيضاً جتمعات من اخلرباء يف اجملال والبيئة االجتماعية نفسيهما.

من الناحية املثالية، جيب أن تضم خالاي العمل ما يقرب من 50 إىل 70 موظفاً، فضاًل 
عن مدير خلية، واثني من مديري األعمال الذين جيدون مشاريع ألصحاب العمل، ومدير مكتب 

واحد أو أكثر يقدمون الدعم.

هذا األمنوذج مستوحى من “فلسفة اخللية” لريكارد وينتزون، اليت شهدانها يف منظمات 
Buurtz- و VkusVill و Serco و Group Rebel و Finest  تقدمية أخرى مثل

org.  الفكرة العامة هي أنه عندما ينمو فريق / وحدة عمل / شركة أكثر من عدد معي من 
املوظفي، فإهنا تنقسم إىل قسمي.

لقد ثبت أن هذا املبدأ مرن ودائم.  ويف TMC هذا ليس استثناء، فقد عانت الشركة من 
ثالث أزمات كربى )فقاعة اإلنرتنت، واألزمة املالية، والوابء(. لتعزيز التماسك والشعور ابالنتماء 
املثال،  للمجتمع، تنظم خالاي TMC جمموعة متنوعة من األحداث االجتماعية. على سبيل 
أحببت اجتماعهم مع البيتزا. يبدأون عادة يف الساعة 17:00، مباشرة بعد العمل.  تدفع الشركة  
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مثن البيتزا، وينظم املوظفون االجتماعات. وميكن أن يبدأ االجتماع أي شخص من مدير خلية إىل 
موظف.  ميكنهم الرتكيز على أي شيء.  ترتاوح املوضوعات احلديثة يف اجتماعاهتم من التايكوندو 

إىل الصناعة، من تقنيات العرض إىل التكنولوجيا الرقمية.

اثنيا. تقاسم األرابح الفردية: 

 الركيزة الثانية من النهج هو برانمج تقاسم األرابح الفردية. لقد أحببته لشفافيته وإحساسه  
ابإلنصاف.  يرضي هذا املبدأ أعضاء TMC وخيتلف متاماً عن السرية اليت ابتليت با بعض 

الشركات االستشارية التقليدية.

يف كل شهر يتلقى املوظفون جدول بياانت Excel مع توزيع األرابح الشخصية. وهي 
تشمل العمولة املفروضة على الزبون، وساعات العمل، واألجور الثابتة، والنفقات الشخصية )مثل 

استخدام سيارة مستأجرة( واألرابح املكتسبة.  يتلقى املوظفون نسبة متفق عليها من هذا الربح.

تعتمد هذه احلصة على نتائج العمل يف املشروع، وطول اخلدمة وحجم املخاطر الرايدية اليت 
يرغب املوظف يف حتملها،وذ ويزداد مبرور الوقت.  ميكن للموظف أن يبدأ بنسبة 10 %، مث ترتفع 
احلصة إىل 50 % كما هو واقع تقدم العمل، وهنا أييت “صاحب املشروع” إلنقاذ “العامل”.

اثلثاً: عالقة طويلة األمد: 

يعتمد مكون العامل على العالقات طويلة األمد اليت تبنيها TMC مع موظفيها.  على 
سبيل املثال، تقدم الشركة عقد عمل دائم منذ البداية.  ال مؤقتة أو حمدودة بعقود مشروع واحد. 

وحيصل املوظف على دخل اثبت بفضل راتب السوق.

إهنم يعملون مع مديري األعمال للعثور على املهام اليت تستفيد من خربهتم وتقرتح التطوير 
يف اجملاالت املطلوبة.

رابعاً: اجلامعة: 

تفخر شركة TMC بتقدمي “مسار تطوير شخصي” للموظفي. ومت إنشاء ما يسمى 
التكييف  الذي ميكنه  به،  اخلاص  الشخصي  التعلم  لديه “مركز  YOU. وكل موظف  جبامعة 
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والتنظيم كما حيلو له.”  بدًءا من حتليل املوظف، ويضع املوظفون اجلدد وموجهوهم خططًا فردية 
لنموهم، ومث يتم تشغيل نظام الدعم، ويشمل:

 1ـ تدريب شخصي بشكل مستمر )كل 7 أسابيع(.

2ـ  جمموعات املهارة واجتماعات البيتزا.

 3ـ جمموعة واسعة من الدورات التدريبية الداخلية واخلارجية.

 4ـ موازنة التنمية الشخصية 2000 يورو يف السنة.

 5ـ التوجيه واإلشراف واحملاسبة من كبار املوظفي.

 6ـ حماداثت منتظمة مع مديري األعمال حول املشاريع احلالية واملستقبلية.

الكل يف الكل، إنه هنج مدروس بعناية للتطوير الشخصي  يضمن استخدام أحد احملفزات 
الرئيسية - املهارة - ابلكامل.

 خامساً: خمترب رايدة األعمال:

الركن اخلامس لألمنوذج هو خمترب رايدة األعمال، وتشرح املخرجة لوت هريزن ما يهدف 
املخترب إىل حتقيقه:

“التكنولوجيا جمتمعة مع العلوم اإلنسانية تنتج نتيجة جتعل القلب يغين” هكذا قال ستيف 
جوبز، الذي كان مثااًل للتفكري متعدد التخصصات.  امزج وتطابق املهن، وكون صداقات يف دوائر 
خمتلفة، واكتشف االبتكار احلقيقي من خالل حتديد األماكن اليت ميكن أن تتفاعل فيها األفكار 

  .TMC مع كل حمرتف وموظف يف

أان أشجع كل حمرتف وصاحب عمل على التفكري يف هذه األسئلة: ما هو شعورك حيال 
حياتك املهنية؟  كيف ميكنك التوفيق بي مشروع زبون وحقيقة أنك تدير شركتك الناشئة يف جمال 

التكنولوجيا يف Lab Entrepreneurial TMC؟ 
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وال يوفر هذا املخترب بيئة اجتماعية فحسب، بل يوفر أيضا مساحة مادية )مليئة ابألدوات 
واملعدات(، واألموال )موازانت التطوير واجلوائز(، والتدريب والتوجيه ألصحاب املشاريع. هتد مبثابة 

اتفاقية استشارية طموحة. 

 مُيكِّن أمنوذج العامل - رائد األعمال موظفي شركة TMC من التفكري والتصرف كرائد 
أعمال مع احلفاظ على األمن الوظيفي والرواتب.  ابلنسبة للكثريين، يقدم أفضل ما يف العاملي.  
ويعمل.  حيب الناس العمل يف TMC. ومعدل التموج )%25( أقل بكثري من متوسط   الصناعة 
)%34(.  هذا هو أحد أسباب منوها الدويل املستمر. ولقد جنحوا يف تطوير أمنوذجهم وحتويله إىل 

ميزة تنافسية يف صناعة االستشارات.

السؤال الكبري هو: هل ستحذو الشركات العربية وشركات القطاع اخلاص العراقي  حذوها؟  
االعمال  لشركة  احلديثة واملتطورة ورايدة  االدارة  املبتكرة واسس  والتنمية  الشفافية اجلذرية  أن  أم 
TMC تتحدى الوضع الراهن أكثر من الالزم؟  أخشى أنين أعرف إجابة خميبة لآلمال على 

هذا السؤال. 

/https://archive.sendpulse.com/u/Njk3NTAx/Adfaa49d :املصدر


