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اين مقاله بهموضوع تفصيلي و چندبعدي اقتصاد مجتمع تعاونيهاي كارگري موندراگون* نميپردازد .اين مقاله
مشاركت كارگران در شرايط كنوني در مديريت و خودمديريتي در موندراگون ،و بهويژه شش ساختار و كاركرد
نهادي را بهطور فشرده مورد واكاوي قرار ميدهد .كاركردهايي كه امكان پيشرفت مشاركت كارگران در مديريت
را فراهم ميكند.
 1ـ ساختارها و كاركردهاي موثر بر مشاركت در مديريت
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پيش از واكاوي اين كاركردها و نهادها ،بايد چهار موضوع را بهطور چكيده مدنظر قرار داد.
موضوع اول تعامل ضروري بين نهادها و كاركردهاي مستقيم و نمايندگي براي مشاركت در مديريت است.
بهجز واحدهاي كوچك ،خودمديريتي نميتواند براي تمام واحدهاي توليد كامﻼً مستقيم باشد .اما مشاركت از
طريق نمايندگي اين امكان را دربردارد كه مشاركت و كنترل واقعي از دست برود ،چون مشاركت و كنترل
ميتواند به نمايندگان واگذار شوند.
موضوع دوم كه معموﻻ با عبارت »مشاركت در مديريت« مشخص ميشود ،بهطور واقعي از دو نوع مشاركت
تشكيل ميشود .نوع اول ،كنترل بر مديريت به وسيلهي ديگران است ،اما خود شكل مهمي از مشاركت
بهشمار ميرود .اين امر به اطﻼعات و مهارتهايي براي نظارت و دستور كار نياز دارد .نوع دوم ،مشاركت فردي
در تصميمگيريهاي مديريتي است كه بيشتر بهشكلي مستقيم و مداخلهگرانه و پيوسته انجام ميگيرد ،و
نه بهشكل متناوب.
موضوع سوم اين است كه هيچ نهادي بهسادگي معنايي جز ساختار و جدا از مﻼحظات عملي آن ندارد و
كاركردها بهطور نمونه بهجز از طريق يك نهاد نميتوانند وجود داشته باشند و دوام بيابند .شش »نهاد و كاركرد«
خود به دو گروه نهادها و كاركردها تقسيم ميشوند ،اما هر موضوعي كه درنظرگرفته شود ،نهادي است با
كاركردهاي مربوطه كه براي مشاركت در مديريت حائز اهميت خواهد بود.
كارگران تنها زماني ميتوانند در مديريت شركت كنند كه ساختارها و كاركردهاي نهادي ﻻزم براي آن وجود
داشته باشد .اما مشاركت كارگران در مديريت غالباً به اختياراتي بيش از اين نياز دارد .بسياري از كارگران كه در
شرايط سرمايهداري زيسته و كار كردهاند به خودمديريتي تمايلي نشان نميدهند ،بلكه خواهان سهم بيشتري از
ثروت توليد شدهاند :يعني مزد بيشتر (2).پس دستيابي به مشاركت بيشترِ كارگران در مديريت بهچيزي بيش
از ساختارها و كاركردهاي نهادي كه صرفاً امكان مشاركت ساده را فراهم ميكنند ،نياز دارند ،و آن ايجاد تمايل
به مشاركت است (3).موضوع چهارم حدود و چگونگيِ پيشبرد مشاركت واقعي و از اين طريق تحول انساني را
دربرميگيرد.
اولين نهاد ،تشكيل مجمع عمومي ساﻻنه در هر تعاوني از مجتمع موندراگون است كه سهم كارگران براي
مشاركت در مديريت از اينطريق اعمال ميشود .اين تجمعي است كه تمامي اعضاي تعاوني را براي بحث و
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رأيدادن در مورد بيﻼن سال گذشته و تعيين خطوط راهنماي آينده دربرميگيرد .دومين نهاد ،شوراي
اداري است .اين شورا از  12عضو تعاوني تشكيل شده كه وظيفهي اصلي آنها )وظايف مديريتيِ ديگري نيز
دارند( استخدام ،بركناري مديريت و نظارت دائم بر عملكرد آن است .بايد به نقش اندك اما بسيار مهم اين شورا
در مديريت توجه كرد .از يكسو ،آنها بهطور رسمي مسئول تضمين اجراي دقيق دستورات مجمع عمومي از
طرف مديريتاند .بدين منوال ،در شرايطي كه اين برنامهي كاري اجرا نشود ،نخست در مورد دشواريها با
مديريت رايزني ميكنند ،و در صورت عدم دريافت پاسخ قانعكننده ،شخص مدير يا تيم مديريت را از كار بركنار
ميكنند .اين امر بهروشني مشاركت نيرومندي در مديريت محسوب ميشود .از سوي ديگر ،وظيفهي آنها
مديريت تعاوني نيست .اين وظيفه بههيأتمديره واگذار شده است.
اين دو نهاد نخستين ،در مشاركت كارگران در مديريت نقش اساسي ايفا ميكنند ،تمام اعضاي تعاوني در مجمع
عمومي بهطور مستقيم ،و در شوراي اداري از طريق نمايندگان خود مشاركت ميكنند ،نمايندگاني كه شوراي
اداري را تشكيل ميدهند ،عضو تعاوني نيز هستند همانگونه كه گفته شد اين تعداد اندك در مديريت مشاركت
ميكنند .در هر دو مورد ،مشاركت در مديريت بهشكل كنترل است و نه تصميمگيريهاي مستقيم براي ادارهي
تعاوني.
سومين نهاد اساسي ،مشاركت در مديريت شوراي امور اجتماعي است .پدر آريزمندي مبتكر موندراگون
بر اين باور بود كه مشاركت مستقيمِ فردي نه تنها براي كنترل مديريت واقعي ﻻزم است ،بلكه تواناييهاي
انساني كارگران را نيز افزايش ميدهد .او نوشت:
»]اگر شوراي اداري[ تنها ارگان نمايندگي باشد مشاركت ما در امور جاري شركت بسيار اندك است ،براي
اجتناب از انفعال ،و تسهيل تجربه مستقيم ،از دشواريهاي متعدد ،بايد آنچه را كه ما شوراي اجتماعي
ميناميم بهوجود آورد«
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همانگونه كه بسياري از افراد درباره تعاونيها و خودمديريتي نوشتهاند و در بارهي آن تجربه عملي دارند،
كارگران براي فراتر رفتن از انفعال خود و مشاركت فعال در مسائل مديريتي و تجربه مستقيمِ آن از آمادگي
بسياري برخوردارند .از اينرو ،محدودهي مسائل مورد بررسي شوراي اجتماعي ،شامل شرايط كار ،نظير امنيت
كار و سﻼمتي كارگران و جبران خسارات و تامين اجتماعي است .افزون بر اين ،پيشرفت مشاركت بهعلت
سرشت خود دربرگيرندهي استفاده از نظامهاي مختلف انتخابات براي شوراي اجتماعي و شوراي اداري است.
براي تسهيل تماس مستقيم فردي كه استفادهي فعال از اين كانال را براي اعضاي منظم تعاوني فراهم ميكند
گروههاي ده نفرهاي تشكيل ميشود ،كه با هم كار ميكنند و نمايندگان خود را به اين شوراها ميفرستند .اين
ارگان با شوراي اداري در مورد اين مسائل مشورت ميكند ،و شوراي اداري وظيفه دارد دريافتهاي خود را در
مورد تمام مسائلِ مطرحشده با اعضا در ميان بگذارد ،و با توجه به محيط همكاري و توازن موجود در موندراگون
اين دادهها نقش مؤثري ايفا ميكنند .بنابراين ،شوراهاي اجتماعي ،كارگران را به يك مشاركت پيوسته و فردي
3

در مديريت تعاوني حول مسائلي كه بر سرنوشت آنها تأثير مستقيم ميگذارد ،سوق ميدهد .اين بهويژه
نمونهاي است از آنچه در باﻻ تحت عنوان »مشاركت در مديريت فراسوي كنترل« مورد بحث قرار گرفت،
برخﻼف نظارت و كنترل مديريت توسط دو ارگان نخستين )كه در باﻻ به آن اشاره شد( كه مستقيماً به
تصميمگيريهاي اداري منجر ميشود.
با ادغام بيشتر تعاونيها با تأسيسات رسمي شركت تعاوني موندراگون ) (MCCدر  1991اين نياز بيشتر
احساس شد كه كاركردهاي مديريت در تمامي تعاونيهاي عضو مجتمع بايد شفافيت بيشتري پيدا كنند و
بهروز شوند .اين ضرورت به شكلگيري يك نهاد چهارم مركزي انجاميد كه براي امكان و پيشبرد مشاركت
در مديريت از اهميت وافري برخوردار است :مدل مديريت توسعهيافته درونزاي موندراگون.
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در مدل مديريتي موندراگون شش بخش وجود دارد .چهار بخش »دروني« يا اساسي ،كه همراه با هم ديدگاه
انسانها و كار و سيستم ارزشي وابسته به آن را نشان ميدهد كه در رويكرد موندراگون در مورد مشاركت
كارگران در مديريت نقش اساسي ايفا ميكند .اين چهار بخش را ميتوان در دو جمله خﻼصه كرد :انسانها
موجودات اجتماعياند و از اين رو ،در توليد بهعنوان كنشگران با يكديگر همكاري ميكنند ،و عملي كه انجام
ميدهند بايد منطبق با اصول اساسياي باشد كه بازتاب عدالت و برابري و رشد انساني است .پس اين انسانها
بهطور جمعي تصميم ميگيرند كه چه ميخواهند ،چه برنامهاي را بهعهده ميگيرند ،و براي اجراي اين برنامه
چه سازماني بهوجود ميآورند و چگونه اين سازمان را بهطور مشترك اداره ميكنند.
اگر توصيف مختصر تمام بخشها و زيربخشهاي اين مدل درنظرگرفته شود تأكيد عمدهاي بر فعاليت و
همكاري مشترك در تمام سطوح مشاهده ميشود .اما در اين مدل بهويژه در دو نقطه روشن ميشود ،كه اين
همكاري بايد توسط خود شركتكنندگان مديريت شود .در قلب مدل يكي از ده »اصل بنيادي تعاوني« كه
بهعنوان شالودهي تمامي پروژهي موندراگون پذيرفته شده» :مشاركت در مديريت« است .سپس همان ديدگاه در
اين مدل بهشكل محكمتري تحت عنوان »خودمديريتي« مورد تأكيد قرار گرفته است ،كه خود مقولهي فرعي از
مفهوم »سازمانيابي مشاركتي« محسوب ميشود.
چون اين مدل از مديريت ،بيشتر يك چارچوبِ مفهومي است تا نسخهاي براي مديريت ،بنابراين ،راه را براي
مشاركت در تمامي جنبههاي مديريت و حتي خودمديريتيِ كامل باز ميكند .و برخﻼف شوراهاي اجتماعي
برنامهاي است با چارچوبِ باز .بايد بهخاطر داشت كه موندراگون دائماً درحالِ تغيير و بازسازي خود است .اينكه
مشاركت در »مديريت« و »خودمديريتي« كه بخشي از مدل مديريت موندراگون بهشمار ميرود طي زمان چه
شكلي بهخود ميگيرد پرسشي است كه تاريخ ،مشخصاً به آن پاسخ ميدهد.
اهميت اين دو نهاد اخير به تأكيد بيشتري نياز دارد .در اينجا ادعا اين نيست كه اين نهادها تنها يا حتي
بهترين راه براي دستيابي به مشاركت فعال در مديريت ،فراسوي كنترل محسوب ميشود .بهترين وسيله براي
نيل به اين هدف در يك موقعيت مشخص درنظرگرفتن فرهنگ ،تاريخ و ديگر شرايط ويژه است .اهميت اين
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نهادها بيشتر دليلي بر اين است كه تجربهي موندراگون ضرورت دستيابي به يك خودمديريتي راستين را
پذيرفته ،و آن را در بنياد نظامِ مديريت خود گنجانده است.
يك عامل اساسي در حمايت و پيشبرد مشاركت كارگران در مديريت ،ايجاد فرهنگي است كه در آن كارگران
خواهانِ مشاركت باشند و مديران نيز از آن استقبال كنند .مشاركت در مديريت يكي از اصول اساسي موندراگون
بهشمار ميرود ،اما ايدئولوژي نئوليبرال كه بر جهان سرمايهداري سلطه دارند كامﻼً آن را رد ميكند .از اين رو،
پنجمين عملكرد حائز اهميت در امكان و ارتقاي مشاركت در مديريت موندراگون فعاليت ضروري و دائمي
براي ايجاد و حفظ يك فرهنگ مشاركت است .آنها اين امر را فورماسيون
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مينامند .فورماسيون در

موندراگون مهارت در مسائل فني توليد و شيوههاي كسب وكار را دربرميگيرد .اما عﻼوه بر آن ،شامل روحيه،
اخﻼقيات و ارزشها نيز ميشود .فورماسيون عبارت است از رشد مهارتها براي تعامل جمعي و همكارانه كه
براي موفقيت ،امري اساسي محسوب ميشود .اعضا در كنار چيزهاي ديگر ميآموزند كه چگونه با احترام انتقاد
كنند و مورد انتقاد قرار گيرند؛ تغيير را با آغوش باز بپذيرند و حمايت متقابل از يك ديگر را به غريزه اساسي بدل
كنند .عقايد و نقطهنظرات خود را با عقايد و نظرات ساير اعضاي تعاوني هماهنگ كنند .موندراگون از يكسو ،از
سخنرانيهاي متداول ،سيمنارها و آزمونهاي عملي بهره ميگيرد .اما افزون بر آن از آموزش تجربي ،نظارت و
مربيگري نيز استفاده ميشود .تمام اعضاي تعاوني بهطور پيوسته در برنامههاي متعدد فورماسيون شركت
ميكنند .و براي كسانيكه عﻼقهمنداند و تصور ميكنند ميتوانند در مديريت شركت كنند برنامههاي ويژه وجود
دارد.
جاكلين يتس ) (2001يكي از اعضاي مهم و باسابقه مركز مالكيت كاركنان اوهايو بهشكل موجزي اثرات
فورماسيون بر مديريت موندراگون را خﻼصه كرده است:
»تصميمها بعد از بحث فشرده در تمام سطوح ،حتي اقدامات جزئي در برنامهي مديريت اتخاذ ميشود .ضرورت
دستيابي به سود در بازار آزاد رقابتي هيچگاه از مركز تصميمگيري بهدور نيست ،اما دغدغهي سودآوري با توجه
به اصول اساسي تعاوني هماهنگ ميشود .هدف بحثها رشد تصميمهاي صحيحِ برنامهاي است كه مورد درك
و حمايت تمامي اعضا قرار دارد«.
فرايند گفتگو و مشورت گسترده كه طي آن مديريت به اتخاذ تصميم ميرسد ،يكي از عوامل مهم و عمده
مشاركت در مديريت محسوب ميشود .خصلت نهادينشدهي اين فورماسيون در بحثهاي بسياري كه پيرامون
ماهيت ابعاد گوناگون موندراگون  -كه براي كسب موفقيت آن ضروري بودهاند  -صورت ميگيرد ،كمتر مورد
اشاره قرار گرفتهاند.
ششمين كاركرد مؤثر در پيشرفت مشاركت در ادبيات مختص به تعاوني تحت عنوان »سلطهي متخصصان«
يا »سلطه تكنوكراسي« مكرراً مورد بحث قرار گرفته است .مديريت در يك واحد اقتصادي مدرن ،معموﻻ به
آموزش و تمرين در آن رشته نياز دارد ،و مديريت در يك تعاوني نسبتا بزرگ كه در محيط سرمايهداري رقابت
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ميكند غالباً مستلزم آموزش و تمرين در مديريت تعاوني است .بخش وسيعي از مردم در سراسر جهانِ
سرمايهداري بهدﻻيل طبقاتي و آموزشهاي وابسته به آن عليرغم تواناييهاي ﻻزم از مديريت كنار گذاشته
ميشوند ،و برخي ديگر بهعلت عدم توانايي براي كسب تخصص از تبديلشدن بهيك مدير توانا بازميمانند .اين
امر ريشهي دشواري در راه دستيابي به خودمديريتيِ وسيع و امكان بهوجودآمدنِ سلطه متخصصان است.
در موندراگون اكثريت وسيع مديران جديد از آموزشهاي پيشرفته برخورداراند .اين آموزشها يا صرفاً در رشته
مديريت و يا در رشته مديريتهاي خاص همراه با آموزشهاي فني است ،نظير مهندساني كه به مديريت دست
مييابند همراه با ويژگيهاي خاص شخصي براي مناصب خاصِ مديريتي .اما اگر يك عضو تعاوني بخواهد به
مقام مديريت ارتقاء پيدا كند و بقيه اعضاي تعاوني بپذيرند كه او از استعداد و ارادهي ﻻزم براي آموزش در اين
رشته برخوردار است ،او را حتي از حيث مالي نيز پشتيباني خواهند كرد .بنابراين ،بخشي از پاسخ به معضل
»سلطهي متخصصان« اين است كه موندراگون نسبت به آموزش تخصصي اعضاي خود با روي گشوده برخورد
كند .بهشرطي كه توانايي آموزش براي مهارت ﻻزم وجود داشته باشد.
البته حل دشواري سلطهي متخصصان تنها تمايل فردي براي آموزشهاي تخصصي براي مديريت نيست.
مساله تنها تبديل مديريت بهيك منصب آزاد براي همگان نيست ،بخشي وسيع از راهحل ،تضمين وجود
نهادهايي است براي كنترل مديريت از سوي تمامي كارگران كه اكثراً در شمار اعضاي مديريت محسوب
نميشوند .اما يك راهحل واقعاً مؤثر براي ارتقاي اعضاي تعاوني به مقام مديريت ،كاركرد مهم و تكميلي براي
ايجاد و امكان مشاركت در مديريت است.
 2ـ نتيجه
تعاونيها خود بهخود هيچ نوع مشاركتي ــ و بهطور قطع مشاركت در مديريت ــ را تضمين نميكنند .يك
نمونهي برجسته از اين مورد تعداد زيادي از شركتهاي »بيمه عمر متقابل« در اياﻻت متحده است ،كه اكثر
اعضاي آن بدون تمايز از اعضاي ادارهكنندهي شركت عمل ميكنند .اما تعاونيها امكان مشاركت در مديريت را
بهشكلي فراهم ميكنند كه در شركتهاي معموليِ سرمايهداري اساساً غيرممكن است ،كه قانوناً فقط دربرابر
سهامدارانِ خود مسئوليت دارند.
اگر همهي اعضاي تعاوني صرفا مهر تأييدي بر فرمانهاي مديريت بزنند ،مشاركت كارگران در واحد اقتصادي
عمدتاً بيمعنا ميشود ،و مشاركت راستيني وجود نخواهد داشت (10).برخﻼف اين ،آنچه ﻻزم است مجموعهاي از
نهادها و كاركردها است ،كه چه بهطور مستقيم و چه نمايندگي ،به هر دو شيوه كنترل مجموعه اعضا را بر
مديريت برقرار و مشاركت مستقيم در مديريت را تسهيل ميكنند .موندراگون از پارهاي از اين ساختارها و
كاركردهاي همراه آن برخوردار است ،و ميتواند بهشكل سودمندي با جرح و تعديلهاي مناسب در محيطهاي
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متفاوت و عملي از آن بهره بگيرد .اين ساختارها و كاركردها ،امكان و پيشبرد مشاركت در مديريت را فراهم
ميكنند ،و ميتوان آنها را بهعنوان نخستين گامها در راستاي هدف دورتر خودمديريتيِ كارگران درك كرد.

* تعاوني موندراگون كه فدراسيوني از تعاونيهاي كارگري است در منطقهي باسك اسپانيا در سال  1956توسط جمعي از فارغالتحصيﻼن
يك كالج فني محلي در شهر موندراگون ايجاد شد .اولين محصول آن بخاريهاي قابلحمل بود .اين شركت در حال حاضر دهمين شركت
از لحاظ بازده مالي و گروه تجاري اصلي در منطقه باسك است .در اواخر سال  2014بيش از  74هزار نفر در  257شركت و سازمان آن
در چهار قلمرو مالي ،صنعتي ،خردهفروشي و توليد دانش فعال بودهاند .اين جنبش بدون حمايت دولتي موفق بوده است .اما بقاي آن تاحدي
ناشي از اين است كه مناسباتي را در سپهرهاي گردش محصوﻻت ،پول و سرمايهي پولي ايجاد ميكند] .توضيح ويراستار[

توضيح »نقد« :در پيوندي پويا با مبارزهي طبقاتي و جنبش كارگري ،كه با مبارزات كارگران هفت تپه و فوﻻد اهواز ريشهها و نمودهايش
بيش از پيش آشكار ميشوند ،و در ارتباط با هدفها ،برنامهها و نيز معضﻼت امر راهبري آزادانه و آگاهانهي توليد و بازتوليد اجتماعي ،انتشار
سلسله نوشتارهايي را دربارهي مباني نظري و تجربههاي تاريخي جنبش شورايي و كنترل كارگري آغاز كرديم .اين نوشتارها ،اينك با
گزارشها و واكاويهايي پيرامون تجربههاي تاريخي جنبش كارگري و شورايي در نقاط گوناگون جهان ادامه خواهند يافت .وجه برجستهي
اين واكاويها ،نه تنها پيروزيها و ناكاميهاي مقطعي در چارچوب يك جنبش خاص و در محدودهي يك بنگاه يا شاخهي توليدي ويژه،
بلكه كنش و واكنش آن با جنبشها و رويدادهاي سياسي و اجتماعي ،پيدايش و پويش آنها در متن شرايط اجتماعي و تاريخي معين و نيز
رابطهي آنها با شيوههاي سازمانيابي و سازمانهاي سياسي نوپا يا پيشاپيش موجود است .اشارههاي بسيار – و اجتناب ناپذير – به نامهاي
خاص در اين نوشتهها ،اعم از افراد ،گروهها يا رويدادهاي مربوط به دورهاي خاص و مكاني معين ،مانع از انتقال رشته و شيرازهي بنيادين
اين تجربهها و رهآوردهاي نظري و سياسي آنها نيست
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يادداشتها:
 -1سرشت فني ساختار آن به تفصيل در تحقيقاتي بهشكل كتاب در بارهي موندراگون به انگليسي درآمده ،به عنوان نمونه:
Whyte and Whyte (1991) or Morrison (1991).
 -2مديريت مركزي مجمتع موندراگون در مصاحبهاي با نويسنده در ژوئيه  2010به اين موضوع اشاره كرد .اكثريت كارگران در واحدهاي
لهستان تحت مالكيت موندراگون با اختﻼفي كه بهحد انشعاب رسيد عليه اقتصاد برنامهريزيشدهي بوروكراتيك پيشين در آن كشور واكنش
نشان دادند ،و پيشنهاد ورود بهمجمتع موندراگون بهعنوان يك واحد تعاوني را مطرح كردند ،و بهعنوان كارگرِ مزدبگير به آن راي دادند.
بحث با آنها دربارهي اينكه به مالكان تعاوني واحد خود تبديل شوند ،ادامه خواهد داشت .محافظهكاران معتقدند كارگران معمولي توانايي و
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تمايل به خودمديريتي ندارند .در ميان آثاري كه برخﻼف اين نظر استدﻻل ميكنند مراجعه كنيد به دوين  ،1988ص  ،158و آلبرت و
هانل  ،1991ص .15
 -3نياز بهپيشبرد مشاركت بهعنوان ضرورتي در آغاز فرايند ادغام جمعي تلقي مي شود كه در آن كارگران بهطور خودبهخود بهمشاركت
روي ميآورند و تجربه ميكنند كه اين امر بهطور واقعي به بهبود زندگي آنها منجر ميشود...» .مردم ميتوانند با مداخله در امور شركت
امر مشاركت را بياموزند و اگر آنها مطمئن شوند كه مشاركت آنها در تصميمگيري واقعاً مؤثر است بهمشاركت بيشتر تمايل پيدا
ميكنند) «.هلد  ،1986ص  .(12براي اطﻼع بيشتر در باب موضوع گسترش مداوم تمايل به خودمديريتي از طريق مشاركت در مديريت
مراجعه كنيد به آثار پيشين نگارنده:
(Campbell and Tutan 2008).
4-The usual shortened form of José María Arizmendiarrieta.
5-Arizmendiarrieta, writing in the monthly publication of the Mondragón system, Trabajo y
Unión, cited in William Whyte and Kathleen Whyte (1991: 39-40).
 -6آنها در تصميمگيريهاي مستقيمِ مديريتي شركت ميكنند گرچه در مشاوره محدوديت دارند.
 -7اخيراً شركت ،نام قانوني خود را به »موندراگون :بشريت در كار« تغيير داده است .بسياري در موندراگون به اين سازمان كه از تمامي
تعاوني تشكيل شده زير عنوان  MCCاشاره ميكنند .اين مقاله نيز از اين اصطﻼح بهره ميگيرد.
 -8يك نمودار تصويريِ فشرده از مديريت در آدرس زير ديد ميشود:
http://www.mondragon-corporation.com/language/en-US/ENG/Who-we-are/ManagementModel.aspx.
اگر بر روي قسمتهاي مختلف اين نمودار كليك كنيد يك توصيف مختصر از معنا و ميزان آن بخش از مجموعه موندراگون مشاهده
ميكنيد.
 -9فورماسيون ) (Formaciónاساساً تركيبي است از »كسب مهارت و ايجاد يك فرهنگ« .در انگليسي كلمه مناسب براي اين مفهوم
وجود ندارد و نويسنده نظير تعداد ديگري از مؤلفان از ترجمه »فورماسيون« ) (formationبراي اجتناب از تكرار مكرر از عبارتهاي
توصيفيِ نامناسب استفاده ميكند.
 -10اين وضعيت براي اين شرايط ،فارغ از درصد اعضايي كه در نشست عمومي اعضا شركت ميكنند ،صادق است البته اگر نشست
چيزي بيش از مهر تأييد بر تصميمات مديريت نباشد ،مشاركت در آن نشست بسيار اندك خواهد بود.
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