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. اين مقاله پردازد نمي *هاي كارگري موندراگون ع تعاونيمتمج اقتصاد و چندبعدي يليفصتموضوع  به هاين مقال
و كاركرد  ويژه شش ساختار به و در موندراگون، مديريت و خودمديريتيدر شرايط كنوني در  مشاركت كارگران

دهد. كاركردهايي كه امكان پيشرفت مشاركت كارگران در مديريت  ه مورد واكاوي قرار ميطور فشرد را به نهادي
  كند. را فراهم مي

 )1(ي موثر بر مشاركت در مديريتردهاها و كاركساختارـ  1

  د.طور چكيده مدنظر قرار دا هب را چهار موضوعبايد پيش از واكاوي اين كاركردها و نهادها، 

در مديريت است.  براي مشاركت مستقيم و نمايندگيتعامل ضروري بين نهادها و كاركردهاي  موضوع اول

مستقيم باشد. اما مشاركت از  كامالًبراي تمام واحدهاي توليد تواند  نمي خودمديريتي ،جز واحدهاي كوچك به
كه مشاركت و كنترل واقعي از دست برود، چون مشاركت و كنترل  دربرداردطريق نمايندگي اين امكان را 

  به نمايندگان واگذار شوند. دتوان مي

مشاركت طور واقعي از دو نوع  به ،شود مي مشخص» مشاركت در مديريت« كه معموال با عبارت موضوع دوم

شكل مهمي از مشاركت  خود اما، است ي ديگران به وسيله مديريتبر كنترل  اول، نوعشود.  تشكيل مي

 مشاركت فردي ،دوم نوعهايي براي نظارت و دستور كار نياز دارد.  رود. اين امر به اطالعات و مهارت شمار مي به

 ، وگيرد گرانه و پيوسته انجام مي شكلي مستقيم و مداخله تر به كه بيش است هاي مديريتي گيري تصميمدر 
  .متناوبشكل  نه به

و  آن نداردو جدا از مالحظات عملي معنايي جز ساختار سادگي  به هيچ نهادياين است كه  موضوع سوم
» نهاد و كاركرد«يابند. شش داشته باشند و دوام بوجود  توانند نمي نهاد يك جز از طريق طور نمونه به كاركردها به

با  نهادي است درنظرگرفته شود،ي كه شوند، اما هر موضوع به دو گروه نهادها و كاركردها تقسيم ميخود 
  .ز اهميت خواهد بودحائبراي مشاركت در مديريت  مربوطه كهكاركردهاي 

براي آن وجود  الزم توانند در مديريت شركت كنند كه ساختارها و كاركردهاي نهادي كارگران تنها زماني مي
از اين نياز دارد. بسياري از كارگران كه در  به اختياراتي بيش كارگران در مديريت غالباً شاركتاما م داشته باشد.

تري از  دهند، بلكه خواهان سهم بيش اند به خودمديريتي تمايلي نشان نمي و كار كرده داري زيسته شرايط سرمايه
چيزي بيش  به كارگران در مديريت ترِ بيش مشاركت به يابي دست پس )2(تر. مزد بيش يعني :اند شده توليد ثروت

تمايل  نياز دارند، و آن ايجاد كنند، را فراهم مي  ساده امكان مشاركت كه صرفاً و كاركردهاي نهادي ساختارهااز 

را  يتحول انسان طريقاز اين رد مشاركت واقعي و بپيش حدود و چگونگيِ موضوع چهارم )3(.به مشاركت است
   گيرد.  دربرمي

 براي كه سهم كارگران است مجتمع موندراگون از در هر تعاوني ساالنه مجمع عموميتشكيل  ،اولين نهاد

براي بحث و  را اعضاي تعاوني يه تمامك. اين تجمعي است شود مي اعمالطريق  اين در مديريت از مشاركت
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شوراي  ،ين نهاددومگيرد.  ي آينده دربرميدادن در مورد بيالن سال گذشته و تعيين خطوط راهنما يأر

نيز  ديگري (وظايف مديريتيِ ها ي اصلي آن عضو تعاوني تشكيل شده كه وظيفه 12است. اين شورا از  اداري
به نقش اندك اما بسيار مهم اين شورا بايد م بر عملكرد آن است. بركناري مديريت و نظارت دائ دارند) استخدام،

عمومي از طور رسمي مسئول تضمين اجراي دقيق دستورات مجمع  ها به سو، آن در مديريت توجه كرد. از يك
ها با  نخست در مورد دشواري ود،اجرا نش كاري ي برنامهاين كه  در شرايطي، ند. بدين منوالا طرف مديريت

شخص مدير يا تيم مديريت را از كار بركنار  ،كننده و در صورت عدم دريافت پاسخ قانع ،كنند مديريت رايزني مي
ها  آن ي وظيفه ،شود. از سوي ديگر ت محسوب ميروشني مشاركت نيرومندي در مديري كنند. اين امر به مي

  ذار شده است.گمديره وا تأهي به  مديريت تعاوني نيست. اين وظيفه
د، تمام اعضاي تعاوني در مجمع نكن در مشاركت كارگران در مديريت نقش اساسي ايفا مي ،خستينن اين دو نهاد

 نمايندگاني كه شوراي، كنند نمايندگان خود مشاركت مي طريق ازشوراي اداري  در و ،طور مستقيم به عمومي
در مديريت مشاركت اندك  گونه كه گفته شد اين تعداد عضو تعاوني نيز هستند همان، دهند را تشكيل مياداري 

ي  ههاي مستقيم براي ادار گيري شكل كنترل است و نه تصميم ، مشاركت در مديريت بهكنند. در هر دو مورد مي
  تعاوني.

مبتكر موندراگون  مندي آريزپدر  .است شوراي امور اجتماعي در مديريتمشاركت  ،اساسي سومين نهاد

هاي  بلكه توانايي ،فردي نه تنها براي كنترل مديريت واقعي الزم است بر اين باور بود كه مشاركت مستقيمِ
  دهد. او نوشت: انساني كارگران را نيز افزايش مي

شركت بسيار اندك است، براي  امور جاري ا ارگان نمايندگي باشد مشاركت ما درشوراي اداري] تنه اگر«[

 شوراي اجتماعيه ما كچه را  آن بايد ،هاي متعدد دشواري از، مستقيم تجربهتسهيل و  ،اجتناب از انفعال
  )5(»وجود آورد به ناميم مي

 ،ربه عملي دارندجت ي آن اند و در باره نوشته ها و خودمديريتي ونه كه بسياري از افراد درباره تعاونيگ همان
از آمادگي   آن ل مديريتي و تجربه مستقيمِانفعال خود و مشاركت فعال در مسائگران براي فراتر رفتن از ركا

 امنيتنظير  ،شرايط كار شامل ،ل مورد بررسي شوراي اجتماعيمسائ ي محدوده رو، بسياري برخوردارند. از اين
علت  پيشرفت مشاركت به ،. افزون بر ايناست اجتماعي خسارات و تامينجبران و رگران كا يكار و سالمت

هاي مختلف انتخابات براي شوراي اجتماعي و شوراي اداري است.  ي استفاده از نظام سرشت خود دربرگيرنده
كند  فراهم مي از اين كانال را براي اعضاي منظم تعاوني  العف ي استفادهس مستقيم فردي كه ابراي تسهيل تم

فرستند. اين  مي هانمايندگان خود را به اين شورا و كنند كه با هم كار مي شود، اي تشكيل مي هاي ده نفره گروه
در هاي خود را  و شوراي اداري وظيفه دارد دريافت ،دكن ورت ميشل مبا شوراي اداري در مورد اين مسائ ارگان

توازن موجود در موندراگون  محيط همكاري و و با توجه به ،بگذارد ندر ميا اعضابا  شده مطرح مسائلِمورد تمام 
بنابراين، شوراهاي اجتماعي، كارگران را به يك مشاركت پيوسته و فردي  د.نكن ثري ايفا ميؤها نقش م اين داده
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 ويژه به دهد. اين سوق مي ،دگذار ميير مستقيم ثأها ت آن سرنوشت ي كه برمسائلدر مديريت تعاوني حول 
، مورد بحث قرار گرفت» راسوي كنترلمشاركت در مديريت ف«در باال تحت عنوان  از آنچه اي است نمونه

به  مستقيماً ) كهشدكه در باال به آن اشاره ( دو ارگان نخستينيريت توسط برخالف نظارت و كنترل مد
  .شود هاي اداري منجر مي گيري تصميم

تر  بيشاين نياز  1991) در MCC( شركت تعاوني موندراگون رسميسيسات أها با ت تر تعاوني با ادغام بيش
و  تري پيدا كنند عضو مجتمع بايد شفافيت بيش هاي كاركردهاي مديريت در تمامي تعاونيشد كه  احساس

انجاميد كه براي امكان و پيشبرد مشاركت  مركزي نهاد چهارم يك گيري به شكل ضرورت. اين روز شوند به

  )8(زاي موندراگون. يافته درون ردار است: مدل مديريت توسعهودر مديريت از اهميت وافري برخ
همراه با هم ديدگاه يا اساسي، كه » دروني«در مدل مديريتي موندراگون شش بخش وجود دارد. چهار بخش 

مورد مشاركت  رموندراگون د رويكرددهد كه در  م ارزشي وابسته به آن را نشان ميتكار و سيس و ها انسان
ها  خالصه كرد: انساندر دو جمله توان  كند. اين چهار بخش را مي يفا مياكارگران در مديريت نقش اساسي 

كنند، و عملي كه انجام  ري ميديگر همكا با يكگران  عنوان كنش اند و از اين رو، در توليد به موجودات اجتماعي
ها  . پس اين انساني استعدالت و برابري و رشد انسان باشد كه بازتاب اي دهند بايد منطبق با اصول اساسي مي
 براي اجراي اين برنامه و گيرند، عهده مي اي را به چه برنامه ،خواهند گيرند كه چه مي طور جمعي تصميم مي به

  كنند. ميطور مشترك اداره  ورند و چگونه اين سازمان را بهآ ميوجود  به چه سازماني
بر فعاليت و  اي كيد عمدهأهاي اين مدل درنظرگرفته شود ت ها و زيربخش اگر توصيف مختصر تمام بخش

 شود، كه اين ميروشن در دو نقطه  ويژه هب . اما در اين مدلشود همكاري مشترك در تمام سطوح مشاهده مي
كه » ل بنيادي تعاونياص« شود. در قلب مدل يكي از دهكنندگان مديريت  شركت خود توسط دهمكاري باي

سپس همان ديدگاه در  .است »مشاركت در مديريت: «پذيرفته شدهي موندراگون  تمامي پروژه ي شالوده عنوان به
از ي فرعي  مقولهگرفته است، كه خود كيد قرار أمورد ت» يخودمديريت«عنوان  تحت تري  شكل محكم اين مدل به

  شود. مي محسوب» مشاركتي يابي انمساز« مفهوم
را براي  راه بنابراين،براي مديريت،  اي نسخه است تا مفهومي چارچوبِ تر يك بيش ،از مديريت چون اين مدل

و برخالف شوراهاي اجتماعي  كند. كامل باز مي هاي مديريت و حتي خودمديريتيِ مشاركت در تمامي جنبه
 كه اين تغيير و بازسازي خود است. درحالِ ماًموندراگون دائ كه خاطر داشت باز. بايد به با چارچوبِ ي استا برنامه

طي زمان چه  رود شمار مي موندراگون به مديريت مدل كه بخشي از» خودمديريتي«و » مديريت«در مشاركت 
  دهد. به آن پاسخ مي مشخصاً ،است كه تاريخ يگيرد پرسش خود مي شكلي به

تنها يا حتي  اين نهادها جا ادعا اين نيست كه تري نياز دارد. در اين بيش تأكيداخير به  اهميت اين دو نهاد
. بهترين وسيله براي شود محسوب ميفراسوي كنترل  ،مشاركت فعال در مديريتيابي به  دستبهترين راه براي 
  ناست. اهميت اي  ويژه شرايطديگر فرهنگ، تاريخ و مشخص درنظرگرفتن در يك موقعيت  نيل به اين هدف
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 را يك خودمديريتي راستينيابي به  دستي موندراگون ضرورت  كه تجربه استاين  بر دليلي تر ها بيشنهاد
   .است  مديريت خود گنجانده و آن را در بنياد نظامِ ،پذيرفته

در آن كارگران  فرهنگي است كه ايجاد ،مديريتگران در حمايت و پيشبرد مشاركت كار اساسي در يك عامل
يكي از اصول اساسي موندراگون  استقبال كنند. مشاركت در مديريت مديران نيز از آنو  باشند مشاركت خواهانِ

. از اين رو، كند ن را رد ميآ كامالًسلطه دارند  داري كه بر جهان سرمايه رود، اما ايدئولوژي نئوليبرال شمار مي به

 يميت موندراگون فعاليت ضروري و دائرمشاركت در مدي در امكان و ارتقايز اهميت عملكرد حائ مينپنج

نامند. فورماسيون در  مي )9(ها اين امر را فورماسيون مشاركت است. آن يك فرهنگ و حفظ براي ايجاد
 روحيه،شامل  ،عالوه بر آن گيرد. اما هاي كسب وكار را دربرمي و شيوه دليوفني ت مسائلموندراگون مهارت در 

كه  همكارانهها براي تعامل جمعي و  ورماسيون عبارت است از رشد مهارتشود. ف ها نيز مي اخالقيات و ارزش
ترام انتقاد آموزند كه چگونه با اح شود. اعضا در كنار چيزهاي ديگر مي امري اساسي محسوب مي ،براي موفقيت

غريزه اساسي بدل   را به يك ديگر از غوش باز بپذيرند و حمايت متقابلآرا با ر تغيي ؛كنند و مورد انتقاد قرار گيرند
از  سو، قايد و نظرات ساير اعضاي تعاوني هماهنگ كنند. موندراگون از يكنظرات خود را با ع طهد و نقعقايكنند. 
نظارت و  ،آموزش تجربي افزون بر آن از گيرد. اما بهره مي هاي عملي زمونسيمنارها و آتداول، م يها راني سخن
كت ررماسيون شهاي متعدد فو پيوسته در برنامه طور . تمام اعضاي تعاوني بهشود گري نيز استفاده مي مربي

هاي ويژه وجود  برنامهدر مديريت شركت كنند توانند  كنند مي ر ميومنداند و تص كه عالقه براي كساني وكنند.  مي
  . دارد
شكل موجزي اثرات  اعضاي مهم و باسابقه مركز مالكيت كاركنان اوهايو بهاز  ) يكي2001( يتسين لكجا

  ده است:رفورماسيون بر مديريت موندراگون را خالصه ك
شود. ضرورت  مديريت اتخاذ مي ي ي در برنامه، حتي اقدامات جزئها بعد از بحث فشرده در تمام سطوح تصميم«

سودآوري با توجه  ي دور نيست، اما دغدغه گيري به ه از مركز تصميمگا رقابتي هيچ يابي به سود در بازار آزاد دست
كه مورد درك  است اي برنامه هاي صحيحِ ميها رشد تصم بحث شود. هدف هماهنگ ميتعاوني به اصول اساسي 

  .»قرار دارد و حمايت تمامي اعضا
يكي از عوامل مهم و عمده  ،رسد كه طي آن مديريت به اتخاذ تصميم مي فرايند گفتگو و مشورت گسترده

 هاي بسياري كه پيرامون بحث در ي اين فورماسيون شده خصلت نهادينشود.  ميمشاركت در مديريت محسوب 
مورد كمتر گيرد،  صورت مي -اند  كه براي كسب موفقيت آن ضروري بوده -موندراگون  گوناگون ماهيت ابعاد

  .اند اشاره قرار گرفته

پيشرفت مشاركت ثر درؤم ششمين كاركرد ي متخصصان سلطه«تحت عنوان  يتعاونمختص به  در ادبيات« 
معموال به  ،درند بحث قرار گرفته است. مديريت در يك واحد اقتصادي ممور مكرراً »سلطه تكنوكراسي«يا 

داري رقابت  و مديريت در يك تعاوني نسبتا بزرگ كه در محيط سرمايه ،ن رشته نياز داردن در آيآموزش و تمر
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 . بخش وسيعي از مردم در سراسر جهانِاستآموزش و تمرين در مديريت تعاوني  مستلزم اًكند غالب مي
از مديريت كنار گذاشته  الزمهاي  رغم توانايي آن علي ههاي وابسته ب و آموزش يل طبقاتيدال داري به سرمايه

. اين مانند بازمييك مدير توانا  شدن به تبديل زاعلت عدم توانايي براي كسب تخصص  ، و برخي ديگر بهوندش مي
  سلطه متخصصان است. وجودآمدنِ وسيع و امكان به يِخودمديريت يابي به در راه دستدشواري  ي امر ريشه

در رشته  ها يا صرفاً موزشاند. اين آرداررفته برخو هاي پيش موزشگون اكثريت وسيع مديران جديد از آموندرا رد
، نظير مهندساني كه به مديريت دست استهاي فني  زشوبا آم همراه خاص يها مديريت رشتهدر مديريت و يا 

تعاوني بخواهد به  ومديريتي. اما اگر يك عض هاي خاص شخصي براي مناصب خاصِ يابند همراه با ويژگي مي
الزم براي آموزش در اين ي  تعداد و ارادهساز ا او مقام مديريت ارتقاء پيدا كند و بقيه اعضاي تعاوني بپذيرند كه

 عضلاسخ به مپپشتيباني خواهند كرد. بنابراين، بخشي از  نيز حتي از حيث مالي ، او رارشته برخوردار است
ي گشوده برخورد با رو موزش تخصصي اعضاي خوداين است كه موندراگون نسبت به آ» ي متخصصان سلطه«
  وجود داشته باشد.يي آموزش براي مهارت الزم اشرطي كه توان ند. بهك 

 .ديريت نيستمهاي تخصصي براي  ي متخصصان تنها تمايل فردي براي آموزش البته حل دشواري سلطه
 ، تضمين وجودحل راهاز  نيست، بخشي وسيع براي همگان منصب آزاد كي تنها تبديل مديريت به مساله

محسوب  تمديري شمار اعضاي در اكثراًكه ن از سوي تمامي كارگرا ترل مديريتناست براي ك نهادهايي
كاركرد مهم و تكميلي براي  ،اعضاي تعاوني به مقام مديريت ارتقاي يثر براؤم حل واقعاً اما يك راه .شوند مين

  ايجاد و امكان مشاركت در مديريت است.

  نتيجهـ  2

كنند. يك  نميتضمين را ــ ديريت مطور قطع مشاركت در  بهو  ــي مشاركت هيچ نوع خود ها خود به تعاوني
الت متحده است، كه اكثر ادر اي »متقابل عمربيمه «هاي  برجسته از اين مورد تعداد زيادي از شركت ي  نمونه

ها امكان مشاركت در مديريت را  كنند. اما تعاوني شركت عمل مي ي كننده ادارهاعضاي آن بدون تمايز از اعضاي 
فقط دربرابر  قانوناً كهغيرممكن است،  اساساً داري سرمايه هاي معموليِ ند كه در شركتنك شكلي فراهم مي به

  خود مسئوليت دارند. دارانِ سهام
ارگران در واحد اقتصادي هاي مديريت بزنند، مشاركت ك ييدي بر فرمانأهر تي اعضاي تعاوني صرفا م اگر همه

اي از  الزم است مجموعه برخالف اين، آنچه )10.(تو مشاركت راستيني وجود نخواهد داش ،شود معنا مي بي عمدتاً
كنترل مجموعه اعضا را بر  به هر دو شيوه ،مستقيم و چه نمايندگي طور به چه است، كه نهادها و كاركردها

اي از اين ساختارها و  از پاره راگوند. موندنكن مير مديريت را تسهيل دمديريت برقرار و مشاركت مستقيم 
اي ه ب در محيطهاي مناس ليشكل سودمندي با جرح و تعد به دتوان مي و، برخوردار استكاركردهاي همراه آن 
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برد مشاركت در مديريت را فراهم . اين ساختارها و كاركردها، امكان و پيشبگيردمتفاوت و عملي از آن بهره 
 كارگران درك كرد. ها در راستاي هدف دورتر خودمديريتيِ ن نخستين گاماعنو به را ها آن ناتو و مي ،دنكن مي

  
  

التحصيالن  توسط جمعي از فارغ 1956در سال  ايباسك اسپان ي است در منطقه يكارگر يها ياز تعاون يونيموندراگون كه فدراس يتعاون  *

حمل بود. اين شركت در حال حاضر دهمين شركت  هاي قابل شد. اولين محصول آن بخاري جادييك كالج فني محلي در شهر موندراگون ا
شركت و سازمان آن  257هزار نفر در  74بيش از  2014تجاري اصلي در منطقه باسك است. در اواخر سال  روهاز لحاظ بازده مالي و گ

د. اين جنبش بدون حمايت دولتي موفق بوده است. اما بقاي آن تاحدي ان فروشي و توليد دانش فعال بوده در چهار قلمرو مالي، صنعتي، خرده
  [توضيح ويراستار]كند.  ي پولي ايجاد مي گردش محصوالت، پول و سرمايه هرهايناشي از اين است كه مناسباتي را در سپ

  

  

 شيو نمودها ها شهيكه با مبارزات كارگران هفت تپه و فوالد اهواز ر ،يو جنبش كارگر يطبقات ي با مبارزه ايپو يونديدر پ »:نقد« حيتوض
 تشاران ،ياجتماع ديو بازتول ديتول ي آزادانه و آگاهانه يمعضالت امر راهبر زيها و ن ها، برنامه و در ارتباط با هدف شوند، يآشكار م شياز پ شيب

با  نكينوشتارها، ا ني. اميآغاز كرد يو كنترل كارگر ييجنبش شورا يخيتار يها و تجربه ينظر يمبان ي را درباره ييسلسله نوشتارها
 ي . وجه برجستهافتيدر نقاط گوناگون جهان ادامه خواهند  ييو شورا يجنبش كارگر يخيتار يها تجربه رامونيپ ييها يها و واكاو گزارش

 ژه،يو يديتول ي شاخه ايبنگاه  كي ي خاص و در محدودهجنبش  كيدر چارچوب  يمقطع يها يو ناكام ها يروزينه تنها پ ها، يواكاو نيا
 زيو ن نيمع يخيو تار ياجتماع طيآنها در متن شرا شيو پو شيدايپ ،يو اجتماع ياسيس يدادهايها و رو بلكه كنش و واكنش آن با جنبش

 هاي نام به  – رناپذي اجتناب و – اريبس يها موجود است. اشاره شيشاپيپ اينوپا  ياسيس يها و سازمان يابي سازمان يها وهيآنها با ش ي رابطه
 نياديبن ي رازهيو ش  مانع از انتقال رشته ن،يمع يخاص و مكان يا مربوط به دوره يدادهايرو ايها  ها، اعم از افراد، گروه نوشته نيخاص در ا

  ستيها ن آن ياسيو س ينظر يوردهاآ ها و ره تجربه نيا
  

  حاضر برگرداني است از منبع زير: ي مقاله
The Role of Workers in Management: The Case of Mondragón, Al Campbell 
Review of Radical Political Economics 43(3) 328 –333. 
First Published May 12, 2011; pp. 328–333. 

  

  

  ها: يادداشت
 به عنوان نمونه: ،درآمدهموندراگون به انگليسي  ي باره شكل كتاب در ل در تحقيقاتي بهيسرشت فني ساختار آن به تفص - 1

Whyte and Whyte (1991) or Morrison (1991). 

به اين موضوع اشاره كرد. اكثريت كارگران در واحدهاي  2010اي با نويسنده در ژوئيه  بهحمديريت مركزي مجمتع موندراگون در مصا - 2
پيشين در آن كشور واكنش  ي بوروكراتيك شده ريزي رسيد عليه اقتصاد برنامه حد انشعاب  به كه اختالفيبا  لهستان تحت مالكيت موندراگون

راي دادند.  به آن مزدبگير ارگرِك عنوان و به ،نداوني را مطرح كردعنوان يك واحد تع مجمتع موندراگون به شنهاد ورود بهيو پ ،نشان دادند
كاران معتقدند كارگران معمولي توانايي و  محافظه ادامه خواهد داشت. ،خود تبديل شوند مالكان تعاوني واحد به كه اين ي ها درباره بحث با آن
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آلبرت و  و، 158، ص 1988يد به دوين كنند مراجعه كن استدالل مي كه برخالف اين نظر آثاريارند. در ميان دتمايل به خودمديريتي ن
  .15، ص 1991هانل 

مشاركت  خود به طور خودبه كه در آن كارگران بهتلقي مي شود در آغاز فرايند ادغام جمعي  يضرورت عنوان  مشاركت بهپيشبرد  نياز به - 3
مور شركت توانند با مداخله در ا مي مردم«... . شود ها منجر مي طور واقعي به بهبود زندگي آن كنند كه اين امر به آورند و تجربه مي روي مي

پيدا تر تمايل  مشاركت بيش ثر است بهؤم گيري واقعاً ها در تصميم نها مطمئن شوند كه مشاركت آ و اگر آن ندامر مشاركت را بياموز
ع گسترش مداوم تمايل به خودمديريتي از طريق مشاركت در مديريت وموض بابتر در  ). براي اطالع بيش12ص  ،1986(هلد .» كنند مي

 :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). 

  ديت دارند.وكنند گرچه در مشاوره محد مديريتي شركت مي هاي مستقيمِ گيري تصميمها در  آن -6 

كه از تمامي  . بسياري در موندراگون به اين سازمانتغيير داده است» بشريت در كار موندراگون:«نام قانوني خود را به  ،شركت اخيراً -7
  گيرد. نيز از اين اصطالح بهره مي . اين مقالهكنند اشاره مي MCCعنوان  تعاوني تشكيل شده  زير 

  :شود فشرده از مديريت در آدرس زير ديد مي يك نمودار تصويريِ -8
http://www.mondragon-corporation.com/language/en-US/ENG/Who-we-are/Management-
Model.aspx. 

مشاهده موندراگون  بخش از مجموعههاي مختلف اين نمودار كليك كنيد يك توصيف مختصر از معنا و ميزان آن  قسمت ر رويب اگر
  .كنيد مي
براي اين مفهوم در انگليسي كلمه مناسب ». گنكسب مهارت و ايجاد يك فره«تركيبي است از  اساساً )Formación( فورماسيون -9

هاي  براي اجتناب از تكرار مكرر از عبارت )formation(  »فورماسيون«از ترجمه  لفانؤاز مسنده نظير تعداد ديگري وجود ندارد و نوي
  كند. استفاده مي نامناسب توصيفيِ

البته اگر نشست  است  كنند، صادق درصد اعضايي كه در نشست عمومي اعضا شركت مي فارغ از ،اين شرايط براي اين وضعيت -10
بسيار اندك خواهد بود. مشاركت در آن نشست ،تصميمات مديريت نباشدييد بر أهر تچيزي بيش از م  
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