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مقدمه
امــروزه ســازمان هاي بــزرگ و عظيــم 
گذشــته ديگر كارساز نيســتند. سازمان هاي 
بزرگ با ســاختارهاي سنتي، توان و انعطاف 
الزم جهــت هم ســويي بــا تغييــرات محيط 
پيراموني خود را ندارند. اين ســازمان ها براي 
بقــاي خــود مجبورند يا تغيير ســاختار دهند 
يا خود را بــه ابزارهايي مجهــز كنند تا توان 
مقابله با تغييرات جهاني را به دســت آورند. 
يكي از مهم ترين اين ابزارها، ايجاد ســازمان 
يادگيرنده و نهادينه كردن يادگيري سازماني 

است.
ويژگي هــاي ســازمان هاي يادگيرنده بر 
پنج اصل بنا نهاده شــده اســت كه عبارتند از 
قابليت هاي شخصي، مدل هاي ذهني، آرمان 

مشترك، تفكر سيستمي و يادگيري تيمي.
شركت مهندســي و توسعه نفت در سال 
1373 بــا هدف توســعه مياديــن نفت وگاز 
كشور تأسيس شد و وظيفه اصلي آن نظارت 
بر اجــراي پروژه هاي كالن حوزه نفت وگاز 
كشــور و راهبري قراردادهاي بيع متقابل در 
ســطح شــركت ملي نفت ايران اســت. اين 
شركت متولي توســعه ميادين نفتي و گازي 
با اســتفاده از منابع مالي خارجي يا داخلي در 

سطح شركت ملي نفت ايران است.
بر اين اساس مي توانيم وزن پنج اصل فوق 
را بــه عنوان ملزومات مديريتي ســازمان هاي 
يادگيرنده در شركت مهندسي و توسعه نفت 
بررسي نماييم تا از اين طريق گامى در جهت 

كاربردي نمودن اين ايده برداشته شود.

1- سازمان يادگيرنده
سازمان ها امروزه دچار تغييرات شگرفي 
شــده اند. رشــد ســازماني و تبديل ســازمان 
از شــكل بســته به موجوديتي زنــده و تغيير 
الگوهاي ثابت و از پيش تعيين شــده سازمان 
بــه الگوهــاي ســازگار شــونده و منعطف، 
نمونه هايي از تغييراتي هستند كه در سازمان ها 

به وجود آمده اند[10].
امــروزه ديگــر ســازمان هاي بــزرگ و 
پيچيده اي كه در دهه هاي قبل وجود داشــتند 
كارســاز نيســتند و حكم دايناســورهايي را 
دارند كه توان تطبيق خود با محيط را نداشته 
و محكوم به فنا شــده اند. سازمان هاي بزرگ 
با ســاختارهاي ســنتي، توان و انعطاف الزم 
جهت هم سويي با تغييرات محيط پيراموني به 
ويژه جهاني شدن را ندارند و براي بقاي خود 
مجبورند يا تغيير ساختار بدهند و يا خود را به 
ابزارهايي مجهز كنند تا توان مقابله با تغييرات 
جهاني را به دســت آورند. يكي از مهم ترين 
اين ابزارها، ايجاد سازمان يادگيرنده و نهادينه 

كردن يادگيري سازماني است [1].
در تعريف سيســتماتيك، يك ســازمان 
يادگيرنده ســازماني اســت كه با قدرت و به 
صــورت جمعي يــاد مي گيــرد و به صورت 
مــداوم خود را بــه نحوي تغييــر مي دهد كه 
بتواند با هدف موفقيت مجموعه سازماني، به 
نحو بهتري اطالعات را جمع  آوري، مديريت 

و استفاده كند [2].
بديهى اســت كه ســازمان ها به صورت 
اتفاقي يادگيرنده نمي شوند، بلكه حركت به 

ســمت يادگيرنده شدن مستلزم برنامه ريزي و 
تالش هاي هدفمند است. اگرچه مي  توان براي 
آموزش سازماني تاريخچه اي طوالني را متصور 
بود، ليكن تأكيد رســمي بر تأثير آموزش در 
رشد و بالندگي سازمان به اواسط دهه 1940 باز 
مي گردد. در آن ســال ها كارشناسان آموزش 
معتقد بودند كه آمــوزش ضمن خدمت بايد 
به نحوي طراحي و اجرا شــود كــه بتواند در 
بهبود كلي ســازمان مؤثر باشد. براي دستيابي 
به اين هدف، آموزش بايد هم در تشــخيص 
نارسايي هاي سازمان و هم در درمان مشكالت 
مؤثر باشد [3]. در ســال هاي بعد، برنامه ريزي 
و اجراي دوره هاي آموزش ســازماني گسترش 
بيشــتري يافت. تشــكيل دوره هاي آموزش به 
عنوان يك قلمرو از انگلستان و آمريكا آغاز 
مســير  دو  از  تدريــج  بــه  و  شــد 
بـــزرگ  شـــــركت هاي  و  دانشــــگاهي 
و چند مليتــي بــه ســاير كشــورهاي جهان 

راه يافت [3].
بــا اين وجود با آغاز فعاليت هاي توســعه 
ســازماني، آموزش نيز به عنوان عنصر اساسي 
تمــام برنامه هاي مديريت منابع انســاني تلقي 
گرديد و ميزان تأكيد بر آموزش به منزله يكي 
از معيارهاي مهم ســنجش اثر بخشي سازماني 
به شمار آمد. يادگيري سازماني در سال 1963 
كه اولين بار تعريفي از آن ارائه شــد تا اوائل 
دهــه 1990 كه مجدداً تعريف جديدي از آن 
ارائــه گرديد، مورد بحــث و تجزيه و تحليل 

صاحب نظران مديريت بوده است [3]. 
دكتر پيتر ســنگه مبدع ايده سازمان هاي 

طراحي، تبيين و ارزيابي مدل سازمان يادگيرنده 
در شركت مهندسي و توسعه نفت
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اين گونه ســازمان ها  يادگيرنده، ويژگي هاي 
را بــر پنج اصل بنا نهاده اســت كــه عبارتند 
از قابليت هــاي شــخصي، مدل هــاي ذهني، 
آرمان مشترك، تفكر سيســتمي و يادگيري 

تيمي [5].
برايــن اســاس مي توانيم پنــج اصل فوق 
را بــه عنوان ملزومات مديريتي ســازمان هاي 
يادگيرنــده در نظــر گرفتــه و ميــزان و وزن 
هر يك را در شــركت مهندســي و توســعه 
نفت بررســي نماييــم تا از ايــن طريق قدمي 
در جهت كاربردي نمودن اين ايده برداشــته 
شــود. شركت مهندســي و توسعه نفت يكي 
از شــركت  هاي فعال در صنعت نفت كشور 
است. اين شــركت در ســال 1373 با هدف 
توسعه ميادين نفت وگاز كشور تأسيس شد و 
وظيفه اصلي آن نظارت بر اجراي پروژه هاي 
كالن حــوزه نفــت وگاز كشــور و راهبري 
قراردادهاي بيع متقابل در سطح شركت ملي 
نفت ايران اســت. اين شــركت متولي توسعه 
ميادين نفتي و گازي با اســتفاده از منابع مالي 
خارجي يا داخلي در سطح شركت ملي نفت 

ايران است.
بايد توجه داشــت كه دوران دستيابي به 
توليد راحت و ارزان نفت و گاز در دنيا سپري 
شــده و امروزه براي توليد نفت و گاز بايد به 
سراغ مياديني رفت كه بهره برداري و استفاده 
از آنهــا، چالش ها و فعاليت هاي بســياري را 
مطالبــه مي كنــد. اين مهــم نيازمند اســتفاده 
از آخريــن يافته هاي علمــي و تكنولوژيكي 
روز دنيــا در حوزه صنعت نفــت و گاز بوده 
و بــا بهره گيري از نيروي انســاني متخصص 
و مجــرب كه باالترين ســرمايه ســازماني به 

حساب مي آيند، ميسر مي گردد.
بــر اين اســاس و با توجه بــه روند رو به 
رشد توســعه فن آوري هاي مربوطه در صنايع 
نفــت و گاز دنيــا از يــك ســو و از ســوي 
ديگر شــرايط حاكم بر روابــط بين الملل كه 
دســتيابي ايران به اين فن آوري هاي جديد را 

با محدوديت هايي مواجه نموده و همچنين با 
توجه به وضعيت ميادين نفتي و گازي كشور 
كــه عمدتاً در نيمه دوم عمر خود به ســر مي 
برند و لــزوم به كارگيــري روش هاي جديد 
ازدياد برداشــت، شــركت مهندسي و توسعه 
نفــت را با چالش هاي محيطــي مواجه كرده 
است. اين شركت براي حفظ و ارتقاي مزيت 
رقابتي خــود بايد تالش هايــي را انجام دهد 
كه حاصل اين تالش ها، شــركت مهندســي 
و توســعه نفت را در مقايســه با بســياري از 
ســازمان هاي ديگر در معرض موضوع لزوم 
يادگيرنــده بودن ســازمان قرار داده اســت. 
همچنيــن بــا توجه بــه اينكه اين ســازمان از 
ســازمان هاي بزرگ و مهم شركت ملي نفت 
ايران محسوب مي شود، لزوم پژوهش در اين 
خصــوص و مبتنــي بــر مــدل ســازمان هاي 
يادگيرنده موضوعيــت يافته و تحقيق حاضر 

نيز بر اين اساس انجام شده است.

 2- روش تحقيق
روش هاي تحقيق را با معيارهاي مختلفي 
طبقه بنــدي مي كننــد كــه معروف ترين آنها 

عبارتند از:
الـف- طبقه بندي تحقيق بر مبناي هدف: 
در ايــن طبقه بنــدي قبل از هر چيــز به ميزان 
كاربرد مســتقيم يافته ها و درجه تعميم پذيري 
آنها در ســاير شــرايط توجه مي شود. تحقيق 
حاضر سعي بر اعمال آزمون نظريه پيترسنگه 
درباره سازمان يادگيرنده در شركت مهندسي 
و توســعه نفت دارد. در واقع هدف از اجراي 
ايــن تحقيــق، توســعه مجموعه دانســته هاي 
موجود درباره سازمان هاي يادگيرنده در يك 
ســازمان دولتي خاص يعني شركت مهندسي 
وتوسعه نفت است. پس از لحاظ هدف (نوع 
اســتفاده) اين تحقيق يــك تحقيق كاربردي 
است. از طرفي تحقيق حاضر به بررسي مدل 
سازمان يادگيرنده پيترســنگه پرداخته است، 

لذا يك تحقيق بنيادي نيز به شمار مي رود. 

ب- طبقه بنـدي تحقيق بـر مبناي روش: 
اين تحقيق از اين رو كه مًولفه هاي ســازمان 
يادگيرنده را در شــركت مهندســي و توسعه 
نفت مورد بررســي قرار مي  دهد، تحقيقي از 
نوع پيمايشي-مقطعي و از نوع ارزيابي است 
و همچنين از اين رو كه مدل پيتر ســنگه را با 
داده هاي جمع آوري شــده مورد بررسي قرار 
مي دهد، تحقيقي از نوع توصيفي- همبستگي 
از نوع تحليــل ماتريس واريانس، كواريانس 

به روش تحليل عاملي- تأييدي است.
جامعه آماري اين پژوهــش را كاركنان 
و مديران شــركت مهندســي و توســعه نفت 
تشــكيل مي دهنــد كــه در مجمــوع حدود 
1000 نفر هســتند. از آنجا كه انتخاب نمونه 
با تعداد كافي به منظور جمع آوري اطالعات 
از اهميت زيادي برخوردار اســت و همچنين 
با توجه به وســعت جامعه مورد نظر كه منجر 
بــه صرف هزينــه و وقــت بســيار و كاهش 
دقت مطالعه مي شــود، با اســتفاده از يكي از 
روش هاي آمــاري يعني فرمــول كوكران3، 
با ضريــب اطمينان %95 واحتمال خطاي 5%، 
300 تن از پرســنل شــركت به عنوان جامعه 

آماري انتخاب شده اند.
2 2

2 2 2

1000 1 962 0 834
1000 0 082 1 962 0 834 3000/082 1/962

1/962

0/8342
0/834

شــيوه نمونه گيــري مــورد اســتفاده در 
ايــن تحقيــق روش تصادفي طبقه اي اســت، 
زيرا در آن شــانس برابر بــراي انتخاب افراد 
جامعه جهــت عضويــت در نمونــه رعايت 
مي شــود و نمونــه انتخــاب شــده معــرف 
جامعه آماري اســت و صفــات آن با صفات 
جامعه هم خوانــي دارد. در ايــن پژوهش از 
روش هاي ميداني شــامل روش پرسشنامه اي 
جهــت جمع آوري اطالعات اســتفاده شــده 
از پرسشــنامه  اســت. در پژوهــش حاضــر 
ســاخته محقق شامل 25 ســؤال در خصوص 



ماهنامه  اكتشاف و توليد/ شماره 90 / خرداد ماه 1391

29

بررســي مطابقــت ويژگي هاي ســازمان هاي 
يادگيرنده با شــركت مهندسي وتوسعه نفت 
(براســاس مدل پيترسنگه) استفاده شده است 
و  پرسشــنامه  كل  پايايــي  كــه 
آلفــاي  جــدول  در  آن  زيرمقياس هــاي 
كرونبــاخ ارائــه شــده اســت (جــدول 1). 
از آنجايــي كــه شــاخص آلفــاي كرونباخ 
معمــوالً شــاخص مناســبي بــراي ســنجش 
قابليت اعتماد ابــزار اندازه گيري و هماهنگي 
درونــي ميان عناصر آن اســت و بــا توجه به 
اينكه براي ســؤاالت پاســخ درســت و غلط 
وجــود نداشــته اســت، از ضريــب آلفــاي 
كرونباخ براي تعيين پايايي پرسشنامه استفاده 

شده است.

3- مدل تحليلي تحقيق
هر پژوهش ميداني به مــدل تحليلي نياز 
دارد كه در قالب ابزار تحليلي مناسب، متغيرها 
و روابط بين آنها را نشان مي دهد. مدل تحليلي 
اين تحقيــق برگرفتــه از ديدگاه پيترســنگه 
براي بررســي ســازمان يادگيرنده است. در 
ايــن مــدل، تــالش شــده اســت تــا ابعــاد 
ســازمان يادگيرنده (قابليت شــخصي، مدل 
ذهني، آرمان مشــترك، يادگيــري جمعي، 
تفكرسيســتمي) و رابطــه بين ابعاد ســازمان 
شــناختي  جمعيــت  عوامــل  و  يادگيرنــده 
در شــركت مهندســي و توســعه نفت نشان 
داده شــود. هــر پژوهــش ميدانــي بــه مدل 
تحليلــي نياز دارد كه در قالــب ابزار تحليلي 

مناســب، متغيرها و روابط بين آنها را نمايش 
مي دهد. شــكل 1 مدل تحليلي اين تحقيق را 

ارائه مي دهد.

4- يافته هاي تحقيق
4-1- تحليـل عاملي -تأييـدي براي بررسـي 
اعتبار سـازه اي سـؤاالت پرسشـنامه سـازمان 

يادگيرنده براساس مدل پيترسنگه
جــدول مقادير برآورد تحليل عاملي براي 
هر يك از مؤلفه ها، نشان دهنده مقادير برآورد 
پارامترها براي تحليل عاملي تأييدي ســؤاالت 
پرسشنامه مدل پيترسنگه است (جدول شماره 2). 
اين جدول شامل مقادير برآورد بارهاي عاملي، 
مقدار اســتاندارد شــده بارهاي عاملي، خطاي 
استاندارد بارهاي عاملي، مقدار t، ضريب تبيين 
و سطح معنا داري شاخص ها در ارتباط با ابعاد 
ســازمان هاي يادگيرنده است. همچنين مقادير 
بارهاي عاملي اســتاندارد شده نشان دهنده آن 
هســتند كه به طور كلي كدام عامل در مقايسه 
با چهار عامل ديگــر مي تواند بهتر بعد خود را 

بسنجد.
همان طــور كــه در اين جــدول مالحظه 

مي شــود، مقاديــر بــرآورد بارهــاي عاملي، 
خطاي اســتاندارد و مقادير t مشــاهده شــده 
براي هر يك از ابعاد نشــان دهنده آن هستند 
كه اين موارد با بيش از %99 ضريب اطمينان 
با مؤلفــه ســازمان يادگيرنده رابطــه معنادار 
دارنــد (p<0/01 وt>3). همچنين همان طور 
كه در جدول 2 نشــان داده شده است مقادير 
تمام بارهاي عاملي اســتاندارد شده سؤاالت 
بــاال بيش از 0/5 و به عدد 1 نزديك اســت. 
بنابرايــن تمــام مًولفه ها با شــدت قابل قبولي 
بعد خود را اندازه  گيــري مي كنند و بين آنها 
بعــد مدل ذهني، بهتر از بقيه بعد  ها، ســازمان 

يادگيرنده را مورد سنجش قرار مي دهد. 

4-2- آزمـون t تك نمونـه اي براي بررسـي 
وضعيـت موجـود ابعاد سـازمان يادگيرنده بر 
اسـاس نظـرات كاركنـان و مديران شـركت 

مهندسي وتوسعه نفت
همان طور كه در جدول شمارة3 مالحظه 
مي شــود، مقادير ميانگين مشاهده شده بيانگر 
آن هســتند كه ابعاد (قابليت شــخصي، مدل 
ذهنــي، آرمان مشــترك، يادگيــري جمعي 

  1    مدل تحليلي تحقيق

مقاديــر آلفــاي كرونبــاخ براي پرسشــنامه و 
مؤلفه هاي آن

    1  

تعداد عنوان مؤلفه
سؤال ها

آلفاي 
كرونباخ

50/884قابليت شخصي
50/893مدل ذهني

50/865آرمان مشترك
50/875يادگيري جمعي
50/893تفكر سيستمي

250/963سازمان يادگيرنده
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و تفكــر سيســتمي) در حــد متوســط (عدد 
3) ارزيابي مي شــوند. مقادير ابعــاد (قابليت 
شــخصي، مــدل ذهنــي، آرمان مشــترك و 
يادگيري جمعي به غير از تفكر سيســتمي) به 
صورت معناداري و بــا بيش از %99 اطمينان 
بيش از حد متوســط هستند (t>3) و در ميان 
حدود متوســط و زياد قــرار دارند. همچنين 
وضعيــت موجود مؤلفــه تفكر سيســتمي از 
ديدگاه مديران و كاركنان شركت مهندسي 
و توســعه نفت با حد متوســط تفاوتي ندارد 
(t<2). بنابرايــن اين مؤلفه از ديدگاه آنان در 
حد متوسط ارزيابي  مي شود. در نهايت مؤلفه 
ســازمان يادگيرنــده نيز از ديــدگاه مديران 
وكاركنان شركت مهندسي و توسعه نفت به 
طور كلي با بيش از %99 اطمينان بيشتر از حد 
متوســط ارزيابي مي شــود و به صورت كلي 

ميان حدود متوسط و زياد قرار دارد.

 5- بحث
يكــي از راه هاي كســب مزيــت رقابتي و 
پايدار، تأكيد و توجه بر يادگيري مستمر كاركنان 
ســازمان به منظور نيل به اهداف سازماني ضمن 
حداكثر اثربخشــي اســت. به طور قطع محيط 
متغير كنوني به سازمان ها اجازه نخواهد داد كه 
در مقابل فشارهاي ناشي از مهارت، توانايي ها و 
فن آوري هاي رقبا به صورت سنتي و هميشگي 
اداره شــوند. بسترسازي و زمينه سازي يادگيري 
و آموزش ســريع تر از رقبا مي تواند به ســازمان 
كمك كند تا نســبت به رقبا سريع تر و بهتر گام 
بردارد [7]. به نظر مي رســد كه توجه به مفهوم 
ســازمان يادگيرنده مي تواند ســازمان را از هر 

جهــت در محيط متالطم كنوني بيمه و تضمين 
نمايد تا ســازمان بهتر در برابر تغييرات واكنش 
و انعطاف از خود نشــان دهد. بنابراين به عنوان 
موضوع بحــث و مطالعه آتي مي تــوان عوامل 
مؤثــر بر حفظ ســازمان يادگيرنــده و در نتيجه 
افزايش آمادگي و انعطاف پذيري سازماني را 

مدنظر قرار داد.
ســيد علــي تقــوي در تحقيقــات خود 
در ســال 1387 بــه بررســي تجربــه مديران 
شــركت هاي دولتي و خصوصي در ارتباط 
با مفهوم ســازمان يادگيرنده پرداخته اســت. 
وي در تحقيقــات خود از نظــر مك گيل و 
اســكلومن و تحقيقاتي كه آنها در دانشــگاه 
تگزاس انجام داده اند اســتفاده نمود و نتايج 
تحقيق وي حكايت از تفــوق و برتري نمره 
تجربيــات مديــران شــركت هاي خصوصي 

(شيشــه قزوين، ســيمان شــرق، گچ ايران) 
نســبت به نمره تجربيات شركت هاي دولتي 
(شيشه آبگينه، سمان ســپاهان و گچ تهران) 

دارد.
فاطمــه بخشــي زاده نيــز در تحقيقــات 
خود در ســال 1389 به بررســي ويژگي هاي 
سازمان يادگيرنده در شركت مادر تخصصي 
خدمات كشــاورزي پرداخته است كه نتايج 
تحقيــق وي نشــان از تطابق مــورد نظر بين 

سازمان يادگيرنده با اين شركت دارد.

نتيجه گيري
در مجمــوع نتايــج به دســت آمــده از 
مطالعه كتابخانه اي وتحقيقات ميداني محقق 

را مي توان در قالب موارد ذيل ارائه نمود.
1- ســازمان هاي امروزي به شدت تحت 

  2    مقادير برآورد تحليل عاملي براي هر يك از مؤلفه ها
سازمان يادگيرنده

برآورد بار      عنوان سؤال
عاملي

مقدار 
استاندارد 

شده بارعاملي

خطاي 
استاندارد بار 

عاملي
برآورد خام بار 

(t) سطح معني ضريب تبيينعاملي
داري شاخص

0/630/630/05311/90/4P<0/01قابلت شخصي
0/790/790/04716/690/65P<0/01مدل ذهني

0/720/720/05114/290/53P<0/01آرمان مشترك
0/840/840/0516/880/66P<0/01يادگيري جمعي
0/730/730/05214/030/52P<0/01تفكر سيستمي

  3    مقادير آمار توصيفي واستنباطي آزمونt  تك نمونه اي
ارزش آزمون برابر 3 است

ميانگين 
مشاهده 

شده
انحراف 

درجه مقدار tاستاندارد
آزادى

سطح 
معنادارى

اختالف 
ميانگين

فاصله اطمينان 95% 
براى اختالف

حد باالحد پايين
قابليت 
3/5140/8589910/36429900/5140/41640/6116شخصى

3/4380/779869/72829900/4380/34940/5266مدل ذهنى

3/1780/772733/9929900/1780/09020/2658آرمان مشترك

3/4440/771529/96829900/4440/35630/5317يادگيرى جمعى

0/03320/1892-3/0780/978521/3812990/1680/078تفكر سيستمى
سازمان 
3/33040/719397/95529900/33040/24870/4121يادگيرنده
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تأثير تغييرات محيطي قرار دارند و بايد به هر 
صورت خود را براي مواجهه با اين تغييرات 

آماده نمايند.
 2- يكــي از راه هاي برتري ســازمان ها 
نسبت به رقباي آنها توجه به يادگيري مستمر 
و همه جانبه در ســازمان ها است كه منجر به 
ايجاد مزيت رقابتي مي گردد. نظريه سازمان 
يادگيرنده كمك شاياني به سازمان ها در اين 
راســتا مي نمايد. پيشنهادهاي ذيل را مي توان 
بــراي محققينــي كــه عالقه  مند بــه موضوع 

سازمان يادگيرنده هستند ارائه نمود: 

 3- يكــي از موضوعاتــي كــه مي تواند 
به عنوان يــك موضوع مهــم تحقيق مطرح 
شــود، بررســي نحوه ايجاد آرمان مشترك 
ميــان كاركنــان ســازمان ها و شــركت هاي 

خدماتي است.
 مؤلفه هــاي ســازمان يادگيرنــده را در 
ســازمان هاي ديگــري بــه جز ســازمان ها و 

شركت هاي خدماتي مورد بررسي قرار داد.
 مي تــوان به بررســي يكايــك مؤلفه ها 
و چگونگــي بهبــود آنهــا در ســازمان هاي 
مختلف پرداخــت. چرا كــه اجرايي كردن 

ايده ســازمان هاي يادگيرنده در ســازمان ها 
و شــركت هاي خدماتي وابسته به تحقيقاتي 
است كه در مورد بهبود و گسترش مؤلفه هاي 

سازمان يادگيرنده انجام خواهد شد. 
 4- عملكرد شــركت هاي حوزه نفت و 
گاز را در دو بخش خصوصي و دولتي مورد 

بررسي قرار داد.
 5- نحوه پياده ســازي نظريه سازمان هاي 
شــركت هاي  و  ســازمان ها  در  يادگيرنــده 
توليدي و آموزشي را مي توان به عنوان يك 

موضوع تحقيقاتي جديد مدنظر قرار داد. 
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