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  چكيده
از يك طرف امكانات  ،نگاه علمي به پديده ها و بهره برداري در جهت رفاه زندگي انسان با  ،رنسانس و انقالب صنعتي

 رقم زد كه مخاطرات بزرگي را بطور همزمان و از طرف ديگر  دادقرار  انسان خدمتبسيار وسيع و درحال توسعه اي در 

مزبور عبارتند از آلودگي محيط زيست، تروريسم ، مخاطرات ادامه سالم زندگي را با مشكالت بزرگي مواجه ساخته است. 

  فرقه گرايي ، ايجاد شكاف در بنياد خانواده و ..... 

و جامعه ها ز نعمات بزرگي است كه خداوند در نهاد انساناپيوند ناگسستني و غير قابل زوال بين اعضاي خانواده و فاميل 

قرارداده است و بشر آگاه امروز مي تواند با نگرش و تفكري علمي، روي اين پيوند حساب بازكند. خانواده و هاي انساني 

درنورديدن  فاميل يادگيرنده نگرشي است كه مي خواهد پيوند مزبور را با نگاهي علمي و تحقيقي شناسائي و از آن در جهت

  گشايد.ب امروز، باب جديدي تغيير و تحولدر دنياي به سرعت در حال  وصالح ا وخير ومرزهاي ناشناخته انسان 

مطالعه و تحقيق در خانواده و فاميل يادگيرنده از دو سال قبل پايه گذاري شد كه نتائج قابل ذكري به همراه داشته و 

دگيرنده و نگاه علمي به آن با رويكرد تحقيق مزبور هم اكنون نيز ادامه دارد. در اين مقاله علت طرح خانواده و فاميل يا

آن پرداخته  يبه نحوه ايجاد و پايدار ،سازمان و سازمان يادگيرنده با يادگيري مورد بحث قرارگرفته و ضمن تفاوتهاي آن

  هاي آن به اختصار شرح داده شده است. نديسيپليشده و در اين رابطه 

  

يادگيري،  خانواده  مشاوره، ،دايالوگكليد واژه ها : تفكر سيستمي، قابليتهاي شخصي، مدلهاي ذهني، آرمان مشترك، 

 يادگيرنده، فاميل يادگيرنده، 
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  فاميل يادگيرندهخانواده و 
  پيامي نويد بخش براي ساختن آينده اي بهتر

  

 Reflectionsسابقه ايده پردازي نويسنده در خانواده و فاميل يادگيرنده به مطالعه مقاله اي برمي گردد كه در ژورنال 

 , (The SoL Journal ,Vol.6,No.8-10,PP55-68 ),  دانشجويي  چاپ  ميالدي به عنوان دستاورد تحقيق  2006در سال

3آن،  ايده فاميل يادگيرنده مطالعه)را مطرح كرده بود كه با  Learning Villageشده بود و ايده دهكده يادگيرنده (
 

در ذهن تداعي شد ولي گذشت زمان و فراهم نبودن شرايط كار در آن ايده، آنرا به بايگاني ذهن سپرد.  4وخانواده يادگيرنده

بزرگي كه برگزاري خاطره چهل سال   ، فاميل1393ميسر نگرديد تا آنكه در خرداد در آن سالها گذشت و شرايطي براي كار 

جلسات فاميلي خود را تدارك مي ديد، از نويسنده براي ايراد يك سخنراني جدي دعوت به عمل آورد. در اين شرايط بود كه 

و فعاليتهاي متعددي به به صورت يك تحقيق در دستور كار قرار گرفت آن ايده دوباره در ذهن فعال شد و از آن زمان 

جامعه بزرگ و شايسته ايران تقديم مي گردد ،باشد كه مقاله به اينك به صورت يك د كه همچنان ادامه دارد و جريان افتا

  د.ندبه پيونعلمي و تحقيقي  ن نيز به اين فعاليتاديگرجرقه اي در اذهان زند و 

  

  فاميل يادگيرنده خانواده و چرا 
و در افكار بشر رقم زد كه موجد دستيابي بشر به قدرتي موضوع رنسانس و انقالب صنعتي جرياني را در زندگي بشر 

در اختيار بشر قرار نگرفته بود و آن موضوع متدولوژي و راهكار  ،شدكه تا آن زمان هرگز چنين قدرتي با اين ابعاد بزرگ

به طور فاميل، راهكار مورد اشاره هنوز به مرزهاي خانواده و .نمودرا تبديل به قدرت تحت تسلط بشر  علمبزرگي است كه 

وارد نشده و در اين رابطه نظام آموزش و پرورش كشورها توسعه نيافته اند. خانواده و فاميل يادگيرنده  ،رسمي و فراگير

    آموزش و پرورش محسوب مي شود.موضوعي است كه در حوزه توسعه مرزهاي 

زندگي بشر شكل گرفته كه همواره در حال توسعه و  ي دراين است كه يك خطر بسيار بزرگ يتواقعاز زاويه اي ديگر

در دنيايي به عنوان مثال بشر را تهديد مي كند.  از همه، فرزندانمان و نسل آينده فزوني است و همه زندگي انسان و مهمتر

ايي براي كه پيشرفت دانش و تكنولوژي به آنجا رسيده كه امكان ساختن مواد مخدرو نيز، توليد انواع سموم و بمب شيمي

انسانهاي معمولي فراهم و تسهيل شده است، آيا اين امكان و توانائي، به تنهائي يك خطر بسيار بزرگ براي نسل جوان و 

در دنيائي كه ارتباطات و تعامل انسانها با يكديگر، تمامي نيز، جوامع محسوب نمي شود؟ ! از بعد اقتصادي و اجتماعي 

گي را چنان در نورديده كه امكان القاء اعتقادات و باورهاي به ظاهر زيبا به سادگي مرزهاي كشوري، شهري و حتي خانواد

خانواده و  !فراهم شده است، آيا اين امكان يك خطر بزرگ براي همه نسلها بويژه نسل تاثير پذير جوان محسوب نمي شود؟

اده و فاميل يادگيرنده توسعه يافت و به اين فاميل يادگيرنده پاسخي بود كه به ذهن تداعي شد و با تامل در آن ايده خانو

جهت متمايل شد كه اين ايده مي تواند تكيه گاهي را براي فرزندان و مامني را براي خانواده ها و فاميلها فراهم نمايد و به  

عي برپايه عشق و بزرگراهي ايمن مبدل شود. جواني كه به خانواده  و به فاميل وابسته باشد،خانواده و فاميلي كه به طور طبي

محبت و صميميت پايه گذاري و تامين مي شود و پيوندي خدائي و خلقتي غير قابل تفكيك و زوال ناپذير، زيربناي آن 
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است، قطعا مي تواند چنين نقش بزرگي ايفا كند. خانواده و فاميل يادگيرنده نگرشي است كه مي خواهد پيوند مزبور را با 

در دنياي به  درنورديدن مرزهاي ناشناخته انسان وخير و صالح اوي كند و از آن در جهت نگاهي علمي و تحقيقي شناسائ

  ، باب جديدي بگشايد.تغيير و تحول امروزسرعت در حال 

  

  فاميل يادگيرندهخانواده و پايدار  و شكل گيري پايه گذاري
ايدار باشد، جايگاهش خانواده داشته و پمسئله اي كه امروزه در دنيا مطرح است اينست كه اگر ميخواهي موضوعي دوام 

و صله  و فاميل، خانواده اصالت . در كشور بزرگ ايران، ارزش هاي بسيار اصيلي وجود دارد كه يكي از مهمترين انهااست

، مي توان اقدام به پي ريزي بنيادي كرد كه اين بنياد از همين مزيترحم بين اعضاي آنها است لذا با بهره گيري از اين 

خانواده و فاميل يادگيرنده ، از همين زمينه ارزشمند، يعني از باور اصالت  . ايدهختاري، بيشترين استفاده را نمايدوضوع سام

  .مي نمايدو جريان پايداري را پايه گذاري  مي كنداستفاده  خانواده و فاميل

مهارت هاي عمومي است. در زمان ما مهارت هاي  همواره مطرح بوده ،موضوعي كه در زندگي انسانها در همين رابطه 

با موبايل و .......  عمومي به سرعت در حال تغيير و توسعه است كه از آنجمله است مهارتهاي رانندگي، تايپ، كامپيوتر، كار

 استريت كه از مهمترين آنها مهارت مدي استواجه ممهارت ها همواره با افزايش  بشر مي توان گفت كه در نگاهي عميقتر

از مهارت هاي انساني كه امروزه مطرح ميشود  ديگر . يكي5مي باشدكه شامل مهارت در پنج وظيفه و پنج ديسيپلين 

. شروع دايالوگ در يك استسال است كه  مطرح شده  40تا  30حدود كه دايالوگ است. دايالوگ يك لغت علمي است 

  .ا ورشد يك فاميل يادگيرنده استخانواده و در جمعهاي فاميلي، شالوده شكل گيري، بق
    

  فاميل يادگيرندهخانواده و زير بناي نگرش به  :نگاه علمي به يادگيري
با عنوان امروزه واژه رشد در مبحثي و در مديريت سازمانها مطرح شد. "يادگيري"به نام  ميالدي مبحثي 1970در دهه 

به خدمت  علميدر مفهوم صاحب نظران علم مديريت، واژه يادگيري را  ،1970يادگيري تئوريزه شده است. لذا دردهه 

دهكده كشور يادگيرنده و جهان يادگيرنده، شد و امروزه متولد و به دنبال آن مفهوم عميقي به نام سازمان يادگيرنده  گرفتند

؟ چه بايد كرد ايجاد شودخانواده و فاميل يادگيرنده چه بايد كرد تاحال سوال اساسي اينست كه  .شده استمطرح  يادگيرنده

هر روز در سطح جديدي از يادگيري قرار گيرند و بتوانند استعداد هاي فردي و جمعي را بيشتر و و فاميلها كه خانواده ها 

  عميقتر بشناسند، رشد دهند و از آنها بهتر بهره ببرند.
  

  يادگيرندهفاميل خانواده و سازمان يادگيرنده و مقايسه 

 : 6مقايسه موارد زير قابل طرح استاين در 

 نهاد خلقت است.ارزش برخاسته از ماموريت  و خاستگاه خانواده و فاميل،  يكخاستگاه سازمان، -

كه از افراد تشكيل مي شود و در فاميل يادگيرنده، خانواده به عنوان است  كوچكترين عنصر سازمان يادگيرنده، تيم -

 كوچكترين عنصر آن از پدر، مادر و فرزندان تشكيل مي شود 
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در حاليكه در فاميل يادگيرنده ايجاد  ،مستمر است نيازمند رهبري در سازمان يادگيرنده تيم سازي يك فرايند  -

 جزء تفكيك ناپذير و زوال ناپذير آن است. خانواده يك امر نهادي هر اجتماعي بوده و

شوند. البته با تفاوتهاي اقتصادي  موسسات خيريه وند زيربناي تاسيس نمي توا هردو فاميل يادگيرندهسازمان و  -

 قابل تامل بنيادي

زمان ها و فاميلها را به صورت ساختاري و بدون هزينه و تعامل بين خانواده كه هر خانواده عضو چند فاميل است  -

 تضمين كرده است در حاليكه همين تعامل در بين تيمهاي يك سازمان هزينه بر و زمان بر است.

در بود و نبود  نيزكشور، مخصوصا فراز و نشيبهاي اقتصادي، در ركود و رونق سازماني و  سطح فراز و نشيب هاي -

 فاميل، نقشي ايفا نمي كند در بود و نبود خانواده و همين موضوع در حاليكه اساسي دارند  يآنها نقش

خانواده ها و فاميلها به طور سازمانها يا در رقابت با هم هستند و يا در بي تفاوتي نسبت به يكديگر در حاليكه  -

 نهادي در ارتباط صميمانه و عاطفي باهم مي باشند

مديريت دميده مي شود تا سازمان  اي پنج وظيفه سيستمدر سازمان يادگيرنده پنج ديسيپلين به عنوان روحي به  -

به عنوان ابزاري تلقي مي شوند كه در  هافاميل يادگيرنده ديسيپلينخانواده و يادگيرنده به تدريج ظهوريابد. در 

 خدمت روح خانواده و فاميل قرار مي گيرند و ايفاي نقش مي كنند.

 

  فاميل يادگيرندهخانواده و  ديسيپلينهاي
توسعه  نده جامعه هائي هستند كه افراد آنها به طور مستمر در حال توسعه ظرفيتهاي خود جهتخانواده و فاميل يادگير

ارزش گذاري و تحصيل نتائجي هستند كه به واقع طالب آن مي باشند. جائي كه الگوهاي تازه  رشد ارزشهاي انساني وو 

فكركردن پرورش مي يابد، محلي كه خواسته ها و تمايالت خانواده و يا فاميل محقق مي شود و نهايتا جائي است كه افراد 

و چگونه آن ارزشها را با هم به اجرا گذارند و  ياد مي گيرند كه چگونه با هم ارزش گذاري كنندخانواده و يا فاميل پيوسته 

  .مجهز هستندهائي اد چنين جوامعي به ديسيپلين فرا رشد مستمري را پايه گذاري كنند

هايي متبلور شده و الزم است آنها را  ها و تكنيك ها، اصول، قوانين، روش ديسيپلين مفهوم عميقي است كه در تئوري

، هر بار كه در اجراي آن طوري كار برد و به اجرا درآورد، به فراگرفت و با تمرين مداوم بر آنها مسلط شد و در تمامي عمر به

  ديسيپلين به شرح خالصه زير مطرح ميباشد. ششخانواده و فاميل يادگيرنده،  معنا، دراين به در سطح باالتري قرار گرفت. 

  تفكر سيستميديسيپلين 

  گردد: هاي تفكر، متمايز مي هاي زير از ساير شيوه است كه با مشخصهانديشيدن  ازاي  ، شيوهتفكر سيستمي

پذير و  شود، تجربه ها پرداخته مي در حوزه علم تجربي است. موضوعاتي كه در تفكر سيستمي به آن تفكر سيستمي �

 گردد تر مي پذير بوده و پيوسته تكامل يافته و دقيق ابطال

 نگر است.  متفكر سيستمي كل �

 آن را كشف نمايد.  دروني نمايد تا ديناميك ف ميمتفكر سيستمي توجه خود را به روابط علّي داخل سيستم معطو �

كند و از اين رو، ادراكي از الگوي تغيير  متفكر سيستمي پديده را در ارتباط با محيط خود و نيز در گذر زمان مطالعه مي �

 نمايد. و تحول پديده كسب مي
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مراجعه شود به مبحث  بكارگيري مستمر يازده قانون را شامل است كه براي آن ،جاري سازي تفكر سيستمي �

    )تفكرسيستمي فصل ،1394ديسيپلين تفكر سيستمي در منبع (عجمي، آبان 

  قابليتهاي شخصيديسيپلين 

انگيزد و تقويت  كند و براي پيمودن راه، خود را برمي انديشد و راه خود را انتخاب مي انسان موجودي است كه خود مي

، زيستن فعال و  هاي شخصي قابليت نتيجه ارتقاءتوشه هميشه همراه اوست.صبر و استقامت و مهرباني در پيمودن راه، 

مستلزم وجود  خانوادگي و فاميلي تر در زندگي است. يادگيري ها براي كسب درجات متعالي خالق و توسعه دائمي توانائي

نهد كه در هر  مسيري ميديسيپلين قابليتهاي شخصي، فرد را در  افرادي با قابليت شخصي در حال توسعه مستمر است.

  يابد كه: لحظه اگر وضعيت فعلي خود را با گذشته مقايسه كند، در مي

 كند؛ طور پيوسته مطلوب خود را تشخيص داده و شفاف مي به �

 يابد؛ افزايش مي همواره راي نيل به مقصودپشتكار، اميد و نشاط او ب �

 نمايد؛ تلقي ميهاي خود واقعيات موجود را به عنوان دوست و يار خود در رسيدن به آرمان �

 ؛ارزشهاي انساني مي باشدهاي خود در خلق و تحصيل  در حال توسعه و گسترش قابليت �

نمايد كه با  كند و خود را در درون جريان بزرگي احساس مي مسئوليت مي در قبال زندگي خود و ديگران احساس �

 تواند بر آن تاثير بگذارد؛ خالقيت مي

هاي متداول شكست و اشتباه را به صورت منبعي براي رشد خود درآورده و  واژه .همواره دغدغه جهل و ناداني را دارد �

 است؛ مولد پيوسته در حال يادگيري

قانون است كه براي عناوين و شرح  5قرار گرفتن در مسير رشد مستمر قابليتهاي شخصي مستلزم عملي كردن 

  ، فصل قابليتهاي شخصي)1394(عجمي، آبان به تفصيلي قوانين مراجعه شود

  مدلهاي ذهنيديسيپلين 

توان بر  ها قابل تغيير است؟ و آيا مي آيا رفتار انسانگيرد اينست كه  سوالي بسيار مهمي كه فراروي هر فرد قرار مي

معلوم كرده است كه رفتارهاي  يهاي علم اين تغيير مديريت نموده و آن را در مسير مطلوب هدايت كرد؟ پژوهش فرايند

  شوند.  ناميده مي هاي ذهني انسان معلول عملكرد بخشي از ذهن اوست كه مدل

بسياري از تحقيقات انساني و مديريتي بوده است كه منجر به توسعه  هاي اخير هدف ، در دههمبحث مدلهاي ذهني

   .روي بشريت و جوامع آن گشوده است گرديده و پنجره جديدي به» علم عمل«شاخه جديدي از دانش با نام 

ها و باورهايي است كه در ذهن انسان راجع به يك واقعيت موجود شكل گرفته  ها، تصديق انگاشت ذهني هاي مدل

محققين و صاحب نظران اين موضوع جملگي براين موضوع اتفاق نظر دارند كه مدلهاي ذهني حتي براي خود فرد و . است

يريت مدلهاي ذهني است. اينكار به دو روش قابل انجام است و مبهم و غير شفاف است و تغيير رفتار نيازمند مد ،جمعيا

قانون و بكارگيري آنها در مديريت مدلهاي  5يلي صمستلزم بكارگيري پنج قانون مديريت مدلهاي ذهني است. براي شرح تف

  ، فصل مدلهاي ذهني)94ذهني مراجعه شود به (عجمي، آبان 

  آرمان مشتركديسيپلين 

گيري اين  ، باعث شكلمتفكر و ارزش گذار تحول نگاه به خانواده و فاميل از يك سيستم مكانيكي به موجودي زنده و 

ي براي محركي قو ،در خانواده و فاميل مشترك گذار هستند. آرمان طور نهادي آرمان به ،شد كه خانواده و فاميل باور خواهد
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ها و جوامع بشري به سوي پيشرفت  برنده انسان اين توانايي از ديرباز نيروي پيشباشد.  از تجارب خود و ديگران مي يادگيري

  و تعالي بوده است.

آيند، ولي در زمان حاضر با عبارات حركت در مي  در جستجوي خلق آن به، تصويري از آينده است كه فرد و يا گروهي از افراد  آرمان

خواهد برود و وقتي به آن مقصد رسيد،  دهد كه فرد يا جمع، درصدد خلق چيست و به كجا مي شود. عبارت آرمان نشان مي توصيف مي

، تعريف عملياتي از نظر علميونمي ماندگيرد، ولي به آن محدود  از قدرت تخيل بشر سرچشمه مي آرمان.گونه خواهد بود. چه

دست داد، بدين قرار است كه: آرمان عبارتست از مقصدي بلند، قابل  توان به مي كوتاه و در عين حال مفيدي كه از آرمان

  هاي نو. دسترسي، و حاوي انديشه

ها، افراد و يا  است كه با به اجرا درآوردن و تسلط بر آن  هايي مجموعه قوانين و روش مشترك آرمان ديسيپلين

قادر به خلق آرمان مشترك خود خواهند شد و به جوهره نهفته در آرمان مشترك، دست خواهند يافت. براي  اجتماعات، 

  . )، فصل آرمان مشترك1394عجمي، آبان  (مراجعه شود به  مزبورقوانين  و شيوه بكارگيري شرح تفصيلي

  دايالوگديسيپلين 

اخير رواج چنددهه در  آناستفاده از و  خود جلب كرده نظران را به دايالوگ امروزه يك واژه علمي است كه نظر صاحب

گذار فرضيه عدم قطعيت، علوم ريشه در بحث و  قول ورنر هايزنبرگ، تئوريسين مشهور فيزيك مدرن و پايه به است. يافته

  است كه نتيجه اجراي آن، توسعه همسوئي ميباشد.  مطرح ايالوك به عنوان يك ديسيپلينددر اين مقاله لي دايالوگ دارند و

گرفتن حركت و نيز شناخت و مواجهه با عواملي است كه موجب  هايي براي قوام ، نيازمند تمهيد زمينهتوسعه همسويي 

به رسميت شناختن تفاوت ،ها و عوامل عبارتند از: به رسميت شناختن آزادي افراد  گردند. اين زمينه كندي اين حركت مي

هاي  فرض عبارتند از: پيشموانعي براي همسويي وجود دارد كه از زاويه اي ديگر..و لزوم كمك به رشد استعداد افراد افراد ،

  هاي اجتماعي.  هاي اجتماعي، و استفاده نابجا از حريم ،  ترسمراتب اشتباه در سلسله

بارز شدن تعارضات شناسائي گسيختگيهاي فكري، ايالوگ در اين مقاله به همين مقدار اكتفا مي شود كه هدف از د

ركن ركن دارد:  دروني هر فرد و تعارضات بين افراد و نيز توسعه در وفاق نوع دو است. همچنين از نظر اجزاء، دايالوگ دو

اره و صحبت كردن. هريك از دو ركن چهار مرحله را شامل هستند. براي شرح تفصيلي اهداف مورد اش ركنگوش دادن و 

، فصل 1393مراحل چهارگانه دو ركن مزبور مراجعه شود به منابع معتبر از جمله فصل دايالوگ در منبع (عجمي، فروردين 

  دايالوگ)

 ديسيپلين مشاوره

حقيقتي از هستي انسان است كه به مدد پيشرفتهاي علمي در علوم انساني، كشف شده و مشاوره و تعامل انسانها با يكديگر، 

شدن خود را آغاز نموده است ودر مبحث خانواده و فاميل يادگيرنده به صورت يك ديسيپلين مطرح شده است.  پايان علمي بيراه 

تواند در  .توجه به رابطه بين دو رويكرد مزبور، مي سازي و ظرفيت عبارتند از حل مساله از يكديگر رويكرد متمايز دو در مشاوره

پردازد  به وضعيت موجود مي موقع از هر يك از آنها، كمك فراواني نمايد. رويكرد حل مساله جا و به استفاده به درتواناساختن افراد 

 و بروزساز هاي نهفته پرداخته و زمينه پتانسيلساز، به  كند. اما رويكرد ظرفيت سازي مي و براي مشكل شناسائي شده، چاره

است شش قانون ديسيپلين مشاوره در معناي مفهوم عميقي در هر انسان و در هر جمع انساني شامل . هاي جديدي مي شودتئوري

  .، فصل سوم)1393منبع (عجمي، فروردين براي آنها مراجعه شود به كه 
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 هم پيوسته كل به

ار ذهريك (خانواده و فاميل) يك موجود زنده متفكر و ارزشگ اجتماعي از انسانها هستند كه يادگيرندهخانواده و فاميل 

از طريق اجراي ديسيپلين هاي ششگانه است  اينكاردائما بر افزايش ظرفيت خود براي عمل اثربخش اهتمام دارند.  بوده و

، در كه مي شوداستفاده  7» در هم تنيده«از واژه  ها  در توصيف رابطه بين ديسيپلينكه باهم ارتباط تفكيك ناپذير دارند. 

  رابطه سه گانه مزبور عبارتند از: قابل تبيين است. ها ديسيپلين موجود در گانه رابطه سه

، به عنوان سيستم بزرگتر وجود دارد و نقشي كه هر  خانواده و فاميل يادگيرندهبا كليت  اي كه بين هر ديسيپلين رابطه   �

توان به جوهره يادگيري و نقش ديسيپلين  مي نمايد. در كشف اين رابطه ديسيپلين در افزايش مستمر ظرفيت آن ايفا مي

 در اين جوهره توجه كرد.

جزء، يك كل واحد  شششود، به صورتي كه اين  برقرار مي و فاميل يادگيرندهخانواده  ديسيپلين اي كه بين شش رابطه �

 كنند.  مثابه يك پيكر عمل مي را تشكيل داده و به

 پارچه درآورد.  را به عنوان يك واحد يكديسيپلين گردد تا آن  برقرار مي اي كه بين قوانين هر ديسيپلين رابطه �

شود، چيزي فراتر از تاثيرپذيري متقابل از  از آن صحبت مي خانواده و فاميل يادگيرنده ديسيپلين ششاي كه در  رابطه

توان محقق نمود مگر با اجراي ساير  را نمي كه يك ديسيپلين دقت در اين نكته در عمل، يعني اين ديگر است. يك

ها،  قوانين آن تنيدگي ها يعني درهم تنيده بودن ديسيپلين ها. با توجه به تجلي هر ديسيپلين در قوانين آن، درهم ديسيپلين

  ند.پارچه اجرا گرد صورت يك اند، به ديسيپلين معرفي شده ششنحوي كه همه قوانيني كه در  به

  

 خالصه و نتايج

شده    خانواده و فاميل يادگيرنده نگرشي است كه بر پيوند ناگسستني و غير قابل زوال بين اعضاي خانواده و فاميل بنا

ودر جهت درنورديدن مرزهاي ناشناخته انسان وخير و صالح او در دنياي به سرعت در حال تغيير و تحول امروز، باب 

تكيه زده تا  ،جديدي مي گشايد. براي اين كار  بر ارزش برخاسته ازاصالت خانواده و فاميل، و صله رحم بين اعضاي آنها

مهارتهاي عمومي درحال توسعه و تعميق از جمله  مهارت دايالوگ، در سطح خانواده  .استفاده از بنياد نهدجريان پايداري را 

  و در جمعهاي فاميلي، شالوده شكل گيري، بقا ورشد آن مي باشد.

خانواده و فاميل يادگيرنده جامعه هائي هستند كه افراد آنها به طور مستمر در حال توسعه ظرفيتهاي خود جهت توسعه 

اني و تحصيل نتائجي هستند كه به واقع طالب آن مي باشند. جائي كه الگوهاي تازه ارزش گذاري و و رشد ارزشهاي انس

فكركردن پرورش مي يابد، محلي كه خواسته ها و تمايالت خانواده و يا فاميل محقق مي شود و نهايتا جائي است كه افراد 

گذاري كنند وچگونه آن ارزشهارا باهم به اجرا گذارند و رشد خانواده و يا فاميل پيوسته ياد مي گيرند كه چگونه با هم ارزش 

ديسيپلين مجهز هستند كه عبارتند از: تفكر سيستمي، قابليتهاي  شش. افراد چنين جوامعي به نمايندمستمري را پايه گذاري 

  شخصي ، مدلهاي ذهني، آرمان مشترك، دايالوگ،و مشاوره

ها قابل  گانه ديسيپلين تنيدگي، در رابطه سه مفهوم درهم قرار دارند .» نيدهدر هم ت«ديسيپلين هاي ششگانه در ارتباطي 

اي  رابطهبين شش ديسيپلين و  ، رابطه خانواده و فاميل يادگيرندهبا كليت  بين هر ديسيپلين  رابطه  كه عبارتند از: تبيين است 

                                                           
7
 Ensemble 
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مثابه يك پيكر  به صورتي كه اين شش جزء، يك كل واحد را تشكيل داده و به گردد  برقرار مي ديسيپلينكه بين قوانين هر 

 كنند . عمل مي
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