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کشد. فامیلی که به تصویر می ،شوندماهه دور هم جمع میسال همهکه متجاوز از چهل را این کتاب تجربه یک فامیل

شوند و در صورت لزوم با هم مشورت و همکاری خبر میزنند، از حال هم بادیگر را مالقات کرده، با هم حرف مییک

همراه با بزرگترشدن فامیل، و  ،نشان دهد شروع کار بسیار ساده و طبیعی آغاز شد این کتاب بر آن است تا کنند.می

 تجربه و توانایی جمع هم برای اداره و حفظ و تقویت آن افزایش یافت.

برای   اعضاء را ،کندهایی در جامعه ما بسیار ضروری است و به استحکام بنیاد خانواده کمک میداشتن چنین جمع

پذیری افراد را تقویت اعتماد، همکاری، مسئولیت ،نمایدهای دیگر ورزیده میها و جمعهمکاری و عضویت در انجمن

های کند، روابط سالمت و نظارت طبیعی افراد وابسته و دلسوز را در ردههای اجتماعی دور میکند، افراد را از آسیبمی

 دهد.هنگی و اقتصادی فامیل را رشد میآورد و بنیه فروجود میمختلف سنی به

دهند. اولین و ها برای تامین نیازهای مادی، عاطفی و در نهایت نیازهای معنوی خود تشکیل گروه میانسان

کند، خانواده است. خانواده نهادی است کلیدی در ساختار اجتماعی هر ترین گروهی که نیازهای فوق را ارضاء میطبیعی

که خانواده موثرترین عامل ت و رشد آن بیشتر باشد، بالندگی جامعه نیز افزونتر خواهد بود. ضمن اینجامعه. هرچه سالم

های در آید و فامیلگیرند، فامیل پدید میریشه کنار هم قرار میهای همانتقال فرهنگ جامعه به فرد است. وقتی خانواده

ه در میان اعضاء خانواده و فامیل ریشه دواند، در جامعه موثر هرگونه ورزیدگی کلذا  دهند.کنار هم، جامعه را شکل می

  خواهد بود.

نظران و واًل موجب شوند تا صاحبکنندگان این مجموعه امیدوارند با معرفی این فعالیت و طرح تجربیات خود، اتهیه

نمایی و تقویت نمایند، ثانیاً امید شناسی و مدیریتی آنها را در بهبود و تکامل این هدف راهاندرکاران و اساتید جامعهدست

 مندان قرار گیرد.تناسب شرایط هر فامیل مورد استفاده عالقهاست که این تجربه به

گذاران و خاطرات آنان گیری جلسات فامیلی که از پایهفصل تنظیم شده است. فصل نخست فرآیند شکل 5کتاب در 

ها را ها شامل جلسات عمومی، راهبردی و سایر گردهماییفعالیتشود. در فصل دوم جلسات و و عوامل تداوم صحبت می

بندی و برای هرکدام مختصراً توضیحی ارائه ها را در سه بخش فرهنگی، اقتصادی و سایر دستهکند و فعالیتتشریح می

اولین  شود. در این فصلانداز در مقاطع مختلف تشریح میدر فصل سوم نگاه به آینده تحت عنوان چشم کند.می

انداز تداوم که قرار است مدون گردد، ارائه ای هم وجود نداشت تا چشمشدهها برای آینده از زمانی که مطلب نوشتهدیدگاه

 شده است.

دهد این جمع های فامیلی مطرح شده و نشان میمندان به تشکلها و نکاتی برای عالقهدر فصل چهارم توصیه

و باالخره  انستند آن را حل و فصل و رشد و بالندگی را در اعضاء فامیل ارتقاء دهند.گونه در زمان بروز مشکالت توچه

 .توسط آقای دکتر محمود عجمی تدوین شده است که فصل پنجم بخش علمی و نظریه خانواده و فامیل یادگیرنده است

اولین بار مطرح کردند که در این فصل،  مشارالیه  با الهام از این جمع فامیلی، نظریه خانواده و فامیل یادگیرنده را برای

 تشریح شده است.


