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 المقدمة:

تتعرض المجتمعات في اآلونة األخيرة للعديد من التغيررات اججتماييرة اجصتدرادية والسياسرية والتري ترورر  ردور ا يلري   

المكون اججتمايي والتركي ات السيكولوجية ل نية األفراد مما يورر يلري الجوانرا السرلوكية والمنةومرة األخ صيرة وال يميرة 

رات يلرري رفرراد المجتمرر. مرا  رين السررل ية والتري تررود  للري انألرررا  ال ري  واألخرر   للمجتمر.   ر ا وتتنرروا  ررار تلرر  التغير

اججتماييرة يرن مسرار ا الدرأليو و رو مرا يألتراي للتعرديي والت روي  والتغييررا ومرا  رين اآلررار ا يجا يرة والتري تألتراي للري 

يرر والتعزيرزا ليرأتي اجتدراي ا ي نري تعزيز ا وتأديلها  ين رفراد المجتم.ا و رو مرا يألتراي للري  ليرات للتدرأليو والتغي

الفعاي ليدر و لألرده  ر آل اآلليرات للتغييررا و لر  مرن خر ي ألمر ت لي نيرة موجهرة تسرتهد  ليرادة المنةومرة األخ صيرة 

 ألير  ةهررت  ايت ار ا المألر  األساسي لدواف. وردود رفعاي رفراد   ا المجتم.اوال يمية للمجتم. للي مسار ا الط يعيا 

األخيرة العديد من الألم ت ا ي نية المدررية والعر يرة والتري تسرعي نألرو تدرأليو وت روي  ال ري  واألخ صيرات  نةفي اآلو

اججتماييةا رخف   عضها في تأل ي  األ دا  المرجوة ومنهاا ونجو ال عض اآلخر فري لألردا  تغييررات اجتماييرة ليجا يرة 

 ا ي نية لتل  الألم ت      ين األ عاد الفلسفية ل ستراتجياتللوصو  يلي يوامي النجاح والكشتستأل  التوص  يند ا 
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