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 مستخلص البحث:
ميةت ية  ججميةت الةر٠ا          تهدٖ هره الوزٛةت الححييةت لخوكةيه اهميةت الخ١جولوجيةت الٛس

الاجخمةاي  لةةرالاح الااخياجةةاث ا داؿةةت تاخةة. الخجٌةيال ٗخجميةةت الةةر٠ا  الاجخمةةاي  لةةرالاح 

الااخياجةاث ا داؿةت مةم الامةوز السا ظةيت التةج جحخاج ةا هةره ال٘سةت ية  ج طة ع ُ ٛةاث 

لٜةدزة ُىةةن الااةةدمات الاالخ٘اُة. مِ ةةا فج ةاتع الايةة  الخِامةة. ٛويةت مةّة اُلةا  الخجٌةةيا الاا

ي٘يل الاباُخحازه  فِ٘اليت مّ املؼ١ ث الاتازيت الاالخجٌيميت التج جواج  ا ُىن املظخوى الًو

م ةةازة كم١ةةم اٟدظةةانها الاججمياهةةاع ٗةةةاا ٠ةة. مةةا جحخةةات اليةةش هةةةره ال٘سةةت ٟمةةوزت بؼةةسح هةةةو 

ليةش ٗةاا هةرا الامةس كخولةب اتخةا٤ الخدزيب ُىن هره امل ازة فوسيٜت مجاطحت ل٢. منهة ال الُا

ميةةتع الاالتةةج  جٜجيةاث ادكيةت اٌةسا ملةةا  ِ ؼةش الِةالا مةم جوةةوز طةسوّ ية  الخ١جولوجيةا الٛس

أؿحه مم الـِب الاطخٔجا  ُنها ألنها كسالازيت الااخميت ي  مخخلٙ م االث ا حياةل الاي  

ميةةةت ٟ ليةةةت الاهسيٜةةةت مةةةم  هةةةٚس هةةةره الدزاطةةةت طةةةجحاالا٤ الوٛةةةوٖ ُىةةةن الخ١جولوجيةةةا الٛس

 .مظاُدة ذالاح الااخياجاث ا داؿت لخجميت الاحِصيص ذ٠ائها الاجخماي 

ميتكلماث مفخاحُت:   لذالاح الااخياجاث ا داؿتع الر٠ا  الاجخماي ع الخ١جولوجيا الٛس
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Abstract: 

 

          This research paper aims to clarify the importance of digital 

technology in developing the social intelligence of special needs 

inside the organization. The development of social intelligence is what 

this category need to establish strong relation with the organization’ 

members and to be capable to integrate and interact with them 

successfully, beside that; the adequate dealing efficiently with the 

administrative problems and regulatory which faces them on the 

functional level. In consideration, this skill can be acquired and 

developed so all what is required from this category as human 

resource is training. Therefore, this matter requires the introduction of 

modern technologies in view of the rapid development of digital 

technology in the world, which has become difficult to dispense with 

because it is necessary and inevitable in various areas of life.  In this 

study, we will try to identify digital technology as a mechanism and a 

method of helping people with special needs to develop and enhance 

their social intelligence 

Key words: digital technology, social intelligence, special needs.        

 مقذمت:  

ةةةةن ذالاح          ع الابةةةةاألخف ُىة ةةّة ةةةةن ا  مية ةةةةداكاها ُمليةةةةت مِٜةةةةدة ُىة ةةة  فة ةةةا ية ٠ااةةةةذ الخ١جولوجية

يةج الةرح  ِةة ؽ  ت ية  الِةالا الٛس اٛةت يةة  املؼةاٟز الااخياجةاث ا داؿةتل الةركم مجِةاها ُة

وباث ية  اطةخخداد الِدكةد مةم  ج ةصة  ٗيشع ٢ٗااذ هره ال٘ست ج د م موُةت مةم الـِة

فالنظةحت ل ةاع الال١ةم مّة الخٜةدد ً ةسث  ج ةصة  الال١ترالاايةتع الاالتةج ٠ااةذ جحةدالا مظةخحيلت

ت هةةةةره ال٘سةةةةت يةةةة  ممازطةةةةت  ةةةاهدٖ مؼةةةاٟز الا تالااث ا حدكيةةةت املةهلةةةةت الااملِدلةةةةت الاالتةةةةج حظة

 ؼاهاتها امل جيت تاخ. الخجٌةيال الامظةاُدتها للخٔلةب ُىةن م ةصها الااتةو ك٢واةوا جةص ا 

٘اث مخِةدتة مم هرا الِالا ٟٔيرها مم الاصحا ع فاُخحاز انها اٗسات ج مِجا مِ ا ؿة

الاهةةا ميةة. جميةّة الاٗةةسات فحاجةةت ا ةةن الخواؿةةة. مةّة الح سةةت املحيوةةت نهةةاع الابجةةا  ُ ٛةةةاث 

اجخماُيت ااجحت ااو ٛا مم ججميت مخخلٙ م ازاتها الاٛدزاتها امل جيت الاالاجخماُيتل فما 
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لخِام. ف٘ةم الاٗوجةت مّة شم ئهةا ية  الِمة. اي  ذل٣ ذ٠ائها الاجخماي  الرح  ظاُدها ي  

ليش ٗاا هره الدزاطت تهدٖ ا ن:  أتائها الاأتا  املةطظتعما كصيد مم   الُا

ٙ ُم أهميت ججميت الاحِصيص م ازة الر٠ا  الاجخماي  لرالاح الااخياجاث ا داؿت -  ال١ؼ

ةةةيلت  - ميةةةةت ٠وطة ةةةا الٛس ةةةن اخةةةااي جولةةةةل مةةةةدى أهميةةةت الخ١جولوجية محاالالةةةت الوؿةةةةو٤ ا ة

 مظاُدة ي  جوويس الٜدزاث لرالاح الااخياجاث ا داؿتل

مـا هممُـت الخكنولوجُـا الشقمُـت ة لُـت فـي جنمُـت الـزكاء ا للدظةال٤ ُةم: الاهرا ما تِٗجة 

الامم اج. ةجافةت ُىةن هةرا الدظةال٤ الفةد مةم    الاجخماعي لزوي الاحخُاجاث الخاصت؟

 جوكيه الجٜان الخاليت الااملخميلت ي : 

 هوال: جحذًذ املفامُم 

 لذالاح الااخياجاث ا داؿت الااؿجاٗ ا – 1

 لابِاتهالر٠ا  الاجخماي  الا  -2

ميت الااتالااتها -3  لالخ١جولوجيا الٛس

ثانُـــا: هممُـــت الخكنولوجُـــا الشقمُـــت فـــي جنمُـــت الـــزكاء الاجخمـــاعي لـــزوي الاحخُاجــــاث 

 الخاصت 

ميت لرالاح الااخياجاث ا داؿت  -1  أهميت الخ١جولوجيا الٛس

 ٟي٘يت ججميت الر٠ا  الاجخماي  لرالاح الااخياجاث ا داؿتل -2

 الاجخماي امل ازاث املولوبت ي  الر٠ا   -3

 جحذًذ املفامُم:ثانُا 

 فئت روي الاحخُاجاث الخاصت:  1.2

حِةةد هةةره ال٘سةةت مةةم ال٘سةةاث امل خمِيةةت التةةج جحخةةات ا ةةن ُجاكةةت الااهخمةةاد خةةاؾ 

ل٢ونها  ِااوا مم الِدكد مم املؼا٠. الصحيت ٛد ج٢ةوا جظةميت االا ُٜليةتع ممةا كةةتح 

ا ا ةد مخخلةٙ املةطظةاث ا ن م صها ال١ى  االا ا  صبي ُم ممازطت أُمةال ا اليوميةت لةر
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ةةةاش  ٛةةةد خــةةةةذ  ؼةةةةاهاث الااُمةةةا٤ مخخل٘ةةةةت لخٜةةةةدكسها الاكةةةماا الِةةةة ؽ ل ةةةةا تالاا اااهة

 ف١ساماها مما كةتح ا ن حِصيص زٜاهال 

 ملٜـوت نهره ال٘ست؟ الاماه  اؿجاٗ ا؟اٗما 

 ؼير مـولل ذالاح الااخياجاث ا داؿت ا ن  شداؾ الركم لديها ااخياجاث 

اكةت  خاؿت مولوب اػحاُ ا فوٚس خاؿتع ٟرل٣ ٗاا هةال   شداؾ كحخاجوا ا ن ُز

خاؿت الاجسبيت خاؿت الاج هي. خاؾ كدجاطب مّة ٛةدزاتها الام ةازاتها طةوا  املخحٜيةت  بِةد 

اٛت ( االا الصاادة   ي  ااالث الخ٘وٚ الاالخميز الاالافداَلل(  ادالار ُة

ةةةةت  ةةةةاٛاها   الاجخماُية ةةةةاخخ ٖ اُة ةةةةاٛيا فة ةةةةن املِة ةةةةخم. ُىة ةةةةت حؼة ةةةةره ال٘سة ةةةا اا هة ة ٟمة

  ظةةةميت الاالِٜليةةةت الاالج٘ظةةةيت( الاأصةةةحاب الٜةةةدزاث ا داؿةةةت فةةةاخخ ٖ اةةةَو الاا حظةةةيت الاا

ع 2004جميةةزها  الخ٘ةةوٚ الدزاوةةدج الاالافةةداَ الااملوهحةةت الاالِحٜسيةةت(   مةةداذ أفةةو الجـةةةسع 

 (12ؾ

ةةةوا ُةةم املظةةةخوى  الايم١ةةم حِةةةسي٘ ا ُمومةةا فةةةانها: االالسةة٣ الاٗةةةسات الةةركم كجحٗس

مم جوااب  -االا اٟثر -ااب ماالِاتح االا املخوطى ي  خـيـت ما مم ا دـاافع االا ي  ج

الشدـيتع ا ن الدزجت التج جحخا ااخياج ا ا ن خدماث خاؿتع جخخلةٙ ُمةا كٜةدد ا ةن 

اٛةةسانها الِةةةاتكياع الاذلةة٣ ملظةةةاُدتها ُىةةن جحٜيةةةٝ اٛلةةدو مةةةا كم١ةةنها فلوٓةةةش مةةم الجمةةةو 

 (32عؾ2012الاالخواٗٝل   ُحد املولب اميا الٜسيويع 

ذالاح الااخياجةةاث  –هةرا املـةةولل مةم خةة ٤ هةةره الخِةازيٙ كم١ةةم الٜةةو٤ اا 

اطةخخدد ٟدظةميت مل موُةت  شةةداؾ الةركم ال  ظةخويِوا ممازطةت ايةةاتها -ا داؿةت 

اكةةت خاؿةةت ل ةا ادي ةةت الاجةةوت ٛـةةوز ١ٗسيةةت االا ُـةة يت االا  بؼة٢. هحييةة  تالاا جٜةةدكا ُز

اظيت االا ماتكت االا مصيي مم هره ا حاالث ٠ل ا بؼ٢. تااال الامجش كم١م ةػازة ا ن الاجوت 

 مم  ؿجاٖ ا داؿت نهره ال٘ست ٗما ه  أاواَ ذالاح الااخياجاث ا داؿت؟الِدكد 

 هنواع روي الاحخُاجاث الخاصت: ًمكن جصنُفها حعب طبُعت إلاعاقت. 1.1.2

 ـةةةةاب االا إلاعاقــــت الةشةُــــت ي٘ةةةةي يةةةة  الُا اٛةةةةت الجاج ةةةةت ُةةةةم خلةةةة. الًا : الاهةةةة  ُة

يةت لل ظة ا الِل ث االا الٌِاد الاامل٘اؿ.ع الاه  جةتح ا ةن ٜٗةداا الٜةدزة ا حٟس
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الاذل٣ ألطحاب ُدكدة مي.: الحترع الااؿافاث الِموت الٜ٘سحع كموز الِل ثع 

 ازجخا  الِل ث الاالسالاماجيزدل

 :ـةاب الساطةيت لؤلُلةا   إلاعاقت الةعُت اٛةت الجاج ةت ُةم ةؿةافت الُا هة  ُة

ا حظيتع الِياع الاذاع اللظااع الاينةخي ُنهةا ةُاٛةت اظةيت فـةسيت االا طةمِيت االا 

 اوٜيتل

 ةةااٙ الِليةةةا للةةةدماْ  ت:إلاعاقــت الزمنُـــ اٛةةةت الجاج ةةةت ُةةم خلةةة. يةةة  الًو هةة  ُة

وبت يةة   يز الاالِةد الاالةراٟسة الاالاجـةا٤ مّة الاخةسيم الاينةخي ُنهةا جة خير االا ؿِة ٠ةالتٟر

اث الاالظلوٞ الِاد للشدفل  الخِليا االا خل. ي  الخـٗس

 :اٛةت الجاج ةت ُةم امةساق ا٘ظةيت االا امةساق الازازيةت االا  إلاعاقت العقلُت هة  ُة

ػل. تماغ  ادي ت لةجٜف الاٟجة يا االا ادي ةت ألمةساق جينيةت االا ٠ة. مةا  ِيةٝ 

اا٘ش املِسالاٗت   الِٜ. ُم الٜياد فًو

 :الاه  الاجوت اُاٛخيا للشدف الوااد إلاعاقت املضدوجت 

 :اٛاث املخخ إلاعاقت املشةبت ل٘ت لدى الشدف الاه  ُحازة ُم م موُت مم الُا

 (8ع ؾ2017الواادل  اكماا هاهس ع 

 الزكاء الاجخماعي:  2.2

ُجةد ا حةةدكن ُةم موكةةَو الةةر٠ا  الاالٜةدزاث الِٜليةةت ٜٗةةد اخوجةش ف١٘ساةةا ا ةةن         

ذلة٣ الجةةَو مةم الةةر٠ا  الةرح كولةةد فةش ال٘ةةست ية  الٔالةةبع الا اا هجةاٞ اوُةةا اخةس مةةم 

 الر٠ا ؟ الاماه  ابِاته؟ الر٠ا  الا الاهو الر٠ا  الاجخماي ل ٗما هو هرا 

كجٌةةس ُةةةدت مةةةم الحةةةااييا ا ةةةن م٘ ةةةود الةةر٠ا  الاجخمةةةاي  فـةةةوزة مخخل٘ةةةت ُةةةم فةةةا   

 الر٠ا اث ع ُىن الجحو الخا  :

فااةةةةش الٜةةةةدزة ُىةةةةن م اٌةةةةت ال٘ةةةةسالاٚ فةةةةيا الاخةةةةسيم يةةةة  مٜاؿةةةةدها : Josephٌعشفـــ  

 لالاامصجاها الاااالتها الج٘ظيتع الاجٌ س هره امل ازة ي  ػ٢. مخِت ُٜليت ُاليت
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فااش الٜدزة ُىن اتزاٞ ا حاالث املصاجيت لآلخسيم الاالخميز فينهاع  :Armstrongٌعشف  

الااتزاٞ اواكةةاها الاتالااِٗ ةةا الامؼةةاُسهاع الايخلةةمم ذلةة٣ ا حظاطةةياث لخِحيةةراث الوجةةةش 

 الاالـوث الاالاكما اثع الامدى الاطخ افت املجاطحت ل ره الِ ماث الاجخماُيتل

ي٘يت الخ٘اُ. مّ الاخسيم :Poolٌعشف    فااش الٜدزة ُىن ال٘ ا الٟا

الٜةةدزة ُىةةن ٗ ةةا الِ ٛةةاث فةةيا الجةةاض الاامليةة. ا ةةن ج٢ةةويم أؿةةةدٛا   :Markٌعشفــ   

 الاالخ٘اُ. مِ ال 

ش أ :Thordikeاعخبره ثوسنذاًك  ٗس اد أاواَ الر٠ا  االا مٌاهس الر٠ا  امل متع الُا

ى ن ٗ ا الجاض الاالخِام. مِ اع الااظةم فااش الٜدزة ُىن الخِام. فِ٘اليت مّ الاخسيمع الُا

 ل (24ع2018  الاليد الِيدع  الخـٖس ي  املواٛٙ الاجخماُيت

ةةةةت  الايةةةة  حِسيةةةةٙ اخةةةةس  ةةةةست ُىةةةةن الخ٘اُةةةة. مةةةّة  الاكةةةةاَ الاجخماُية " هةةةةو ٛةةةةدزة ال٘ة

ةةةةدل  ة ة ةةةة٢. جية ة ةةةةسيم بؼة ة ةةةّة الاخة ة ةةةةٝ مة ة ةةةةدمات الاالخواٗة ة ة ةةةةن الااة ة ةةةةدزة ُىة ة ةةةةتل الاالٜة ة ةةةاة اليومية ة ة ةةةة  ا حية ة ية

ةةةج  ة ة ة ةةةةت التة ة ة ةةةةدكجامي١ياث الاجخماُية ة ة ةةةةةٙ الاالة ة ةةةة  املواٛة ة ةةةةوي  ية ة ة ةةةةمم الة ة ة ةةةةاي  كخلة ة ة ةةةةر٠ا  الاجخمة ة الاالة

ةةة ة ة ة ة ةةةة. مة ة ة ةةةة  الخِامة ة ة ةةةةست ية ة ة ة ةةةةاُد ال٘ة ة ة ةةةةج حظة ة ة ةةةتراجي ياث التة ة ة ة ة ةةةاليب الااطة ة ة ة ةةةةت أطة ة ة ة ةةةاع الامِٗس ة ة ة ّ جح١م ة

ةةةةست  ةةةةوي  فةةةةاتزاٞ ال٘ة ةةةيرة الراجيةةةةت الاالة ة ةةةيا مةةةةم الحـة ةةةةدز مِة ةةةا جخلةةةةمم ٛة ة ةةةا انهة الاخةةةةسيمل ٟمة

 (kanikella suresh & bhaskara rao,2009, p7  الازت ِٗلشل"

مةةم خةةة ٤ هةةةره الخِةةةازيٙ ا اةةٍة فةةاا الةةةر٠ا  الاجخمةةةاي  لةةةش ُ ٛةةةت فالظةةةلوٞ 

  ج طة ع الابجةةا  ة ظةا يع ٟمةا  ظةةخويّ الٜةو٤ فااةةش ٗةم الخِامةة. مّة الجةةاض  الاالج ةات  يةة

ةةةةت  ةةةةا ا حالةةةةت الج٘ظةةةةيت الااملصاجية ةةةةم ايةةةةن الٜةةةةدزة ُىةةةةن ٗ ة ةةةليمت مة ُ ٛةةةةاث اجخماُيةةةةت طة

الاالشدـةيت لل٘ةست الاالٜةدزة ُىةن الخِامة. مِةش الاٗةٝ هةرا ال٘ ةا الصةحيه مّة الٜةدزة ُىةةن 

الخ٘اُةة. الاالخ١يةةٙ مةّة مخخلةةٙ املواٛةةٙ فح١مةةتل الاا ةةد اا جلةة٣ الخِةةازيٙ حؼةةير ا ةةةن اا 

مةةم الٜةةدزاث الاامل ةةازاث التةةج ج خمةّة مةّة بِلةة ا الةةحِم  الةر٠ا  الاجخمةةاي  هةةو م موُةةت

لخ ِةة. الشةةةدف ٛةةةاتزا ُىةةن الازجحةةةان مةةّة الاخةةسيم الالدكةةةش الٜةةةدزة ُىةةن الخواؿةةة. مِ ةةةا 

 فِ٘اليت ُاليتل الامم خ ٤ هره الخِازيٙ كم١م جوكيه ماه  ابِات الر٠ا  الاجخماي ل
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 ابعاد الزكاء الاجخماعي   1.2.2

 وهي:للزكاء الاجخماعي خمغ ابعاد 

   ياث الاخةسيم يةة الةوي  املةوٛ٘ي:  ِ ةج الٜةدزة ُىةن ٛةسا ة املواٛةٙ الاج٘ظةير طةلٟو

 جل٣ املواٛٙ الاٜٗا ألهداٗ ا املحخملت الااالاها الِاه٘يت الاميل ال

  ا حلوز االا الخ زير: هو الوسيٜت التج جةزس نها ي  اٗسات االا جماُاث مم ال ؼس مم

٣ الالٔت جظدٞ  ٞ ا  ظدح الامصاج٣ الاطلٟو الاالوسيٜت التج حؼٔ. خ ٤ مٌ س

تل  نها م٢اا٣ ي  الٔٗس

   الاؿالت: الاهرا الحِد ك١ؼٙ مةدى ؿةد٣ٛ الااخ ؿة٣ مّة ا٘ظة٣ الا خةسيم ية

 أح موٛٙ

  الوكةوت: اا م ةست الخحظةيا مةم اـةةيلخ٣ اللٔويةت ٛةاتز ُىةن مظةاُدج٣ ُىةةن

 اا جـيٕ ا٢ٗاٞز الامٜاؿدٞ ي  حِحيراث ا ظبل

   يجةا الامساُاججةا ملؼةةاُس الخِةاهٙ: كةدُو هةرا الحِةةد ا ةن جةدٛيٝ الجٌةس يةة مةدى الُا

يةز  الاخسيمل الاااذ حظةخويّ فجةا  ؿةلت حِةاهٙ ٛويةت مّة الاخةسيم مةم خة ٤ التٟر

يت محدتة ه  يةدل -الخٜدكس -: الاادحاهُىن ز ر أامان طلٟو  طةليماا ف١ةس  الخٟو

 (151-150ٟساا: بلضع ؾ

 الخكنولوجُا الشقمُت:  3.2

ميةتع ايةةن ج حاكنةذ ازا  الحةةااييا اةةو٤ حِةدتث الاججوُةةذ حِةازيٙ الخ١جولوجيةةا الٛس

جٜدكا حِسيٙ الاااد الامواد ل اع ألنها حِخبر مم املـولحاث ا حدكيتل الاطجحاالا٤ ُةسق 

 م موُت مم الخِازيٙ

 حعشف الخكنولوجُا الشقمُت بانها:

ه  ٠.  ج صة الال١ترالاايت ُخاتا الابسم ياثع التج جٜود فمِا  ت املِوياث بِد  

الحا ما ج٢وا هره  ج صة اواط ب 1ل0ج جيت  ا ن ةػازاث از  جسميزها االا حؼ٘يرها  ( الٓا
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ي. الااٜة. الاجخةصيم  ٟما حِٖس فانها جميّة أاةواَ الخ١جولوجيةا املظةخخدمت ية  حؼٔة

املِلوماث ي  ػ٢. ال١ترالا ةيع الاحؼةم. ج١جولوجيةاث ا حاطةحاث الاليةت الاالاطةاا. الاجـةا٤ 

يرها مم املِداث التج حظخخدد بؼدة ي   الاجـاالثل الاػح٢اث السبىع الاأج صة ال٘اٟع الٓا

ميةةتع  الاية  حِسيةةٙ اخةس هةة  ا حـةةو٤ ُىةن املِلومةةاث الـةوجيتع الااملـةةوزة الاالٛس

الاالتةةج ج٢ةةوا يةةة  اةةف مةةةدالاا الاج  يزهةةا الااختزانهةةا الاباهةةةاع الاذلةة٣ فاطةةةخخداد م موُةةت مةةةم 

ةةةةٝع  ةةةةد جوٗية ةةةةاا محمة ةةةةم بِةةةةدل  الامة ةةةاليت ُة ة ةةةةت ا حاطةةةةحت الاالاجـة ةةةةسالا ال١ترالااية املِةةةةداث املي١ة

 (91ع ؾ 2015/2016

ميت حؼير ا ن جميّ أاواَ  ا اٍ مم خ ٤ هره  الخِازيٙ فاا الخ١جولوجيا الٛس

الخ١جولوجيةةا االا  ج ةةصة التةةةج حظةةخخدد يةة  اٜةةة. الاجخةةصيم املِلومةةاث يةةة  ػةة٢. ال١ترالا ةةةيع 

الاةُاتة اطترجاُ ا الاحؼم. ج١جولوجيا ا حاطةحاث الاليةتع  ٛمةاز الاؿةوجاُيتع ال واجةٙ 

يرها مم  ج صة التج حظخخ  دد ي  ُملياث الاجـا٤لالرٟيتع أج صة ال٘اٟع الٓا

ميةت لةرالاح  الامم خ ٤ الخِازيٙ الظافٜت كم١م جٜدكا حِسيٙ للخ١جولوجيا الٛس

الااخياجاث ا داؿت الاالتج اٜـد نها جميّ  ج صة الاالوطاا. الا تالااث ا حدكيت املِدلت 

ي٘يةت الاالاتاايةت الاامل ةازاث  الااملةهلت الاالتج حظخخدد مم اجة. شيةاتة الاجحظةيا الٜةدزاث الًو

خياتكت فـوزة ِٗالتل  الاجخماُيت الاجم١نها مم ممازطت  ؼاهاتها الُا

 انواع الخكنولوجُا الشقمُت لزوي الاحخُاجاث الخاصت 1.3.2

 كم١م جٜظيم ا اظب مظخوى الخٜجيت 

ـ - ه ـ ت هجهــضة منضف ـــت الخقنُـــت: عـــادة مـــا جكـــوي ظـــهلت الاظـــخضذام و  ـــر م لفـ

 عن مزا النوع:وفي ما ًلي بعض النمارج  للششاء، ومخاحت على نطاق واظع

يز ُىن طوس الاااد  - ةهازاث الٜسا ة   الازٚ مٜوى االا الازٚ زٜي. ( حظاُد ُىن التٟر

 ل مم الجف ملم لش ُظس الٜسا ة

الازٚ امل اٌاث ال ؿٝ الاػسيى الخٌلي. الٜاف. ِٟ مت ُىن ال٢لماث امل مت االا  -

 لأجصا  الجف

م٘يةد ملةةم  االا ػةح٢اث الةوزٚ املـةجَو ُىةةن ج ةاش ال١محيةوجس  الازٚ السطةا الحيةا ي -

 لك دالاا ؿِوبت ي  الخوٗيٝ ُجد الٜياد فا حظافاث السياكيت
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وبت ية  ةجافةت  - الظحوزاث الحيلا  االا الظوتا  الـٔيرة م٘يدة ملةم ك ةدالاا ؿِة

 لُم  طسلت ػ٘ يا

 ٟخب الخواؿ. مّ الـوز حظاُد ُىن الخواؿ. للشدف ٓير اللٌ٘يل -

 ل  ؼوتأج صة الخوٛيذ حظاُد ُىن اً از الوٛذ ازجا  ج تكت  -

وباث  - ةةرل٣ ذالاح ؿةةِة ٙ السليةةت الٟا م١بةةراث ا دةةى م٘يةةدة ملةةم  ِةةااوا مةةم كةِة

 لالخِلا

وبت يةةة   - اٛةةت ا  ظةةةدكت الاأكلةةا ملةةم لةةديها ؿةِة الاطةةااد املٜاُةةد م٘يةةدة لةةرالاح ُة

 لالاادحاه ل ا ج زير م دئ

هجهـــضة مخوظــــطت الخقنُـــت: هــــي اة ـــر حعقُــــذا نوعـــا مــــا، و البـــا مــــا جخطلــــب   - ب

ت. وفُما ًلي بعض ألامثلت عليها:  اظخضذام بطاٍس

 لال١خب املج لت جم١م مم الاطخماَ لرالاح ُظس الٜسا ة -

 لحج ي ث الؼسااى الاطيلت ملمازطت الٜسا ة فـوث ُا٤ -

ٙ الظةمّ الاأكلةا  - وبت ية  اٌا ج١حير الـوث ج٘يد ملم  ِةااوا مةم كِة ملةم ك ةد ؿِة

يز  لالتٟر

 الث ا حاطحت ذاث املواؿ٘اث ا داؿت ٠التج ل ا اشزاز ٟحيةرة االا ااهٜةت م٘يةدة ملةم  -

 ل ِااوا مم كِٙ السليت

 لالٜوام ع الجاهٜت املحمولت فاليد م٘يدة ملم لديها ؿِوبت ي  الٜسا ة االا ه ا  -

 د الاامل ادلامل١٘سة الال١ترالاايت م٘يدة ملم لديها ؿِوبت ي  جرٟس املواُي -

يةت فخِ٘يةة.  ج ةصة  خةسى بظةة ولت   - ي. حظةمه لةةرالاح املؼة١ ث ا حٟس م٘ةاجيه الدؼٔة

ت الاأج صة ال١محيوجسل  مي. اللِب الاال١ساودج املخحٟس

ةةةةا  - ي. الجاهٜةةةةت حظةةةةاُد ملةةةةم ال  ظةةةةخويِوا ال١ةةةة د  ٠ةةةةاا كٜةةةةود املِلة ةةةاجيه الدؼةةةٔة م٘ة

 فدج ي. زطاا. ٛـيرة كم١م الِوتة اليها الاٛذ ا حاجتل

ب ألاجهضة   - ج مشجفعت الخقنُت: جكوي اة ر ج لفت، وةث را ما جخطلب بعض الخذٍس

 ومن ألامثلت عليها:

لواةاث امل٘ةاجيه الحدكلةةت مخخلةٙ الاو ةاد الاالخ٢ويجةةاث لخخ١يةٙ مّة املؼةة١ ث  -

يةت  الالةةرالاح الٜةدزاث املحةةدالاتة الاالحـةسيت  ل ةةا م٘ةاجيه مةّة جحةدك. جسج ةةب  ا حٟس

 ا حسالاٖل
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يةت - اٛةت ا حٟس اث ميةا٤ ٟةسة املظةازع ُـةا الةساضع ػاػة محا٠ي ال٘ازة لرالاح ُة

 اللمعع أاٌمت الخحدكٝ فالِيال

املاسحاث اللوايت  الخِٖس اللوبي ُىن ا حسالاٖ( جحوية. الـةوز املمظةوات  -

يةج مةم خة ٤ البراةامي ا دةاؾ نهةاع الايم١ةم ٗخح ةا ية  مِةا    كوايا ا ن اةف ٛز

 الجـوؾ الاٛسا تها فـوث ُا٤ مم ٛح. ج اش ال١محيوجسل

ميت حظاُد ُىن اٍ٘ الاهحاُت أح شةدج  جةخا ٟخافخةش ُىةن الظةحوزة الظحوزة الٛس -

 لة ملم لديها ؿِوبت ي  اٜ. ال١ دم٘يد

فساامي مِا  ت الوالازت الجاهٝ كوٗس الخٔركت املسجدة الظةمِيتع الاالتةج جم١ةم مةم  -

جصةةحيه  خوةةةا  الام ايةةةت الاالجحويةةةت فوسيٜةةةت طةة لتع ا ةةةن جااةةةب جةةةوٗس فساةةةامي 

 الـوز مّ ال٢لماثل

 لٛسا ة الؼاػت مؼافش لبراامي جحوي. الجف ا ن ٟ د ك٘يد امل١٘وٗيافساامي  -

فساامي الخنحة فال٢لمت ٗحِد ٟخافت ا حةٖس  ِةسق البراةامي ٛاامةت مةم ا ديةازاث  -

اٛاث ا  ظدكتل رل٣ الُا  التج جحدا فا حٖس ج٘يد ذالاح ؿِوباث الخِلا الٟا

خةةة ٤ م١بةةةر فساةةامي الخِةةةٖس ُىةةةن ال١ةة د  ظةةةمه فالخحةةةدر ا ةةةن ال١محيةةوجس مةةةم  -

 لالـوث ٗيٌ س الجف م١خوبا ُىن ػاػت ال١محيوجس

فساامي الخواؿ. املِصش كديه لرالاح ٓير اللٌ٘ييا ُىن الخواؿ. مّ الاخسيم مةم  -

ةةةا  خةةة ٤ السطةةةوماث الاالجـةةةةوؾ الاالـةةةوثل الاهةةةةرا البراةةةامي ٛافةةةة. للخ١يةةةٙ جحِة

 الاخياجاث املخِلال

 ٢ٗةاز ال١ترالاايةةا م١٘ةسة مخووةاث السطةود كدةةيه ُمة. ُـةٙ ذه ةةج الاججٌةيا  -

ةسق املِلومةاث فوةٚس الااػة٢ا٤ مخخل٘ةت مية. ا دوةون الِسيلةت االا خةةسااى  الُا

 لالٜـف

فسامي الترجمت فوسيٜت فساك. جحو٤ الجف الٜياودج ا ن هسيٜت فساك.ل الاحظخخدد  -

ت يةةة    ؼةةةوت ا٘ظةةة ا ميةةةة.  مةةّة هابِةةةت فساكةةة.ع الاجم١ةةةم امل١٘ةةةوٗيا مةةةةم املؼةةةاٟز

 شم ئها املحـسيمل

وبت يةة  ال١خافةت اليدالايةةت امةاذت السياكةياث  - الال١ترالاايةةت م٘يةد للةةركم لةديها ؿِة

يا ُىن ال١خافت فالٜلا السؿاؾع الاوِم. البراامي ُىن  رل٣ لٔير الٜاتزيم اٟس الٟا

ةةاد بؼةة٢. صةةحيهع ممةةا  ظةةمه فالٜيةةاد فالِمليةةاث ا حظةةافيت ميةة.  محةةاذاة  ٛز

 الٜظمت االا اللسب ُىن ال١محيوجسل
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ٌا الخوحيٜاث حظمه للمظخخدد فخِةدك. ةم٢اايت الوؿو٤ ي  البرامي ميا٤ مِ -

ٙ الحـةةةسحع ٟةةةرل٣ الِدكةةةد مةةةةم  و ةةةا الالةةةوا الةةةجف الاالتةةةج ج٘يةةةةد ذالاح اللةةِة

ٟةةرل٣ اجااةةةت ج١حيةةةر  ٢لمةةاث ميةةةزة جحويةة. الةةةجف ا ةةن ٟةةة دجوحيٜةةاث مِا  ةةةت ال

ةةةةت  ة ةةةةاالاض الالواة ة ي. املة ةةةٔة ة ةةةةت حؼة ة ةةةةحى هسيٜة ة ةةةةاث الاكة ة ةةةةا الاكٜواة ة ةةةةر و ة ة ةةةةت الاحٔية الؼاػة

 (60-55ع ؾ2018امل٘اجيهل امل لع الِسبي للو٘ولت الاالخجميتع 

ا اٍة مةم خة ٤ هةةره  اةواَ انهةا حظةمه للمظةةخخدد الاحظةاُده ُىةن الخواؿةة. 

ةت الام ةازاث ا حيةاة اليوميةت  الاالٜسا ة الاال١خافت الاا حظاب الاالحـس الاالظمّ الاالخجٜ. الاا حٟس

اٛتل  الاالِم. ٠. اظب هحيِت الااَو ُة

حخُاجاث الخاصت .  هممُت الخكنولوجُا الشقمُت في جنمُت الزكاء الاجخماعي لزوي الا 3

 في الخنظُم

حِد ُمليت جدزيب الاحِليا الاج هي. ذالاح الااخياجةاث ا داؿةت مةم ايةن تم  ةا 

يةة  ف سةةت الِمةةة.  تاخةة. الخجٌةةيا( مةةةم امل مةةاث التةةةج حظةةين لخحٜيٜ ةةا املجٌمةةةاث يةة  هةةةرا 

امل ةا٤ فاُخحةاز اا هةرا الامةس اةٝ مةم اٜةوٛ اع الال ةرا كنح ة  ا حةسؾ ُىةن خلةٝ مجٌمةةت 

حظةةةوتها اليٜةةت الااملةةةوتة الاالخِةةاالاا الاالةةةوال ع الاذلةة٣ مةةةم خةة ٤ ججميةةةت ُمةة. ِٗالةةةت ااجحةةت 

٘يا الاشياتة م ازاتها الاذ٠ائها الاجخماي  مما  جم١نها ُىةن جحٜيةٝ اٗلة. مةا  ٛدزاث املًو

 لديها بٔم الجٌس ُم الٌسالاٖل 

 .  هممُت الخكنولوجُا الشقمُت:1.3

ميت ي  ا حياة الاج  خماُيت ي  الِجاؿس الاجيت:كم١م حِدات مصاكا الااهميت الخ١جولوجيا الٛس

  جةوٗير الاطة ولت ا حـةو٤ ُىةن املِلومةاث ال شمةت ل٢اٗةت  شةداؾ الااملةطظةاث

 لالاال يساث ي  أح م٢اا الاشماا

  جِ. الِالا ٛسيت ؿٔيرة  ظخويّ اٗساتها الاجـا٤ ٗيما فينها بظ ولت الاوظسع

ل  اين جصتات ٛدزة الاٗسات ُىن الاجـا٤ الاجٜاطا املِلوماث الااملِاٖز

 ت املوجوتة ي  جديه ا ميت لؤلٗسات الوؿو٤ ا ن املِلوماث الااملِٗس لخ١جولوجيا الٛس

 أح م٢اا فالِالا ي  ا٘ع اللحٌت 

  ت الاتالاا طةة ولت جحةةات٤ املِلومةةةاث الااٜل ةةا يةةة  أح الاٛةةذ الااح م٢ةةةاا ف ٛلةةدو طةةةُس

 م  وت كرٟس الاباٛ. ج٢ل٘ت مم١جتل

  الاادؼاز الواطّ الاال محدالات للمِلوماث فيا تالا٤ الِالا 
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  ت يا االا املخـةةليا ُىةن ػةةح١ت الخواؿةة. ٟبةر طةِة الخحمية. طةةوا  لؤلٗةةسات املؼةاٟز

 الاجخماي ل

  ت  تا  الاط ولت الاطخخداد الاالاطخِما٤  طُس

  ةةةةاث ةةةا املِلومة ةةةةخخداد ج١جولوجية ةةةةم خةةةة ٤ اطة ةةةةدماث املٜدمةةةةت مة ةةةَو ٠اٗةةةةت ا دة ججة

 ( 100 -99عؾ 2015/2016الاالاجـا٤ل  الاماا محمد جوٗيٝع 

 الاحخُاجاث الخاصت:.هممُت الخكنولوجُا الشقمُت لزوي  4.3

   ةةةا يةةةة  الادساك الةســـ : ايةةةةن جلِةةةةب السطةةةةود الخوكةةةيحيت الاالاػةةةة٢ا٤ تالازا م مة

ةكلات ال٢لماث امل١خوبةت لةرالاح الااخياجةاث ا داؿةت  الاجٜسيةب امللةموا املةسات 

 جوؿيلش اليهال

 :ةةةا ُىةةةن الخمييةةةةز فةةةيا  ػةةةةيا   الفهـــم ايةةةن حظةةةةاُد الاطةةةاا. الاأتالااث الخ١جولوجية

ت فينها مي.: جمييز    لواا الاالخ٘ٛس

 :ميت أهميت ي  حِليا ذالاح الااخياجاث  جنمُت املهاساث لوطاا. الخ١جولوجيا الٛس

ا داؿت م ازاث مِيجت  ميا٤ ُىن ذل٣ الخواؿ. ا  يد طوا  الخواؿ. اللٌ٘ي  

ةةةةٝ  ةةةالخِلا ةػةةةةازاثع الاذلةةةة٣ ُةةةةم هسية ةةةةي ٠ة ٟةةةةخِلا الجوةةةةٝ ا  يةةةةد االا ٓيةةةةر اللٌ٘ة

ت فويستل  مؼاهدة أٗ د مخحٟس

  جلِةب الوطةاا. تالاز ٟحيةر ية  جةدزيب ال٘ةست ُىةن  وحـ  املشـكالث:الخفك ر املنظم

 الخ١٘ير املجٌا الاا. املؼ١ ث التج جواج  ا هره ال٘ست

 :كم١م ُم هسيٝ اطخخداد الوطاا. ججووّ ا دبةراث التةج جٜةدد  جنوَع الخبراث

لل٘ست تاخ. الخجٌيا مما كديه لش ال٘سؿت للمؼاهدة زا الاطخماَ زا املمازطةت 

 لل٣ حؼتٞر جميّ اواطش ي  ُملياث الخجميت الاالترطيخ الاالخِميٝالاالخ م. الابر

  : ادة الثوسة اللغوٍت مما الػ٣ ٗيش اا الوطاا. جصيد مم ا حـيلت اللٔويت  ٍص

فمةا  ظةةمِواش االا  ؼةاهدالااش مةةم مواٛةٙ جحخةةوح ُىةن ال٘ةةاي جدكةدة ٛةةد ج٢ةةوا 

 ذاث مِ و ل ال

 :الخ١جولوجيت اا جـ. كم١م ُم هسيٝ ججووّ الوطاا.  بناء املفامُم العلُمت

ةةةالخجٌيا  ة ةةةةاهيا ا داؿةةةةت فة ةةةةاهيا الصةةةةحيحت  ٠امل٘ة ةةةةن الخِميمةةةةاث الاامل٘ة فةةةةال٘ست ا ة

يرهةا ٗمةي   مـةولل مةطظةت   الاااواُش الاهحيِت املةطظت الاالٜواُد الاالجٌةاد الٓا

جولةةٝ ُىةةن جميةّة أاةةةواَ املةطظةةاثع الال١ةةم ُةةم هسيةةةٝ ُةةسق امةةاذت مخِةةةدتة 
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ة ة ةةةةٙ اا هجة اٞ مةطظةةةت ُامةةةةت الاؿةةةوز ٟييةةةرة مةةةم املةطظةةةةاث ٛةةةد كخِةةةٖس املًو

 الاخاؿت الاخدماجيت الاااخاجيت الاصحيت ل

 :ُةةم هسيةٝ اطةخخداد  بِةةم الوطةاا. اخخـةةاز  اخخصـاس الوقـا اثنــاء الـخعلم

الوٛةذ الةة شد للةةخِلاع ايةن كم١ةةم ُةةسق ٟييةر مةةم املِلومةةاث ية  الاٛةةذ ٛـةةير 

  ظ يا

 :حظاُد الوطاا. ُىن ججووّ أطاليب الخِليا ملواج ت  مواجهت الفشوق الفشدًت

٘ياال٘سالاٚ   ال٘ستكت فيا املًو

 ٚفٜا  ازس الخِلا ج ِ. ما ك١ظحش ال٘ست ذا ازس فا 

  ةةةةت ةةةةاب الاجحظةةةةيا الِملية ةةةةست ا ةةةةن الاٟدظة ةةةاتة ميةةةة. ال٘ة ة ةةةةت للةةةةخِلا شية ةةةاتة الداِٗية شية

 الخِليميت ٢ٟ.ل

  فجا  ُ ٛاث اجخماُيت: جم١م الوطاا. الخ١جولوجيا مم اجسا  اجـاالث ي  اهاز

٘يا  مخخلٙ الدالا٤ مما الِم. فيا مخخلٙ الخجٌيماث الاأكلا ُبر  حظمه للمًو

ذالاح الااخياجاث ا داؿت مم الخِٖس الابجا  ُ ٛاث اجخماُيت ااجحتل امل لع 

 ل(31-30ع 2018الِسبي للو٘ولت الاالخجميتع 

 ةُفُت جنمُت مهاسة الزكاء الاجخماعي: 3.3

 لالاهخماد بِ ٛاج٣ الاجخماُيت الابجا  ُ ٛاث جدكدة 

  ع ل٢ي جوطّ مم مِلوماج٣ الازٜاٗاج٣ع الابالخةا   جـةحه لةدك٣ ُلي٣ ف١ثرة الاهَ 

ت ِٗالت  لٛدزة ُىن ا حدكن ي  ٠.  موز فو ٛت الاحؼاٞز مؼاٟز

 ال جنخٜد ٟييرا ااالا٤ اا جل٘ذ الجٌس ف طلوب ال ك ست مؼاُس الاخسيم 

  جحىن فال دالا  الاالسالات الويحتع الاذل٣ طيححب الجاض ٗي٣ع الابالنهاكت اب الجاض

 ل٣ هو ذ٠ا  اجخماي  فامخياشل

 اٍٗ ُىن افدظامت تاامت ي  الاجش الجاضع ٗااظم ا ن الجاض حظخِحد ٛلونهالا 

 دا   ِوي ااوحاُا ط سا ُج٣ل  ااسؾ الا ك٢وا لدك٣ أُدا ع ١ٗثرة ُ 

 ج١يٙ مّ الٌسالاٖ الاجخماُيت املحيوت ف٣ أكا ٠ااذل 

  زاجّ ا٘ظ٣ الاٛٙ مِ ا الاٛ٘ت ؿاتٛت لخِٖس ماه  اٜان ك٣ِ٘ الاٛوج٣ع الاما

 لاملٜسبيا اول٣ ُم زايها ٗي٣ الااظم مم ا٘ظ٣كجٜـ٣ الااطا٤ 
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  ااـةةذ أالاال الاجحةةةدر الاٜةةةاع الاال جةةةنع الخ١٘يةةةر ٛحةةة. ال١ةةة د اتةةةو ال كةةةرهب فةةة٣

 للظاا٣ ا ن ما الازا  الؼمع

 مةاي  ُةا  ع لخةخِلا مةةنها جٜةسب مةم  شةداؾ الجةاجحيا الامةم لةةديها ذ٠ةا  اجخ

 لالاحظخ٘يد

 ٌُةا الشدـةياث ية  الاأخيرا الال ع اخساع اجحّ السطو٤ ال١سياع ٜٗةد ٠ةاا مةم ا

الِالا فر٠ا  اجخماي  فدزجت الِحٜسيتع ٛا فٜةسا ة الظةيرة الجحويةت لخةخِلا مجةشل 

 (147-146 طليماا ف١س ٟسااع بلضع ؾ

مةم خة ٤ هةره ا دوةةواث كم١ةم ةػةازة ا ةن كةةسالازة جةدزيب الةج٘ع ُىةن ةٛامةةت 

ا مةةم ُ ٛةاث اجخماُيةت ااجحةت مّة أُلةا  الخجٌةةيا تاخة. املةطظةت االا خازج ةا ااو ٛة

اٟدظةةاب م ةةازاث الةةر٠ا  الاجخمةةةاي  لٗمةةاه  امل ةةازاث التةةةج كم١ةةم ل٘سةةت ذالاح الااخياجةةةاث 

 الخدزيب ُليها ؟ ا داؿت

 . املهاساث املطلوبت في الزكاء الاجخماعي: 4.3

ةةةازاث الةةةةر٠ا   ٘ةةةةوا مةةةةم ٗسةةةةت ذالاح الااخياجةةةةاث ا داؿةةةةت م ة مةةةم اجةةةة. اا ك١دظةةةةب املًو

 ن:الاجخماي  تاخ. الخجٌيا الفد ل ا الخدزيب ُى

  الخِةةةٖس ُىةةةن ا حالةةةت الج٘ظةةةيت للمةةةةخ٢لا مةةةم خةةة ٤ ادكيةةةشع أ٢ٗةةةازهع أطةةةةلوبشع

يرهال  حِحيراث الوجش الااليدكم الٓا

 جرٟس  طما  الاالوجوهل 

 الافدظامت بؼ٢. تااال 

  ّالخمييةز فةيا املواٛةٙ ا  دكةت الااملةصات مةم خة ٤ الٜةدزة ُىةن ٗ ةا الج١ةذ فوةةاب

 املصات الاالاػتراٞ مّ الاخسيم ي  ٗسا ال

  .الجٜدع الاااتراد ازا  الاخسيملجٜح 

 اها ي  املجاطحاث املخخل٘ت الاالخ٘اُ. مِ ال  افدا  املؼاُس لآلخسيمع مؼاٟز

  ج جةب الااِ٘ةا٤ الاالةخح١ا ية  الٔلةب الاالٜلةٝ الاكةحى الةج٘ع خاؿةت اذا جوجةةش

 فاللود الي٣

 اطخخداد ال٢لمت الويحت خاؿت الاٛذ ةطا ةل 

 املجاطبل جٜدكا ال دكت للشدف املجاطب ي  الوٛذ الاامل٢اا 

  مظاُدة الاخسيم 
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  ا حدكن ي  ادالات تالاا الخدخ. ف ػيا  شدـيت 

 ُدد الااخٜاؾ مم الوٖس الاخس 

 راز للوٖس الاخس الاج جب ٓي خش االا طحش الاػخمش  الاكّ الُا

  الخِٖس ُىن ميو٤ الااهخماماث الوٖس الاخس 

 اطخخداد أطلوب الخلميه ال الخـسيه ُجدما  سدج  الي٣ الوٖس الاخس 

 خ٘االاق الاالجٜاغ الٜدزة ُىن ال 

  ا دسالات مم املواٛٙ الـِحت الااملحسجت بظ ولت 

  مّ الاؿٔا  الاالاطخماَل  طليماا ف١س َ الٜدزة ُىن الخواؿ. بؼ٢. جيد الاالاٛجا

 (148-147ٟسااع بلضع 

كم١ةم الٜةو٤ فةاا اح ٗسةةت مةم ٗسةاث امل خمّة الااح اةةَو مةم الشدـةيت حظةةخويّ 

سع الا اا هجةةاٞ اةَو مةةم الشدـةةيت اٟدظةاب هةةره امل ةازاث بظةة ولت مةّة الخةدزيب املظةةخم

 جـحه ُحازة ُم مِيٜاث الٟدظاب هره امل ازة الااملخميلت ي :

 الشدـيت اذا ٠ااذ ااوواايت الاال ججدمي بظ ولت ي  امل خمّ االا مّ الٔيرل 

  الخ١بر الاالٔسالاز: ٗاإل ظاا املخ١بر الااملٔسالاز طي٘ؼ. ي  اا ك٢وا لدكش هره امل ازةع

ير مس  ليش ٗاا هرا الجةَو  اب فش ُىن جميّ املظخوياثألاش اٗت ي  امل خمّ الٓا الُا

 ك د ؿِوبت ي  اٟدظاب الاالخدزيب ُىن م ازاث الر٠ا  الاجخماي ل

الامم هرا املجولٝ الااظب هره الدزاطت ا د اا ٗست ذالاح الااخياجاث ا داؿت 

فإم٢انهةا اٟدظةاب هةره امل ةازة الال١ةم فوجةوت جٜجيةاث ادكيةت حظةاُدها الاجةةهل ا ية  ذلةة٣  

الايةخا الخةةدزيب ُليهةا ااو ٛةةا مةم جوكةةيه  –جلة٣ الخٜجيةةاث ية  ا  ةةص   الا٤ الاجةا جوكةةيه 

سكةة ا ُبةر جلةة٣ الخٜجيةةاث الاجوكةةيح ا ُةةم هسيةةٝ  خوةواث م ةةازاث الةةر٠ا  الاجخمةةاي ع الُا

ُسق الـوزع السطوماثع ةػازاثع  الاػ٢ا٤ع  ال٢لماثع الجـوؾ االا الـوث االا أٗ د 

حةةسؾ ُىةةن الاطةةخمساز يةة  الخةةدزيب ال٘يةةدكو بؼةة٢. فوةةط اظةةب هحيِةةت ٠ةة. ةُاٛةةتع مةّة ا 

ةةةا  ةةةازة جحخةةةةات ا ةةةةن الاطةةةةخمسازيت مةةةةم اجةةةة. ججمياهة بؼةةة٢. اٌةةةةسح زةةةةا جوحيٜةةةةي الا هةةةةره امل ة

 الااٟدظانهال

ٟما ا اٍ مم خ ٤ هره الجٜان اا للخ١جولوجيا تالاز ٟحير ي  حِليا ٗست ذالاح 

يةا الااخياجاث ا داؿتع ٟمةا ا ةد بِةم مةم املٌةاهس التةج ك١دظةرها ال٘ةست مةم الخ١جولوج
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ةةةير ا ةةةةن م موُةةةت مةةةةم املةػةةةةساث ا داؿةةةةت فالةةةر٠ا  الاجخمةةةةاي  ميةةةة. ال٘ ةةةةاع  ميةةةت حؼة الٛس

ير اللٌ٘يع ا. املؼ١ ثع فجا  ُ ٛاث اجخماُيتللللالاه١را  ظخويّ  الخواؿ. اللٌ٘ي الٓا

ٙ ذالاح الااخياجاث ا داؿت مم شياتة م ازاجش طوا  امل جيت االا الاجخماُيت ي  ا٘ع  املًو

ػةةازة ا ةن جوايةد املظةاز الخِلييةةج لةرالاح الااخياجةاث ا داؿةةت أح الوٛةذع الا ااةش ج ةدز ة 

٘يا الِاتكيا الاتم  االفد مم جدزيرها الاحِليم ا مّ ش  الاااخوائها مّ اٛسانها  م ئها املًو

اٛت كحـلوا ُىن  ي  ٛظا الاااد اتو كخم١جوا مم الاطخ٘اتة مم بِمع الا اا ذالاح ُة

الاجـةةميا  ج ةصة الا تالااث ا داؿةةت حِةدك. بظةيى يةة  هسيٜةت الخةدزيب مةةم خة ٤ اجااةت 

ف٢ةة. ٗسةةتع الال١ةةةنها ٓالحةةا مةةا كخِلمةةةوا الِمةة. ا٘ظةةةش الاالفةةد اا كحٜٜةةوا جٜةةةدما مةةم خةةة ٤ 

جواجدها مّ بِم ية  الٜظةا الاهةرا مةا كصيةد مةم زٜةاها فج٘ظة ا الاجحظةيا أتائهةا الابِةن 

 شلةاظاض الااخما  ما كةتح نها ا ن الافداَ الاجوويس الخجٌيا مما كصيد مم ِٗاليخش الاا اا

 . خاجمت 4

ةةت م٘ ةود ٠ةة. مةةم ٗسةت ذالاح الااخياجةةاث ا داؿةت الاالةةر٠ا  الاجخمةةاي   بِةد مِٗس

ميت الااهمياها  ظةخخلف ممةا جٜةدد فةاا  ي  ا حيةاة الاجخماُيةت الاامل جيةتل الاالخ١جولوجيا الٛس

ميت أؿححذ فميافت تُا ل٘ست ذالاح الااخياجاث ا داؿتع الاالتج جم١نها  الخ١جولوجيا الٛس

ةةةةةٙ  ةةةةا  مخخلة ة ةةةةم فجة ةةةازاتها مة ة ة ةةةةويس م ة ة ةةةة  جوة ة ةةةةاُدة ية ةةةةا املظة ة ةةةةدد ل ة ة ةةةةاث الاجٜة ة ةةةاٖز الااليٜاٗة ة املِة

م ةازة الةةر٠ا  الاجخمةاي  الاالتةةج حِةةد كةسالازيت يةة  ا ةةات فةيا هةةره امل ةةازاث مةةم الا  الاٛةدزاتهاع

ال٘ةةست يةةة  فجةةةا  ُ ٛةةةاث ٛويةةةت الاطةةةليمت الاجم١جةةةش مةةةم الخِامةةة. ف٘ةةةم الاٗوجةةةت مةةّة مخخلةةةٙ 

 املواٛٙ املحسجت الاالـِحتل  

ٙ ااواُش الاةُوا  ل ا اسيت الخِحير ااو ٛا مم ٟما جم١نها مم الخواؿ. فمخ خل

الاجةةوت الِدكةةد مةةةم  ج ةةصة الا تالااث الاالخوحيٜةةةاث ا حدكيةةت الداُمةةةت الااملةهلةةت الااملِدلةةةت 

وباث ية   خـيـا ل ره ال٘ستع الاالتج جم١نها مم ج االاش اُاٛاها الامواج ت مخخلةٙ الـِة

اا٘ ا الا ؼاهاتها امل جيت بظ ولت تاخ  . الخجٌيالاياتها اليوميت الاممازطت الًا

 قائمت املشاجع  .5

امل لع الِسبي للو٘ولت الاالخجميتع تلي. اطترػاتح الخ١جولوجيا املظاادة لدمي  -

اٛت ي  الخِليا الاامل خمّ امل٢وا  الا٤ الاهاز امل٘ةاهييج الااملوازيةٝ  الو٘. ذح ُة

 (2018الاالخ ازب الِسبيت الاالدالاليت ع  الٜاهسة: تاز ال١خب املـسيتع 

ة - ة ة ة ة ة ة ة ة اٛة ةةةةاهسع ُة ة ة ة ة ة ةةةةاا هة ة ة ة ة ة ةةةةت اكمة ة ة ة ة ة ة ةةةاع  بلب: الا٠الة ة ة ة ة ة ة ةةةةب ُليهة ة ة ة ة ة ةةةٚس الخٔلة ة ة ة ة ة ة ةةةا الاهة ة ة ة ة ة ة ة ت أاواُ ة

 (2017الصحاٗت الِسبيتع 



ء الاجخماعي لزوى الاحخُاجاث الخاصت في الخنظُمالخكنولوجُا الشقمُت وجنمُت الزكا   
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ةةةةس  - ة ة ةةةةت للنؼة ة ة ةةةةشع    زتا: تاز الساكة ة ة ةةةةر٠ا  الاااواُة ة ة ةةةةود الة ة ة ةةةةساا: م٘ ة ة ة ةةةةس ٟة ة ة ةةةليماا ف١ة ة ة ة طة

 الاالخوشوّع بلض (             

ةةةةت  - ة ة ة ة ةةةةاث ا داؿة ة ة ة ة ةةةةي٢ولوجيت ذالاح الااخياجة ة ة ة ة ةةةةيع طة ة ة ة ةةةةيا الٜسيوة ة ة ة ة ةةةةب امة ة ة ة ة ةةةةد املولة ة ة ة ُحة

 (2012ملـسيتع ع   الٜاهسة: م١خحت الاا لو ا5الاجسبياهاع ن

ةةةة.  - ة ة ةةةةت الاج هية ة ة اكة ةةةةا٤ ُز ة ة ةةةة  م ة ة ة ةةةةت ية ة ة ةةةةاث الاهلية ة ة ةةةةسع ةتازة ا  مِية ة ة ةةةةو الجـة ة ة ةةةةداذ أفة ة مة

 (2004ذالاح الااخياجاث ا داؿتع  الٜاهسة: م موُت الجي. الِسبيتع 

ةةةةتع  - ة ة ةةةةب الِلمية ة ة ةةةةرالاث: تاز ال١خة ة ة ةةةةدتةع  فية ة ة ةةةةر٠ا اث املخِة ة ة ةةةةر٠ا  الاالة ة ة ةةةةد: الة ة ة ةةةةد الِية ة الالية

2018) 

ميت "تزاطت ي  الاماا محمد جوٗيٝع ججميت املوازت ال ؼسيت ي  ً.  - الح ست الٛس

جٜجيت االت مدكسيت الامم لوالكت بظ١سةع أهسالاات تٟخوزاه  -الابِات الظوطيو

ي  ُلا الاجخماَ ججميت املوازت ال ؼسيتع ٠ليت الِلود الاجخماُيت الاة ظاايتع 

 2015/2016جامِت بظ١سةع 

- Kanikella suresh & Digumarti bhaskara rao: social intelligence o f student 

teachers (new delhi, discovery publishing house pvt. Ltd, 2009) 


