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 ملخص البحث:

ٌعتبر مجال قٌاس الذكاء وتنمٌة المهارات من اكثر المجاالت انتشارا وتطورا وأصبحت الدراٌة واألهتمام به من اهم 

العدٌد من النظرٌات التى تفسر الذكاء أولوٌات جمٌع المؤسسات التعلٌمٌة والتربوٌة واألسر واألفراد , ولكن ظهرت 

األنسانى الفردى , والتى تعتبر منها أهمها وأحدثها هى نظرٌة الذكاءات المتعددة للعالم جاردنر, وبناءا علٌه تم عمل العدٌد 

الحالى من المقاٌٌس الخاصة طبقا لكل نظرٌة فى محاولة للوصول الى نتائج أكثر دقة فى قٌاس الئكاء الفردى وحتى وقتنا 

الزالت تلك المقاٌٌس غٌر دقٌقة بالقدر الكافى والمطلوب , كما أنها باهظة التكالٌف األقتصادٌة وتستهلك وقتا طوٌال 

إضافة الى أنها كونها نظرٌة فأنها تبعث الملل والرتابة عند المتلقى , فكان البد على المصمم الصناعى السعى وراء تعدٌل 

دث نظرٌات الذكاء التى توصل الٌها العلماء فى صورة تتدارك كل القصور الحالى هذا القصور من خالل تطبٌق أح

وتساهم بشكل فعال فى مجال قٌاس الذكاء وتنمٌة المهارات ومن هنا كان هدف البحث فى محاولة الوصول لهذا التطبٌق 

 .ور المصمم الصناعى فى هذا المجالالعملى لتلك النظرٌة وكشف د

 .المنتجات تصمٌم، الذهنٌة القدرات، المتعددة الذكاءات الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

The field of “measuring intelligence and skills development” is one of the most widespread 

and developing fields. Knowledge and interest of this field has become one of the top 

priorities of all educational institutions, families and individuals. However, many theories 

have appeared to explain individual human intelligence. The most important of which is the 

theory of “multiple intelligences” for the scientist “Gardner”. Accordingly, many special 

measures were carried out according to each theory in an attempt to reach more accurate 

results in the measurement of individual intelligence. To date, these measures are still 

inaccurate as required, in addition to this; they are also expensive and consume a lot of time. 
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And also they are theoretical in a way that creates boredom and monotony for the recipient. , 

It was necessary for the industrial designer to seek to modify this shortcoming by applying the 

latest theories of intelligence reached by scientists in a way that corrects all the current defects 

and contributes effectively in the field of measuring intelligence and skills development. 

Hence, the aim of the research was to try to reach this practical application of this theory and 

to reveal the role of the industrial designer in this field. 

Keywords: Multiple Intelligences, Intellectual Capabilities, Product Design. 

 المقدمة: 

ٌعتبر العقل ماهٌة إنسانٌة بحتة ونموه ٌكون بمراحل مختلفة وهو المسئول عن تمٌز اإلنسان عن باقً الكائنات الحٌة ولكن 

القدرات نجد الذكاء الذي ٌعتبر الطاقة العقلٌة اإلنسان فً حد ذاته ٌختلف مع أخٌه اإلنسان فً قدراته العقلٌة ومن بٌن هذه 

 1أو العائد العقلً أو هو الصفة المرافقة للعقل الذي ٌعمل بنشاط وفهم وعمق وسرعة .

و ٌظل عمل العقل ومجال تنمٌة الذكاء لدى جمٌع األعمار والمجاالت هو الشغل الشاغل لجمٌع العلوم وهو جزء ال ٌتجزا  

المجال التعلٌمى واالنشطة االجتماعٌة , وكٌف ٌسعى الجمٌع لتنمٌة هذه المهارات سواء من برامج تنمٌة السلوك و

 ألطفالهم او فى دراستهم او فى المجال التربوى .

 

 (1شكل رقم )

 : موضوع البحث أوال

ظهر العدٌد من النظرٌات العلمٌة والفلسفٌة لتفسٌر الذكاء العقلى وخصائصه وأنواعه وكٌفٌة قٌاسه , وكانت أحدثهم هٌا 

حٌث عرف الذكاء على أنه قدرات متعددة تظهر   Howard Gardne -نظرٌة الذكاءات المتعددة للعالم هاورد غاردنر 

لقدرة على تعدٌل أو تغٌر المنتجات المتعددة فً نمط ثقافً أو أنماط فً مجاالت متعددة سواء فً حل المشكالت أو فً ا

   2ثقافٌة معٌنة .

 : مشكلة البحث ثانيا

نظرا ألرتفاع درجة الوعى بضرورة األهتمام بالمواهب والتعلٌم وتنمٌة الذكاء والمهارات وأنفتاح المجاالت أدى الى إقبال 

ومن هذا المنطلق وجد أن امتحانات قٌاس نسب الذكاء الفردى فى الوقت  الناس على أختبارات الذكاء وتنمٌة المهارات

الحالى تفتقر الى الدقة والى مواكبة نظرٌات قٌاس الذكاء الحدٌثة وارتفاع تكلفتها االقتصادٌة واستهالكها الى وقت أكبر 

 والى مجهود أكبر.

                                                           
1
 http://www.acofps.com/vb/showthread.php?t=15814 

2
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 : هدف البحث ثالثا

التوصل الى حل بدٌل بدال من اختبارات الذكاء التقلٌدٌة التى تكلف االفراد وقتا ومجهودا وتكلفة أقتصادٌة مرتفعة الى 

جانب أنها احٌانا قد تكون خاطئة فى تقٌٌمها , الى تطبٌق جدٌد ٌستطٌع الفرد من خالله توفٌر الوقت والمجهود والتكلفة 

  وأسهل فى التناول وأدق فى النتائج .
 

 :رابعا: أهمية البحث

توفٌر تطبٌق دقٌق وعملى وأكثر دقة ومتعة ألحدث نظرٌات تفسٌر الذكاء الفردى , وٌمكن أستخدامه بسهولة لجمٌع 

 األعمار والذى بدوره ٌكشف عن أهمٌة الدور الفعال للمصم لصناعى فى هذا المجال . 

 : خطة البحث  رابعا

  والمهارات الذهنٌةمقاٌٌس أختبارات الذكاء  -أوال 

 وتصنٌفها   –فلسفة الذكاءات المتعددة  -ثانيا 

 أحدث األسالٌب التى تم بها قٌاس نسب الذكاء من خالل النظرٌة  -ثالثا 

 أحدث تطبٌقات العاب قٌاس الذكاء   -رابعا 

 مجال تصمٌم المنتجات وكٌف ٌمكنه بلورة النظرٌة واالستفادة منها  -خامسا 

 أختبارات الذكاء والمهارت الذهنية .أوال : مقاييس 

 3هناك  العديد من النظريات التى فسرت الذكاء العقلى لتصبح نواة وبداية لبناء مقاييس للذكاء الفردى ومنها : 

 نظرٌة سبٌرمان  -

 نظرٌة ثٌرستون  -

 نظرٌة سورندٌك  -

 نظرٌة جٌلفورد -

وتالها تصنيفات علمية دقيقة يتم من خاللها بناء أختبارات الذكاء فمن منظور علمى دقيق تم تصنيف اختبارات الذكاء 

 الى األتى 

 انواع اختبارات الذكاء  -1

 االختبارات الفردٌة اللغوٌة. -1-1

 االختبارات األدائٌة الفردٌة. -1-2

 االختبارات شبه األدائٌة . -1-3

 الذكاء الجماعٌة.اختبارات  -1-4

 اختبارات الشخصٌة . -1-5

ومن ثم أجتهد الكثٌر من العلماء فى التوصل الى العدٌد من األسالٌب المتنوعة من مقاٌٌس الذكاء ٌمكنهم من خاللها قٌاس 

 الذكاء الفردى وقاموا من خالل مقاٌٌسهم بتصنٌف األعمار بشكل مالئم لرؤٌتهم وتبعا لمنهج المقٌاس لدٌهم .

ٌعا سنستطرد بعضا من أهم مقاٌٌس الذكاء منذ أوائل التسعٌنات وكٌف صنفوا أعمار االختبارات ونقاط القٌاس وسر

 الرئٌسٌة .

 

                                                           
3
 http://education.own0.com/t64-topic 
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    ( The Stanford Binet Intelligence Scale ) 1905 -مقياس ستانفورد بينيه  - 1

والذاكرة القصٌرة المدى .  –واألستدالل الكمى  –واألستدالل المجرد البصرى  –أعتمد فى مقٌاسه على األستدالل اللفظى 

المستوى  –سنوات  6المستوى الثانى : سن  –سنوات  6الى  3وصنف األعمار فى مقٌاسه الى المستوى األول : من 

 سب كل فئة عمرٌة سنة وتدرج فى طبٌعة االختبارات ح 13الثالث : سن 

 

  ( WeChsler Intelligence Scale )   1939 –مقياس )وكسلر (  – 2

( سنة 16-6ومن )  -سنوات ( 6-4من )وعمل على الفئات العمرٌة  –أعتمد فى مقٌاسه على القسم اللفظى والقسم األدائى 

 سنة .  16وفوق  –

(GMMS) 1927  - 3 - مقياس كولومبيا للنضج العقل 

  .ٌهدف الى قٌاس القدرة العامة للتفكٌر المنطقً لدي االطفال العادٌٌن وغٌر العادٌٌن هو مقٌاس

 ( ( 1985Kaufman Assessment Battery For Children  -بطارية كوفمان  – 4

للفئات العمرٌة من سنتان ونصف الى اثنى عشر سنة ونصف  وٌهدف هذا المقٌاس الى قٌاس الذكاء لدي االطفال 

 .  والقدرات التحصٌلٌة لدٌهم من خالل ستة اختبارات وضعت لهذا الغرض

)Otis - Lennon Mental Ability Test )   1969 -مقياس أوتس لينين للقدرة العقلية  – 5 

وٌقٌس القدرة اللفظٌة  –سنة  11هو أختبار للتفكٌر التجرٌدى والقدرة على التفكٌر بداٌة من سن األربع سنوات الى 

 والكمٌة والمكانٌة والقدرة على التفكٌر وٌنتهى بنتائج لفظٌة وغٌر لفظٌة . 

 ( (Raven`s Progressive Matrices  1986 -  )اختبار ) مصفوفات رافن - 6

 5اختبارات غٌر لفظٌة , وهً من أكثر االختبارات الشائعة والشعبٌة المعدة للمجموعات العمرٌة من هً مجموعة 

فقرة اختٌار متعدد، متدرجة الصعوبة. وقد صمم هذا الشكل لقٌاس  66سنوات حتى سن الشٌخوخة. وهً مكونة من 

 . لتشارلز سبٌرمان القدرة المنطقٌة ، وٌعود إلى أحد مكونات نظرٌة الذكاء العام

  California Tests of Mental Maturityأختبارات ) كاليفورنيا (   - 7

 12سنوات الى  5ً لمدى القابلٌة للتعلم وحل المشكالت وٌغطً الفئات العمرٌة من ) ٌعطً معلومات عن االداء العقل

 .(سنة

 وتصنيفها   –فلسفة الذكاءات المتعددة  –ثانيا 

 تعريف وفلسفة نظرية الذكاءات المتعددة .  - 1

أنواع من الذكاء لدى  توصل جاردنر إلى نظرٌة حول الذكاء عرفت بنظرٌة الذكاء المتعدد تشٌر إلى إن هنالك ثمانٌة

األفراد ٌستطٌعون تطوٌرها ، فٌرى أن العالم الذى نعٌش فٌه ٌتكون من معالم متعددة ، أصوات ، لغوٌات إٌقاعات 

موسٌقٌة ، طبٌعة متعددة األشكال ، أشخاص آخرٌن فى البٌئة ، ونحن نستجٌب بأشكال مختلفة لهذه األشٌاء ، فإذا استجاب 

ة للعالم ، فال ٌكون هناك معنى فى أن نفترض وجود قوة واحدة عامة تصلح مع كل هذه األغراض عقلنا للمحتوٌات الفعلٌ

  . ومع كل األشٌاء ، ومن هنا كانت فكرة وجود ذكاءات متعددة للتعامل مع هذا التنوع والتعدد فى العالم

  :فلسفة الذكاءات المتعددة  -

إن نظرٌات الذكاء التقلٌدٌة تقود بشكل طبٌعى إلى السؤال التالى : هل شخص ما ذكى ؟ فى حٌن نجد أن نظرٌة  -1-1
 الذكاءات المتعددة تثٌر السؤال التالى : كٌف هذا الشخص ذكى 

جات إن كل البشر فى مختلف الثقافات ٌمتلكون هذه الذكاءات بحكم موروثٌتها وأساسها البٌولوجى ولكن بدر -1-2 
  متفاوتة من القوة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2_%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2_%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
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إن امتالك كل فرد لجمٌع الذكاءات بدرجات متفاوتة تعنى أنه ال ٌوجد اثنان لهما نفس المستوى من الذكاءات ، فكل  -1-3

 فرد له بروفٌل شخصى خاص به فى الذكاءات ٌظهر جوانب القوة والضعف لدٌه ، 

بٌولوجٌة مختلفة ، وهذا ٌعنى أن التلف فى أحد أجزاء  هذه الذكاءات منفصلة عن بعضها فهى مستقلة وذات أصول -1-4

المخ ٌفقد بعض القدرات فعالٌتها دون األخرى كما أن كل ذكاء له محور محدد من العملٌات واإلجراءات ، فالذكاء 

م من الموسٌقى مثال ال ٌمكن تطوٌره وتنمٌته من خالل الحدٌث عن الموسٌقى ، وبنفس الشكل فإن تقٌٌمه ال ٌمكن أن ٌت

 خالل اختبار الورقة ـ القلم . 

انفصال الذكاءات ٌؤكد على نقطة جوهرٌة فى النظرٌة وهى أن القوة أو الضعف فى ذكاء معٌن ال تعد مؤشرا على  -1-5

 4 .قوة وضعف فى الذكاءات األخرى ، أى ال ٌمكن التنبؤ بأحد الذكاءات من خالل ذكاء آخر

ت بعضها عن بعض إال أنه من النادر جدا أن تعمل بشكل مستقل ، ولكنها تعمل وبرغم انفصال واستقالل الذكاءا -1-6

فى تناغم وتالزم وتكامل فى سٌاق مشكالت فى مٌادٌن الحٌاة الحقٌقٌة ، فمعظم األهداف والمهام تتضمن عددا من 

ة إال إذا كان لدٌه ذكاء الذكاءات التى تعمل جنبا إلى جنب ، فعلى سبٌل المثال الراقص ال ٌمكن أن تقوم بفنه بمهار

موسٌقى قوى لفهم اإلٌقاع والتنوع الموسٌقى ، وذكاء اجتماعى لفهم كٌف ٌستطٌع أن ٌحرك المشاهدٌن انفعالٌا من خالل 

حركاته ، وكذلك ٌحتاج ذكاء جسمٌا ـ حركٌا لٌزوده بانسٌابٌة وتناسق وترابط لٌكمل الحركات بنجاح . وكذلك رواٌة قصة 

حل مسألة رٌاضٌة لفظٌة قد ٌتطلب أن  .تظهر قدرات لغوٌة وحركات جسدٌة وذكاء منطقٌا لدى الفرد أو قصٌدة شعر قد

ٌعمل كل من الذكاء اللغوى والذكاء المنطقى الرٌاضى فى تناغم ، وبالمثل عندما ٌلعب طفل كرة قدم فإنه ٌحتاج لذكاء 

وٌتابع مسارات الكرة ، وذكاء لغوى واجتماعى  جسمى ـ حركى لٌجرى وٌركل ، وذكاء مكانى لٌحدد مكانه فى الملعب

 لٌناقش نقطة خالف أثناء اللعب مع زمالئه 

ومع أن الذكاءات قد تتحدد إلى حد ما من خالل الجٌنات إال أن نموها مسألة ثقافٌة وتربوٌة ، وبالتالى فهى قابلة للتعلم  

 ركز .واألكتساب ، وٌمكن تحسٌنها على مدار الحٌاة من خالل الجهد الم

 ( .1تصنيف نظرية الذكاءات المتعددة  / جدول رقم )  - 2

 االمثلة الميول اتجاه التفكير نواحى الذكاء 

الذكاء 

 اللغوى/اللفظى

Linguistic 

القدرة على تناول ومعالجة  -

واستخدام اللغة سواء كان شفوٌا أو 

تحرٌرٌا بفاعلٌة فً المهام المختلفة 

 وفهم معانٌها المعقدة

مرتفع فى استخدام مفردات  نمو -

  اللغة والتعبٌر بالكلمات

كتابة  –االحادٌث  –القراءة 

 –القصص والرواٌات  

 االلعاب 

القرءات  –الكلمات  -

 –الحوارات  –الجهرٌة 

 النقاشات 

المؤلف والشاعر 

 والصحفً والمذٌع

الذكاء المنطقى / 

 الرياضى 

Logical/ 

Mathematical 

القدرة على فهم الرٌاضٌات والعلوم  -

 واستٌعاب المفاهٌم المجردة  

القدرة على التفكٌر المنطقً  -

والتعامل مع األرقام ، باإلضافة إلى 

القدرة على حل المشكالت بسرعة 

عالٌة دون الحاجة إلى مهارات 

  التحلٌل والتركٌب والتخطٌط

 األستدالل واألستنباط -

حل  –التساؤالت  –التجارب 

 –العملٌات الحسابٌة 

حل  –العملٌات المنطقٌة 

 –حل األلغاز  –المشكالت 

 –التفسٌر المنطقى 

 األستكشاف 

 –العلماء 

–الصناعٌٌن 

المجال 

 التكنولوجى 

                                                           
4
 http://www.almualem.net/saboora/showthread.php?t=28478 
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الذكاء الحركى/ 

 الجسمى

Bodily / 

Kinesthetic 

السٌطرة على عضالت الجسم  -

 والتحكم بها

القدرة على السٌطرة على احساسهم  -

وعٌهم بالبٌئة  -حركات أجسامهم و 

 المحٌطة من خالل أجسامهم

استخدام أجسامهم للتعبٌر أو لإلشارة  -

 عما ٌرٌدون التعبٌر عنه

الحركة  –الوثب  –الرقص 

 –التنقل  –الرٌاضة  –

 التمثٌل  –الفنون األداءٌة 

 –الممثلون 

 الرٌاضٌون 

الذكاء المكانى / 

 البصرى 

Spatial 

هو القدرة على تصور األشٌاء فً 

الفضاء والتخطٌط والتخٌل ثالثً 

األبعاد حٌث ٌعتمد هذا النوع من 

الذكاء على الحس البصري والقدرة 

على التخٌل ولدٌهم القدرة على إٌجاد 

صور ذهنٌة للمفاهٌم المجردة ، 

وٌلجؤن إلى تصور كل شًء ذهنٌا 

بحٌث ٌصبحون قادرٌن على رؤٌة 

ً بدقة وترجمته إلى العالم الطبٌع

 أشكال جدٌدة 

الفن  –الرسم والتصوٌر 

مجاالت  –والفنون التشكٌلٌة 

 التصمٌم

تكوٌن  -التصور –التخٌل 

 تراكٌب جدٌدة 

 –الفنانون 

 –المصممون 

   -المعمارٌون 

 الذكاء اإلجتماعى 

Inter 

Personal 

وٌظهر من خالل القدرة على تمٌٌز  

وعلى مشاعر اآلخرٌن ومزاجهم ، 

فهم سلوكات اآلخرٌن كما تتضمن 

القدرة على التفاوض والتعامل مع 

الغٌر ومن ثم اتخاذ القرار المناسب 

بناء على هذه المعرفة ، وٌتمٌزون 

بإقامة العالقات مع اآلخرٌن 

واالستماع لهم ، ولدٌهم مهارات 

تواصل جٌدة وكٌفٌة التعامل مع 

 األفراد

التعامل  –الترابط اإلجتماعى 

 –القٌادة  –األخرٌن مع 

 التنظٌمات 

  -السٌاسٌون 

الذكاء الذاتي / 

 الداخلي

Intra 

Personal 

وٌتمٌزون بالقدرة على معرفة  

وإدراك مشاعرهم الذاتٌة وأحاسٌسهم 

، وقدرتهم على اكتشاف الذات وتمٌٌز 

حاجاتها ومواطن الضعف والقوة فٌها 

، ومن ثم القدرة على التحكم بها ، 

 التواصل مع أنفسهم والقدرة على

التأمل  –التعمق داخل النفس 

 –الهدوء  –التخطٌط  –

األنفراد  –التعلم الفردى 

المشروعات  –بالنفس 

 الفردٌة 

العلماء والفالسفة 

 والمفكرون

الذكاء الموسيقى / 

 اإليقاعى 

Musical 

ٌرتبط بالمهارات الموسٌقٌة بما 

تتضمن من عزف وتلحٌن وحس 

بالنغمات الموسٌقٌة موسٌقً واستماع 

  المختلفة

القدرة على تمٌٌز درجة وشدة  -

النغمة واألنماط اإلٌقاعٌة ، كما 

 ٌستمتعون بالتعلم من خالل الصفٌر

 –ٌحبون الغناء والتألٌف والتلحٌن  -

وٌحولون الكلمات إلٌقاع موسٌقى 

 مستمر

 –اإلٌقاعات  –األلحان 

الدندنة  –الغناء  –الموسٌقى 

 -موسٌقى اإلستماع لل –

 العزف

 –العازف 

 المغنى  -الموسٌقار

 أنواع الذكاءات المتعددة –( 1جدول رقم )
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 أحدث األساليب التى تم بها قياس نسب الذكاء من خالل النظرية  -ثالثا 

فى أجرٌت العدٌد من أختبارات الذكاء من خالل نظرٌة الذكاءات المتعددة وتم أعتمادها من العدٌد من المؤسسات وكانت 

 . 5وفى الجدول التالى احدى هذه األختبارات –اطار نظرى وعبار عن تساؤالت تؤكد منظور النظرٌة وفلسفة تطبٌقها 

     

 
 المتعددة الذكاءات نظرية خالل من الذكاء لقياس نظرى مقياس –( 2) رقم جدول

 

 أحدث تطبيقات العاب قياس الذكاء   -رابعا 
المهارات عن طرٌق األلعاب التفاعلٌة و الذكٌة وهو اتجاه العاب األطفال التعلٌمٌة التى أصبح وهناك اٌضا اتجاه لتنمٌة 

. فالهماألهتمام بها على نطاق واسع وأصبح الوعى بها لدى جمٌع الفئات والطبقات للسعى من خاللها الى تنمٌة مهارات اط

مقٌاس غٌر مباشر للذكاء واألهتمامات الشخصٌة والعمل أو كوسائل تعلٌمٌة تربوٌة , وهذه األلعاب تعتبر فى حد ذاتها 

على تطوٌرها ومساٌرتها لتطابق نظرٌات الذكاء الحدٌث هو اهتمام ٌسعى الٌه الكثٌر من المصممٌن بالمشاركة مع خبراء 

ى المهارات التربٌة وعلماء النفس وهناك العدٌد من األمثلة لهذه األلعاب وكٌف ٌعمل كل منها على تنمٌة أتجاه معٌن ف

 الشخصٌة لفئة معٌنة وسن معٌن وفٌما ٌلى نستعرض احدث االلعاب الذكٌة لالطفال .

 

                                                           
5
 Wleed eid - The Theory of Multiple Intelligences of Gardner Legalization of scale Wahran University-  2014 
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 العاب لقياس وتنمية القدرات الذهنية لألطفال –( 2شكل رقم )
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 مجال تصميم المنتجات وكيف يمكنه بلورة النظرية واالستفادة منها  -خامسا 

تفتح نظرٌة الذكاءات المتعددة مجال واسع امام تصمٌم المنتجات فى بللورة هذه النظرٌة وتحوٌلها من خالل علوم 

به الفرد وكٌف ٌمكنه العمل  ودراسات تصمٌم المنتجات الى منتجات فعلٌة ٌمكننا من خاللها قٌاس مدى الذكاء الذى ٌتمتع

 علٌه وتنمٌته . 

فعلوم تصمٌم المنتجات تحمل العدٌد من األنظمة التى ٌمكنها تطوٌر اختبارات قٌاس الذكاء وتحوٌله من الجانب النظرى 

المستخدم الغٌر دقٌق والذى ٌبعث على الملل وٌحمل الكثٌر من عدم الدقة وعدم صدق النتائج الى منتجات تفاعلٌة تمكن 

من التفاعل المباشر معها والذى بدوره ٌؤمن نتائج اكثر دقة وٌضمن المتعة فى األستخدام وٌضمن الحضور الذهنى 

المتواصل بٌن المستخدم والمنتج والذى بدوره أٌضا ٌصل بنا الى نتائج أكثر دقة وفاعلٌة فى قٌاس نسب الذكاء ومواطنه 

ه المهارة والعمل علٌها , وٌحمل مجال تصمٌم المنتجات العدٌد من العلوم والجوانب فى الفرد وما ٌجب علٌه فعله لتنمٌة هذ

 (3شكل رقم ) –التى ٌمكن العمل من خالل فى بللورة هذه النظرٌة وٌمكن اختصارها من خالل الشكل التالى 

 

 مجاالت العمل فى مجال التصميم الصناعى  –( 3شكل رقم )

رة سابقا سعى الكثٌر من المصممٌن الصناعٌٌن فى توظٌف علوم تصمٌم المنتجات فى وعلى غرار هذه العوامل المذكو 

مجال المنتجات التفاعلٌة التى من شأنها  قٌاس وتنمٌة المهارات وتوصلت الى العدٌد من المنتجات والبٌئات التفاعلٌة 

, وفٌما ٌلى نستعرض بعذا من الجدٌدة التى تتماشى مع تكنولوجٌا العصر واحدث أسالٌب قٌاس وتنمٌة المهارات 

التطبٌقات التى توصل الٌها المصممٌن الصناعٌن فى مجال تطوٌع التصمٌم التفاعلى فى االلعاب التفاعلٌة لقٌاس وتنمٌة 

 المهارات . 
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 أحدث أأللعاب تفاعلية فى مجال قياس الذكاء وتنمية المهارات –( 4شكل رقم )

ناعى الخوض فى تطوٌر مجال قٌاس وتنمٌة الذكاءات عن طرٌق كل ما تم أستحداثه فأصبح من الالزم على المصمم الص

 من علوم تطبٌقٌة وتكنولوجٌات ومن خالل أحدث نظرٌات الذكاء . 

وٌتم ذلك عن طرٌق العمل على األستفادة من عوامل تصمٌم المنتج فى تحوٌل النظرٌة الى تطبٌق وتحوٌل المقٌاس 

 على وفٌما ٌلى مجموعة العوامل التى ٌتم العمل ممن خاللها وربطها بنظرٌة الذكاءات المتعددة النظرى للذكاء الى منتج ف

 

 محاور تصميم المنتج –( 5شكل رقم )

واذا تم ببلورة تلك العناصر وربطها فى صورة منتج قٌاسى بنظرٌة الذكاءات المتعددة فانها سوف تعكس حال لمشكلة 

بلها االن , كما انها سوف تجعلها أكثر متعة وتشوٌقا بدال من ان تبعث على الملل والرتابة قٌاس الذكاء والعوائق التى تقا

 وسوف تكون اكثر فاعلٌة ودقة , وتحفز على  القٌاس المتواصل واألستمتاع به . 
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