
 

 

خمس أسباب تجعل بذل الجهد أكثر أهمية من معدل 

 الذكاء عند األطفال

 ؟هل يمتلك طفلك مهارات إدراكية و معدل ذكاء عالي

 ختبار؟الايقضي طفلك وقت أقل في التحضير من أجل  هل

 النجاح؟! ههل معدل ذكاء طفلك يكفي لتحقيق

 ح أهمية بذل الطفل للجهد سنجيب في هذا المقال عن تلك التساؤالت و غيرها، سنوض  

 لمهاراتكمفتاح لتحقيق النجاح و إحراز نتائج أفضل، و سنقارن بين امتالك الطفل 

 و بين مقدار الجهد المبذول سرعة البديهةمن الذكاء و القدرة على الفهم و عالية 

 .في سبيل عملية التعل م و إغناء المعرفة و حصد أفضل النتائج 

 ثابرة الطفلقية تثبت أن  م  و سنعطي خمس أسباب منط

 و بذله للجهد أكثر أهمي ة من امتالكه 

 للذكاء في تحقيق الن جاح. 

 

يفتخر الكثير من اآلباء بامتالك طفلهم لمقدرات ذهنية و ذكاء المع و مهارات إدراكية عالية، و مع مرور الوقت قد يقع 

على مهاراته و ذكائه بحيث ال يبذل الجهد  اده الكاملاعتمالطفل في حاالت من الفشل عند مواجهة اختبار صعب بسبب 

 الكافي في التحضير و الدراسة من أجل االختبار !

عقلية نمو صحية إحدى الركائز و البنى األساسية لبناء و تعزيز  فتح الباب واسعاً على قضية هامة تعدذلك المثال البسيط ي

ط ذلك النجاح بمعدل ذكائه عند الطفل و هي دفع الطفل لبذل الجهد و التعب من أجل تحقيق النجاح بدالً من رب و مرنة

 ! العالي

دركين لخطورة تلك النظرية " غير م  وجود طفل ذكي و آخر غبي"هي أحيانا  التي نأخذ بها خاطئةال إحدى أكثر النظريات

من  أكثر اجتهاداً و مثابرةمن طفل آخر، بل يوجد طفل  وجد طفل أكثر ذكاءً على أطفالنا و مستقبلهم، في الحقيقة ال ي

 غيره.

فإن تنشئة الطفل من خالل غرس األفكار الصحيحة ، تربية الطفل هي بمثابة والدة ثانية لهألن اآلباء هم قدوة أطفالهم و 

هداف األساسية التي علينا بذل قصارى من األ و اإليجابية لبناء شخصية ناضجة و عقلية مرنة في التفكير و الوعي هي

جهدنا لتحقيقها و من أهم تلك األفكار هي إدراك الطفل أن بذل الجهد في سبيل الوصول إلى الهدف هو أساس النجاح و أن 

ثابرة.  المهارات و اإلمكانيات هي مواهب ثابتة ال تتطور أو تتحسن إال بالعمل و االجتهاد و الم 

 

 ل ذكائه :من ُمعد   ةل الطفل للجهد أكثر أهمي  خمس أسباب تثبت أن بذ

 

 العلماء و اختراعاتهم  .1
 

للمصباح  توماس ألفا إديسونلعلك سمعت عن إحدى االختراعات العظيمة التي قدمها العلماء للبشرية، كاختراع العالم 

و اختراع  ،الحسن بن الهيثمو الكاميرا من قبل العالم العربي  غراهام بِلالكهربائي، اختراع الهاتف من قبل العالم 

        و غيرها الكثير من االبتكارات و االختراعات التي أغنت البشرية على مر التاريخ، األخوين رايتالطائرة على يد 

، الشك أن ؟! و لكن ! ،هل اعتمد أولئك العلماء في إيجاد اختراعاتهم العظيمة بشكل كامل على ذكائهم الفطري و موهبتهم

، و لكن لوال السعي الدائم و بذل الجهد و التعب و العمل ا دور مهم في نجاحهمالفريدة و مهاراتهم كان لهعبقريتهم 

و بذل  بجد ديسون الذي عملالم توماس إالدؤوب لما أحرز أولئك العلماء النجاح في اختراعاتهم، فعلى سبيل المثال الع

 .قد أنار البشريةصباح الكهربائي في آخر محاولة له رى جهده و فشل آالف المرات في الوصول الختراع المقصا

هو أساس النجاح، ادفع طفلك للتفكير بشكل صحيح في كيفية الوصول إلى الهدف  العمل و االجتهادنستنتج مما سبق أن 

 من خالل السعي و المحاولة و بذل الجهد في سبيل تحقيق النجاح.

 

 في حل المشاكل. اً أطولوقتفي األمر أن ي أقضي !، بل كل ما ليست الفكرة في أني فائق الذكاء
 ألبرت أينشتاين



 

 

 بذل العلماء للجهد و التعب و العمل الدؤوب هو من أوصلهم إلحراز النجاح في اختراعاتهم.

 

 تدريبات الرياضيين .2
 

المنافسات الرياضية التي و غيرها من أو سباقات الجري و السباحة  ا باهتمام و شغف مباريات كرة القدميتابع الكثير من  

 بهرة و لكن،عادة عند إحرازهم نتائج م  و نشعر بالحماس و الس  و نتأثر بأشهر الرياضيين و مواهبهم  ،زا من حياتناتأخذ حي  

األهداف أو الفوز بالمراتب األولى ؟ بالطبع  تلك النتائج و في إحراز مواهبهم وقدراتهمهل يعتمد أولئك الرياضيين على 

اتهم، تتضمن تلك التدريبات يالبد أنك شاهدت التدريبات التي يمر بها الرياضيون أثناء تحضيرهم قبل خوض مبارال، 

ع طفلك  دائما على التدرب من أجل القيام بأداء جيد و إحراز أفضل النتائج، شج   الكثير من التعب و الجهد و العمل الشاق

سة أو اختبار، و ادفعه للتفكير بشكل صحيح و منطقي و تكوين عقلية و التحضير الجيد و بذل الجهد قبل خوض أي مناف

ق النجاح، بل تحتاج تلك المواهب دائما للتطوير و الصقل، و يحقال تكفي لت و مواهبه معدل ذكائهصحية بحيث يدرك أن 

 هد من أجل الوصول للهدف و إحراز أفضل النتائج.ببذل الج إال ذلك التطوير ال يتم

 

 تدريبات الرياضيين الشاقة  قبل خوض مبارياتهم هو السبب الرئيسي لفوزهم.

 

 

 ألعاب الذكاء  .3

 

 بلي بالءً الالعب لمهارات إدراكية و ذهنية و معدل ذكاء عالي لي  المتالك  مثالً  كالشطرنجتحتاج الكثير من ألعاب الذكاء 

ً حسن  ، بالطبع ال !حترفالمُ عب كأداء الالعب و مهاراته في الل   بتدئالمُ حرز الفوز، و لكن هل أداء الالعب و ي   ا

في لعبة الشطرنج إلى خوض مئات  المهارة و االحترافيحتاج الالعب المبتدئ حتى يصل إلى مراحل متقدمة من 

ال حكمة و مناورة الخصم و استبدلتحسين األداء في وضع الخطط الم   الخبرة الكافيةيأخذ و األلعاب بحيث  المنافسات

قعة الشطرنج ... لذلك فإن أكثر األلعاب التي تحتاج  معدل ذكاء عالي ال يمكن إلى الخطة بحسب تموضع األحجار على ر 

الكتساب المهارات و تطوير  لتدريباتإتقانها و احترافها باالعتماد الكامل على معدل الذكاء فحسب، بل تحتاج للكثير من ا

ات و االختبارات التي يخوضها أطفالنا هي كألعاب الذكاء ! تحتاج من الطفل أن يبذل األداء، لذلك فإن الكثير من المنافس

و عدم االعتماد على معدل ذكائه في إحراز الفوز أو  تطوير مهاراته و تحسين أدائهب من أجل قصارى جهده في التدر  

 النجاح.

 

 ب و بذل الجهد.تطوير المهارات  و تحسين األداء في ألعاب الذكاء ال يتم إال بالتدر

 

 

 المواهب الفنية .4
 

يقية أو عند مشاهدة رقصة جميلة يؤديها فرد أو فرقة من الشك أننا نستمتع عند سماعنا لعزف جميل على آلة موس

 الراقصين !

و لكن  تلك األعمال الفنية و غيرها التي نستمتع بها البد من امتالك أصحابها للمقدرات و اإلمكانيات الفنية الالزمة ألدائها،

من دون تدرب العازف على أداء المقطوعات الموسيقية بحيث يطور أداءه على التنسيق و التناغم بين حركة اليدين و 

المحفزات البصرية أو السمعية لما أمكنه عزفها باحتراف و إتقان، و ينطبق ذلك األمر بالنسبة للراقص، فالرقص كفن 

لتطوير قدراتهم على مرونة الحركة ضيرات و التدريبات على أداء الرقصات تعبيري يتطلب من الراقصين الكثير من التح

و خفة الجسم و التناغم بين الراقصين ... و هذا ينسحب على الكثير من المواهب الفنية التي تحتاج لبذل الجهد و التعب 

 من أجل الوصول إلى مرحلة اإلتقان و االحتراف.

 و مقدراته بالعمل و التدرب و بذل الجهد في سبيل الوصول لنتائج مرضية. حف ز طفلك دائماً لتطوير مواهبة

 

 صقل الموهبة و تطويرها يحتاج للكثير من العمل و الجهد و التدريب.

 

 



 

 

 الكفاءات العلمية .5
 

هندساً البد من امتالكك رعايتها هو أساس نهوض المجتمع و تطو  وجود الكفاءات العلمية و  ره، و لكي تصبح طبيباً أو م 

ً اإلمكانيات الالزمة لذلك، و لكن من دون بذل الجهد و التدرب ال يمكن أن تصبح طبيبا  أو مهندساً   ! ناجحا

رنة م عه على بناء و تعزيز عقلية نموللوصول إلى أهدافه و طموحاته بنجاح، و شج   للعمل و بذل الجهدادفع طفلك دائماً 

للنجاح، فالوصول إلى الهدف يحتاج إلى الكثير من التعب و بذل بحيث يدرك أن امتالكه للكفاءة العلمية ال تكفي  و صحية

 الجهد .

 

ً امتالك الكفاءة العلم  ، البد من العمل و بذل الجهد لتحقيق النجاح.ية ليس كافيا


