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...معجزه ای به نام پیگمالیون  

مطمئنًا شما هم به عنوان والدی دلسوز ، برادری مهربان ، خواهری فداکار 

یا مدیر و رهبری مدبر و کارآزموده 

به این موضوع فکر کرده اید که 

چگونه میتوانم به عزیزان یا 

کارمندانم کمک کنم تا بهروه 

وری باالتری داشته باشند. به 

دنبال ابزاری بوده اید که به 

توانمندی  کمک آن استعداد و

های آنان را شکوفا و از حالت 

اگر بالفعل به بالقوه تبدیل کنید. 

شما هم جز افراد باال هستید 

پس قطعا " پیگمالیون " میتواند 

 یک ابزار فوق العاده قدرتمند و شگفت انگیز برای شما باشد.

 پیگمالیون چیست؟

این پدیده  است.اثر پیگمالیون یک پدیده ای روانشنایس ا همان پیگمالیون ی

بیان میکند که افراد نسبت به سطح انتظارات دیگران واکنشهای مستقیم 

نشان یمدهند.اگر بخواهیم این اثر را به زبان ساده تر بیان کنیم میتوانیم 

ت و باورهای شما از دیگری ، مشخص کننده ی میزان اگفت : انتظار 

توانمندی و بهروه ی او خواهد بود. 

نتظارات باال ) منطقی یعین اگر شما ا

( از عزیزان یا کارمند های خود 

باور قلیب و رواین داشته باشید و 

آنان توانیی  شما بر این باشد که

وص برای فائق آمدن در خصالزم 

وظیفه یا چالش محوله شده را 

دارند ؛ و مهم تر از همه ، باور و 

ایمان قلیب خود را به آنان انتقال 

میشود که  دهید ، این موضوع باعث

آنان با تمام قدرت و توان تالش 

انتظار سطح خود را انجام دهند تا به 

شما از خودشان برسند. این تالش و پشتکار همه جانبه برای رسیدن به 

تعریف کرده اید باعث رشد ، شکوفایی  فرد مذکورانتظاری که شما برای 

 استعداد ها و تبدیل توانایی های فرد از حالت بالفعل به حالت بالقوه میشود.
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 یک نکته ی خطرناک!

است که این تحقیقات نشان داده 

اثر میتواند به شکل منفی هم به کار 

گرفته شود. یعین اگر سطح انتظار 

ما از عزیزان یا کارمندانمان پایین و 

باور ما نسبت به آن ها ناتواین 

باشد، باز هم آنان تالیش ناخودآگاه 

تعریف شده برای رسیدن به انتظار 

انجام میدهند و به مرور زمان واقعا 

سطح توان و بهروه ی آنان به طور 

چشمگیری کاهش پیدا خواهد کرد. 

که در  ، روانشناسان این پدیده

حقیقت شکل منفی پیگمالیون است 

 را اثر " گولم " نام گذاری کرده اند.

 

 

 به طور مثال:

 کند ایبچه که باشد باور براین اگر معلیم

است و در نتیجه انتظارات پایین تری  ذهن

 باور هم بچه خود از او داشته باشد ،

 یاد دیر دچار ضغف بوده و واقعًا و کندیم

همان طور که  ویل ، ) اثر گولم ( گیردیم

معلم  اگر .است صادق نیز این عکسگفتیم 

بر این باور باشد که شاگردش بسیار 

از تش اباهوش و با استعداد است ، انتظار 

او باال میرود، در نتیجه کودک نیز این 

 را خود تالش موضوع را باور کرده و تمام

به کار برآورده کردن انتظار معلم  برای

رد و درنهایت به رشد مطلوب میرسد میگی

.) اثر پیگمالیون (  
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…مخودمان را قضاوت کنی  

دیگران شاید االن وقت آن باشد که در قدم اول به رفتار خودمان در قبال 

لم؟دهایمان پیگمالیون بوده ایم یا گونگاهی بیندازیم. برای عزیزان یا کارمن  

از حاال به بعد تصمیم ما چه خواهد بود؟ آیا واقعا تالش میکنیم تا با عشق و  

د استفاده کنیم تا بتوانیم برای خود و دیگران آگاهی از این ابزار قدرتمن

موفقیت های روز افزون رقم بزینم یا ترجیح میدهیم گولم و سرعت گیر 

 موفقیت خود و دیگران باشیم؟

 تصمیم با شماست... 

 

نده : حسین سادونینویس  


