
 
 

 

 

 

 

 

تدعى  حنت متثاال المرأة فائقة اجلمال، قت شهرته اآلفاقفا إغريقيأسطوري  حناتِبيجماليون  

وملا ، عشقابها وهام حبها ووقع يف فصعق جبماهلا ، وجد نفسه أمام آية فنية رائعة اجلمالف، غاالتيا

فوهبت إهلة احلب واجلمال  Aphroditeإفروديت ه يأشفقت عل، احلب ونال منه جنون العشقأضناه 

 . إىل األبد نهل من حبهايوليتزوجها ، نسغ احلياةاحلجرية  حمبوبته

وقد ، شكلت هذه األسطورة السحرية موضوعا أثار اهتمام املفكرين وعلماء االجتماعلقد  

وعن ، تفتق هذا االهتمام عن تساؤل جوهري حول القيمة الواقعية ملا يعتقده اإلنسان وملا يفرتضه

حتويل الطموحات واألحالم والتوقعات اإلنسانية إىل وقائع وحوادث وفعاليات ترتسم يف إمكانية 

 . نسق احلياة وتستقيم على دروبها

وعامل االجتماع املعروف روبريت ميلتون وقد اثارت هذه الفكرة األسطورية اهتمام املفكر 

Robert MERTON الذي أطلق على هذه الظاهرة النبؤة املتحققة ذاتيا (prophétie auto-

réalisatrice)  على اثر إشاعة  1932يف عام البنوك إفالس أحد يتعلق بواستحضر حدثا واقعيا

 أساس من الصحة.  مغرضة لي هلا

يف حتقيق نتائج تربوية تستند إىل  Pygmalionوتتمثل الداللة الرتبوية ملعادلة بيغاميليون 

تتعلق باملستقبل الرتبوي للتالميذ حيث يتحول االفرتاض إىل حقيقة وتكهنات جمرد توقعات 
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ال الصورة اليت فاإلنسان حياول دائما أن يتجلى على منو تفرض نفسها يف جمال الواقع الرتبوي.

فآراء ، وتصورات اآلخرين قد تفعل فعلها املكني يف نفوسنا وعقولنا، يرمسها اآلخرون حوله

وإذا كان األمر على هذه الدرجة من األهمية ، اآلخرين حولنا ميكن أن تدمي قلوبنا وميكن أن حتيينا

أحكام املعلمني  فكيف ميكن أن يكون األمر بالنسبة ألطفال على مقاعد الدراسة يف مواجهة

وتقديراتهم اليت قد تكون مفرغة من حكمة الصواب. فأحكام املعلم ونواهيه حول املتعلم متتلك 

قدرة سحرية تؤثر يف شخصية التلميذ وقد تدفعه إىل حتقيق النجاح أو إىل كارثة العدم الرتبوي إذا 

لرتبوية املتشبعة باألحكام اليت وما تأثري بيغاميليون إال صورة هلذه العالقة ا كانت جمحفة وقاسية.

 . يطلقها املعلم على تالمذته وطالبه يف داخل الفصل ويف خارجه

 Leonoreوليونور جاكوبسون  Robert Rosenthalروبريت روزنتال كل من  انربىقد ل

Jacobson  ومن أجل اختبار هذه الفرضية ، ييف الوسط املدرسِبيجماليون  تأثريالختبار فرضية

حيث عمال  Oak Schoolربة على جمموعة من األطفال يف مدرسة أمريكية تدعى أويك أجريا جت

مالحظاتهم وجتاربهم بأن  توقد بين. على اختبار التوقعات اإلجيابية للمعلمني حول تالمذتهم

توقعات املعلمني حول مستويات جناح تالمذتهم كانت ترتجم يف حقيقة األمر بطريقة واضحة 

 توقعات املعلمني كبرية جدا يف مستوى النتائج املدرسية للتالمذة والطالب يف ومطابقة وكان تأثري

 . هذه املدرسة

 : روزنتال دراسة

: املدرسي للمعلمني يتحقق بصورة عفوية وذاتيةلقد بينت التجربة يف اجملال املدرسي أن التنبؤ 

فإن هذه الطالب  مسرية بعضحول إجيابية املعلمني فيها توقعات  تكونففي الصفوف املدرسية اليت 

جناحا وغالبا ما حيقق التالمذة املعنيون بهذه التوقعات اإلجيابية تحقق هذا األمر تما التوقعات غالبا 

وهذا ما أفادت به الدراسة التجريبية اليت أجراها روزنتال . يوازي توقعات معلميهمكبريا وملحوظا 

وزيع التالميذ يف هذه املدرسة إىل ثالثة جمموعات حيث مت ت. يف مدرسة أويك احلكومية االبتدائية

 . ضعيفو الذكاء، متوسطو الذكاء، مرتفعو الذكاء: صنفت وفقا لثالثة تقديرات من الذكاء
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أخفى  وقد، يف املدرسةاختبارا نفسيا لقياس ذكاء التالميذ فريق روزنتال البحثي استخدم 

أنهم خيتربون  وازعموِبيجماليون،  اختبار تأثريالباحثون الغرض األساسي لدراستهم اخلاص بعملية 

يف هم ستوى جناحتتعلق بتحسني بقياس معدالت الذكاء لدى األطفال وعالقة ذلك مبتقنية جديدة 

 . املدرسة

على مجيع  يف البداية قام الباحثةون بتطبيق اختبار الذكاء األولي القبلي مع بداية العام الدراسي

ه التجربة العلمية قياس وكان اهلدف من هذ .املدرسية يف مدرسة أويكمجيع الصفوف التالميذ يف 

 . من جهة أخرىِبيجماليون  معدالت ذكاء األطفال من جهة واختبار ما أطلق عليه تأثري

عدد % من 20 تخابنوعندما أجنز الباحثون اختبار معدل الذكاء األولي أو القبلي قاموا با 

وقدمت ، باحثون أنهم حققوا نتائج عالية يف معدالت ذكائهمُزعم العن طريق القرعة التالميذ 

وهنا جيب أن نؤكد بأن أمساء هؤالء التالميذ قد اختريت بطريقة . الئحة بأمسائهم إىل معلميهم

وقد شكلت اجلماعة التجريبية . لذكائهم وليس بناء على أي اختبار حقيقيبصورة عشوائية القرعة 

أما اجلماعة ، % من عدد الطالب يف املدرسة20نسبة ( للقرعةوفقا )مزعومي الذكاء للطالب 

حيث مل تقدم اية معلومات عن مستوى ذكائهم وفقا يف املدرسة فهي ما تبقى من الطالب  الضابطة

البعدي يف نهاية العام الدراسي األول ويف نهاية العام وقد طبق اختبار الذكاء نفسه لالختبار. 

غري املعلمون الذين شاركوا بالتجربة دون دراية منهم بأغراضها الدراسي الثاني أي بعد أن ت

 . احلقيقية

املعنيني  التالميذوا تغري معلمومن املهم اإلشارة والتكرار أيضا أنه يف العام الدراسي الثاني قد 

وهذا سيسمح بالتعرف على ما إذا كانت األحكام املسبقة للمعلمني قد فقدت تأثريها يف بالتجربة 

وأخريا مّت حساب الفروق يف الدرجات بني حسب القرعة.  حتصيل التالميذ املتفوقني مستوى

 .االختبار األول وبني االختبار الثاني بالنسبة للجماعة التجريبية واجلماعة الضابطة

 : روزنتال نتائج دراسة

( أذكياءالطالب الذين صنفوا بالقرعة على أنهم )بينت التجربة أن طالب اجملموعة التجريبية  

وذلك  على طالب اجملموعة الضابطةوجناحهم املدرسي قد حققوا تقدما كبريا يف مستوى ذكائهم 
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أن وبعد مضي عامني أي يف نهاية العام الثاني بني االختبار الثاني . يف نهاية العام الدراسي األول

ذين كانو حيملون تالمذة اجملموعة التجريبية قد خسروا تقدمهم مع انقطاع عالقتهم مبعلميهم ال

 . تصورا إجيابيا عنهم

مستوى التحليل أن نتساءل ما إذا كان التقدم الذي حققه أطفال اجملموعة  يتعني علينا يفو

وهنا ميكن التصور بأن ؟ التجريبية يف معدالت الذكاء قد حتقق على حساب اجملموعة الضابطة

املعلمني كانوا قد اعطوا مزيدا من االهتمام والعناية بالتالميذ الذين قدمو على أنهم مبدعني 

وهذا يعين أن التقدم الذي حققه األطفال يف اجملموعة التجريبية مل . وأذكياء باملقارنة مع اآلخرين

 . د بهميكن مفاجئا وكان نتيجة طبيعية الهتمام املتعلمني املتزاي

كرسوا  منهم ولكن روزنتال يستبعد هذا االحتمال ويرى بأن املعلمني وعلى عكس ما هو متوقع

وعلى خالف ما هو متوقع أيضا يرى روزنتال بأن تالمذة ، وقتا أقل لتالميذ اجملموعة التجريبية

اليت حقق  ففي الصفوف: اجملموعة الضابطة قد استفادوا من تقدم زمالئهم يف اجملموعة التجريبية

حقق أطفال اجملموعة  التحصيل املدرسيفيها أطفال اجملموعة التجريبية أعلى مستويات التقدم يف 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا كيف يستطيع . الضابطة أيضا ما يوازي هذا التقدم يف اختبار الذكاء

ومما ال شك فيه . ماستنادا إىل توقعهم حبدوث هذا التقد املعلمون إستنهاض مستوى ذكاء الطالب

فموقفنا وسلوكنا إزاء اآلخر يتحدد بالصورة اليت ، يلعب دورا هاما ومركزيا يف هذه العملية املوقف

وهنا يفرتض يف مدرسة إويك أن املعلمني قد تصرفوا بطريقة ودية مع  .منتلكها عنه وبعالقتنا به

هذا  التجريبية( وبالتالي فإن ائهم )أطفال اجملموعةكاألطفال الذين حققوا تقدما يف معدالت ذ

وضمن هذا االفرتاض فإن . ومستوى تقدمهم نشاط الطالبباملوقف أحدث آثارا إجيابية فيما يتعلق 

املعلمني وجهوا مزيدا من عنايتهم واهتمامهم إىل التالمذة املتوقع منهم حتقيق تقدم يف التحصيل 

اهتماما باملبادرات اإلجيابية هلؤالء األطفال  ووفقا هلذا التصور فإن املعلمني كانوا أكثر. والذكاء

 . وأكثر نزوعا إىل تعزيز استجاباتهم وتشجيعهم باملقارنة مع الوضعية العادية

وألن املعلمني قد تلقوا إشارة بأن هؤالء األطفال )اجملموعة التجريبية( سيكونون متألقني أكثر 

لى تعزيز مسار ميذ اهتماما خاصا حيث عملوا عأعطوا هلذه الفئة من التال من اآلخرين فإن املعلمني

ومن ثم املواظبة على تقييمهم إجيابيا بطريقة تؤدي إىل حتسني مستوى التطور  حتصيلهم وتفوقهم
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وبالتالي فإن التفاعل اإلجيابي بني املعلمني وطالبهم من اجملموعة التجريبية قد شكل . العقلي لديهم

 . ذهنيا عقليا عامال أساسيا من عوامل تقدم طالبهم

يف  Snow وسنو Thorndikeيك القد تعرضت جتربة روزنتال للنقد احلاد من قبل ثورند 

وقد . فرنسا يف Gottesdiener كودستيينرو Carlierالواليات املتحدة األمريكية ومن قبل كارلييه 

هذا االختبار  وأن، متركز النقد حول نوع االختبار الذي مل يكن مكيفا لقياس مستوى ذكاء األطفال

على ويرى كارلييه يف هذا السياق بأن روزنتال مل يقدم برهانا منهجيا . قد أعطى نتائج خاطئة

من تأثر منهجية الباحثني قد أعرب عن خشيته و. هذه الظاهرة املدروسةمصداقية حتليله ألبعاد 

حظ بالتالي بأن هذه ويالِبيجماليون،  عن تأثريبرغبتهم يف إثبات احلقيقة اليت تدور يف رؤوسهم 

ميكن ِبيجماليون  فتأثري. من التالميذصغرية الرؤية مل تتحقق مصداقيتها إال فيما يتعلق مبجموعة 

ويف هذا ، يف املدرسة من خالل عملية التمييز االجتماعي اليت تتم بني جدران املدرسةمالحظته 

تتحول يف ب الضعفاء مدرسية للطالالسياق يالحظ بأن صفوف التقوية اليت أنشئت كمعابر 

. النهاية إىل صفوف تكرس اإلخفاق والرتاجع املدرسي حيث تتنامى اهلوة بني األقوياء والضعفاء

ى جزئيا أو كليا إىل تقديرات املعلمني الذين يعرفون جيدا املستوى العام للصف الذي زوهذا يع

 .. يقومون بتدريسه

ظهرت مقاالت كثرية يف الصحافة الشعبية لتطرح عددا  وعلى أساس معطيات دراسة روزنتال

حيث ذهب كتاب هذه املقاالت إىل القول بأن الطفل ، من األفكار خارج السياق لدراسة روزنتال

 . الذي ال يستطيع القراءة بشكل جيد نتاج إلهمال وتقييم سليب من قبل املعلم

 

 : عاتقتأثري التو

عن  1987وكودون يف عام  1984وكوبر يف عام  1982بروكوفري يف عام كشف كل لقد 

جمموعة من العوامل واملتغريات اليت تؤثر يف موقف املعلمني من التالميذ وتدفعهم إىل تشكيل 

التالميذ فعلى  جنسمتغري  ومن هذه العوامل يشار إىل، توقعات حمددة حول مستواهم التحصيلي

يف هذا املقرر والسيما للطالبات األكرب من  ال يضع املعلمون توقعات جيدة لإلناث سبيل املثال
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الوضع االقتصادي : وهناك متغريات أخرى مؤثرة يف عملية بناء التوقعات مثل. حيث العمر

الطالب  مظهر، منط املدرسة ومكانها، االنتماء إىل مجاعة إثنيةمتغري ، للتلميذ واالجتماعي

يستخدمها التلميذ والسيما عندما يكون املستوى اللغة اليت ، مالبسهالطريقة اليت يرتدي بها و

، نزعة املبادرة لدى التلميذ، طريقة الطالب يف تنظيم شؤونه، اللغوي للطفل حمدودا أو ضعيفا

يؤثر تغري وبالتالي فإن هذا امل فعدم نضج الطفل أو ضعف خربته قد تتشاكل مع قدرته على التعلم

: ومن العوامل األخرى املؤثرة يشار أيضا إىل لطفلعلى تقدير املعلم وتوقعه مبستوى حتصيل ا

بعض املعلمني يعممون بعض التصورات العامة حول التلميذ وهي تصورات : للمعلم االنطباع العام

، قلما تستند إىل معطيات واقعية وحقيقية تتعلق بإمكانيات التلميذ وقدراته وإمكانياته احلقيقية

التعليقات السلبية اليت متغري ، ام أو يف اخللف أو يف الوسطيف األم مكان جلوس الطالبثم متغري 

تصنيف التلميذ يف جمموعات جيدة أو ضعيفة ميكنها أن جتر توقعات  متغري، توجه إىل التلميذ

بطريقة عفوية لبناء تلك هي املعايري واملتعريات اليت يعتمدها املعلمون . سلبية أو إجيابية لدى املعلم

وهنا تبذل اجلهود . املدرسي املتعلقة مبستوى جناح التلميذ ومستوى حتصيله توقعاتهم وتصوراتهم

ملساعدة املعلمني على جتنب هذه النمط من األحكام املسبقة حيث يتم العمل على تبصري املعلمني 

خبطورة هذه األحكام املسبقة والتوقعات األولية وكيفية تأثريها ال شعوريا يف عالقة املعلم باألطفال 

ميكن أن يفهم بصورة خاطئة إذا السليب يف هذا السياق يعتقد روزنتا أن هذا املنطق . والتالميذ

اعتقد املعلم بأن األحكام املسبقة والتوقعات اإلجيابية أو السلبية اليت تتعلق بالتلميذ ميكن أن جتعل 

 . منه ما يتوافق مع توقعاته بصورة عفوية

إعطاء مصادر املعلومات أهمية كبرية مثل نتائج االختبارات وينوه الباحثون يف هذا السياق أن 

وهم يعلنون بأن هذه املعلومات املتعلقة . وامللفات املدرسية ميكنها أن تؤدي إىل نتائج غري مرغوبة

منها يف  دبالتالميذ جيب أال تؤخذ على أنها حقيقة نهائية مطلقة بل جيب أن ينظر إهلا وأن يستفا

وهنا جيب علينا أن نأخذ بعني االعتبار كيف . ت املستقبلية اليت تتعلق بالتلميذمسار اختاذ القرارا

 . مع تقديرات وتوقعات عالية املستوى من قبل معلميهم ايتفاعلوأن ميكن للتالميذ 

للتالميذ تشكل عنصرا أساسيا يف التوقعات الكبرية والتقديرات العالية  يرى الباحثون أنو

وهذا العامل جيب أن يتضافر مع عوامل أخرى . لتحقيق جناح أكرب يف املدرسةاملكونات الضرورية 
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وهذا . والتقويم املستمر ملستوى الطالب، واملناخ املدرسي املنظم اآلمن، مثل العناية اإلدارية

تصل بأوضاع التلميذ يف املنزل ومواظبته ما يالعوامل جيب أن تتكامل أيضا مع عوامل أسرية منها 

سة وحصوله على الدعم األبوي والعائلي حيث جيب على األبوين أن يسمحا للطفل على الدرا

باملشاركة يف النشاطات اخلارجية والسيما التالميذ الذين حيتاجون إىل دروس تقوية تهدف إىل 

 . رفع سويتهم العلمية

وقلما ، غالبا ما يعزى اخنفاض املستوى التحصيلي للتالميذ إىل ضعف مستوى التالميذ أنفسهمو 

ومن يتأمل يف األمر جيد . يعزى هذا الضعف يف التحصيل إىل املمارسة الرتبوية نفسها يف املدرسة

أحيانا بأن املعلمني غالبا ما يضعون توقعات متدنية للتالميذ وهذه التوقعات تؤثر يف خفض 

 أقل إثارةفاألطفال الذين يصنفون ضعفاء يف صفوفهم يتلقون معرفة واهتماما  .مستوى حتصيلهم

ومن الطبيعي أن يتلقى هؤالء األطفال . واملعلمون ال ينتظرون شيئا مهما من قبل هؤالء التالميذ

ز اعددا كبريا من اإلشارات والتلميحات السلبية غري املباشرة اليت ختفض لديهم دافعية العمل واإلجن

 . معلموهم بصورة مسبقة املدرسي وبالتالي فإن نتائجهم تكون على منوال التوقعات اليت يرمسها

يف  حيث تكون هذه العالقةلعالقة اليت تربط بني املعلم والطالب وجتدر اإلشارة هنا إىل أهمية ا 

. مستوى جناح الطالب أو مدى حتصيله املدرسيمنتهى اخلطورة واألهمية من حيث تأثريها يف 

ألن هذه العالقة ، التلميذ جناحالعالقة بني املعلم والتلميذ قد تكون حامسة يف حتديد مسار ف

فالعالقة اإلجيابية . تنطوي على جوانب ذاتية متنوعة ومتعددة تتجاوز حدود التجربة املدرسية ذاتها

 متكن الطفل من أن يثق بنفسه وأن ينطلق وأن يشعر باألمن الرتبوي وأن يشعر بالقدرة مع املعلم

لبية فقد تؤدي إىل نتائج مدمرة يف وعلى خالف ذلك إذا كانت هذه العالقة س. على املواظبة

ويف هذا السياق يالحظ أن املعلم غالبا ما يبين . شخصية الطفل ومسار حياته املدرسية برمتها

عالقات أقوى وأعمق مع التالميذ الذين يبدون مشاركني وفاعلني وواعدين وأن هذه العالقة غالبا 

 . تدنيةما تكون سلبية مع الطالب ذوي املستويات التحصيلة امل
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لقد بينت أعمال روزنتال وجاكوبسون بأن التوقعات اليت يرمسها املعلمون حول املسار 

 ومن الواضح أن. جم هذه التوقعات إىل واقع مدرسيْرَتوغالبا ما ُت، الدراسي للتالميذ مؤثرة جدا

تتعلق اليت رتبوية ال للحياةاجلوانب املختلفة لتحليل وتفسري منهجيا  اشكل إطاريِبيجماليون  تأثري

الذي جيريه املعلم وتوقعاته حول مستوى التلميذ املدرسي ييم فالتق .للتلميذالتحصيل املدرسي ب

أن نأخذ بعني االعتبار أن علينا جيب و. يلعب دورا كبريا يف عملية توجيه املسار املدرسي للطفل

ميكن اعتمادها يف وهي فكرة ، واجلوهريبقى نتاجا لفكرة أسطورية يف األصل ِبيجماليون  تأثري

تفسري وتطوير الفعاليات املدرسية املتعلقة بعملية التنبؤ والتوقع والتطوير يف جمال التحصيل 

 . املدرسي

ومهما يكن األمر فإن البعد الرتبوي هلذه األسطورة ميكنه أن يوظف فعليا يف توجيه السلوك 

 عمله من اإلميان بأهمية التعزيز اإلجيابي للطفل عرب الرتبوي للمربي الذي جيب عليه أن ينطلق يف

وهذا ، فالتوقعات السلبية والصورة السلبية غالبا ما تكون كارثية على التلميذ، توقعات إجيابية

أو هذه اليت تقول ، يعين أنه جيب علينا أن نعمل تربويا وفقا للحكمة اليت تقول تومسوا اخلري جتدوه

فكم جيب علينا أن نتوسم خريا بأطفالنا وتالمذتنا من أجل خريهم ، الكن مجيال ترى الكون مجي

وكم يتوجب علينا أن ننظر بعيون مجيلة إىل أطفالنا وفلذات أكبادنا ليتألق اجلمال ، ومستقبلهم

 , قلوبهم وعقوهلم يف لوحة أصيلة 


