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  « « مقدمه مقدمه » » 

از دوران کودکی در انسان پدیدار می شود. شاید بتوان گفت با ما به دنیا میی ییید . ه یه شی ا لاازیل از      از دوران کودکی در انسان پدیدار می شود. شاید بتوان گفت با ما به دنیا میی ییید . ه یه شی ا لاازیل از        میل به نقاشیمیل به نقاشی

رفتن به کودکستان بدون شک دیوارهای منزلتان را خط خطی کرده اید. اگر هم اکنون به کودکیانی کیه در خانیه شی ا     رفتن به کودکستان بدون شک دیوارهای منزلتان را خط خطی کرده اید. اگر هم اکنون به کودکیانی کیه در خانیه شی ا     

اد و یک ورق کاغذ ، وسیله ای است که کیود  را  اد و یک ورق کاغذ ، وسیله ای است که کیود  را  ها خواهید دید. یک مدها خواهید دید. یک مدینین  هستند لوجه کنید این ل ایل غریزی را درهستند لوجه کنید این ل ایل غریزی را در

  ساعتها سرگرم می کند و نیروی اندیشه و لخیل او را به کار می اندازد. ساعتها سرگرم می کند و نیروی اندیشه و لخیل او را به کار می اندازد. 

لصاویر بیگانه اولیین و بیی   لصاویر بیگانه اولیین و بیی   دست کود  شکلهای مه ی برصفحه ی کاغذ نقش می زند که برای ما بیگانه اند ولی این دست کود  شکلهای مه ی برصفحه ی کاغذ نقش می زند که برای ما بیگانه اند ولی این 

ا محیط را در برمی گیرد . کود  سعی میی کنید دنییای افیرا      ا محیط را در برمی گیرد . کود  سعی میی کنید دنییای افیرا      لرین واکنش ذهنی و حسی کود  در برخورد بلرین واکنش ذهنی و حسی کود  در برخورد بپیرایه پیرایه 

خود را ین گونه که حس می کندبه ما نشان دهد ، نه چنان که ما می بینیم و بنابرعر  و عادت شناخته ایم . بزرگترهیا  خود را ین گونه که حس می کندبه ما نشان دهد ، نه چنان که ما می بینیم و بنابرعر  و عادت شناخته ایم . بزرگترهیا  

این که این این که این   خط خطی کردن بچه ها را جدی ن ی گیرند. و چه بسا ینها را از بازی با الم و رنگ باز می دارند. غافل ازخط خطی کردن بچه ها را جدی ن ی گیرند. و چه بسا ینها را از بازی با الم و رنگ باز می دارند. غافل از

ع ل غریزی اولین اادام کود  در شناخت وااعیات و ایجاد ارلزاط بادیگران است . کود  با ایین وسییله سیخن میی     ع ل غریزی اولین اادام کود  در شناخت وااعیات و ایجاد ارلزاط بادیگران است . کود  با ایین وسییله سیخن میی     

لواند با زبان بگوید ، به وسیله ی خط و رنگ بیان می کند . خواندن این الفزای لواند با زبان بگوید ، به وسیله ی خط و رنگ بیان می کند . خواندن این الفزای   گوید . و ینچه را که حس کرده و ن یگوید . و ینچه را که حس کرده و ن ی

  اری از انسانها مشکل است . اری از انسانها مشکل است . لصویری کاریسانی نیست ودر  ین برای بسیلصویری کاریسانی نیست ودر  ین برای بسی

شک نیست که هنرنقاشی لنها برای سرگرمی کودکان و وات گذرانی نیست بلکه وسیله ای است که ینان نقش وااعیی  شک نیست که هنرنقاشی لنها برای سرگرمی کودکان و وات گذرانی نیست بلکه وسیله ای است که ینان نقش وااعیی  

  خود را درجهان دریافته و شخصیت خود را پرورش می دهند. خود را درجهان دریافته و شخصیت خود را پرورش می دهند. 

اگرچه مربی ض ن یموزش اگرچه مربی ض ن یموزش   نزاید فراموش کرد که هد  از یموزش نقاشی در دوره ازل از دبستان لربیت نقاش نیست ،نزاید فراموش کرد که هد  از یموزش نقاشی در دوره ازل از دبستان لربیت نقاش نیست ،

این هنر متوجه استعداد بعضی از کودکان در زمینه نقاشی می شود ، وظیفه مربی خوب و یگاه ازیل از هرچییز لشیوی     این هنر متوجه استعداد بعضی از کودکان در زمینه نقاشی می شود ، وظیفه مربی خوب و یگاه ازیل از هرچییز لشیوی     

  کودکان و لوجه به پیشرفت ذهنی و عقالنی ینهاست . کودکان و لوجه به پیشرفت ذهنی و عقالنی ینهاست . 

اسیتعدادهای کودکیان   اسیتعدادهای کودکیان   امید است مربیان محترم بااستفاده از دستورالع لهای مندرج در این کتاب درجهت شکوفا کیردن  امید است مربیان محترم بااستفاده از دستورالع لهای مندرج در این کتاب درجهت شکوفا کیردن  

  ادمهای موثری بردارند. ادمهای موثری بردارند. 

  اللهم وفقنا ل ا لحب و لرضیاللهم وفقنا ل ا لحب و لرضی
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  تاریخچه و بررسی نظری تاریخچه و بررسی نظری 

مطالعات جدید در خصوص نقاشی های کودکان از ارن نوزدهم یغاز می شود. بخش بزرگی از نخستین پژوهش های مطالعات جدید در خصوص نقاشی های کودکان از ارن نوزدهم یغاز می شود. بخش بزرگی از نخستین پژوهش های 

  ( (   36913691ی شده است . ) ی شده است . ) ( بازنگر( بازنگر  HHaarrrriissانجام شده در خصوص نقاشی کودکان به شکلی جامع لوسط هریس )انجام شده در خصوص نقاشی کودکان به شکلی جامع لوسط هریس )

به نظر می رسد بسیاری از محققان لاحدودی چنین فرض کرده اند که نقاشی کود  نسخه ای از لصویری است که در به نظر می رسد بسیاری از محققان لاحدودی چنین فرض کرده اند که نقاشی کود  نسخه ای از لصویری است که در 

ذهن کود  شکل گرفته و به ه ین علت نقاشی های کود  در حکم پنجره ای به درون دنیای اندیشه هیا و احسیا    ذهن کود  شکل گرفته و به ه ین علت نقاشی های کود  در حکم پنجره ای به درون دنیای اندیشه هیا و احسیا    

  های او هستندهای او هستند

  کودکان و مفاهیم آن کودکان و مفاهیم آن مطالب اساسی در خصوص نقاشی مطالب اساسی در خصوص نقاشی 

ییا لاکنون به نقاشی های کودکان نگریسته و اندیشیده اید که این نقاشی هیا بازییابی از کیدامین گوشیه هیای اذکیار و       ییا لاکنون به نقاشی های کودکان نگریسته و اندیشیده اید که این نقاشی هیا بازییابی از کیدامین گوشیه هیای اذکیار و       

احساسات ینهایند نقاشی های کودکان جاذبه ای صریح دارند. ساده و گیرا ، سرشار از زندگی و شخصیت هستند. امیا  احساسات ینهایند نقاشی های کودکان جاذبه ای صریح دارند. ساده و گیرا ، سرشار از زندگی و شخصیت هستند. امیا  

  م که این نقاشی ها جزئیالی مرموز و حتی اضطراب یور در خود دارند. م که این نقاشی ها جزئیالی مرموز و حتی اضطراب یور در خود دارند. اگر دای  لر بگوییم در می یابیاگر دای  لر بگوییم در می یابی

نقاشی کود  یک پیام است ینچه را که او ن ی لواند به لفظ بیاورد از فری  نقاشی به میا انتقیام میی دهید. بررسیی و      نقاشی کود  یک پیام است ینچه را که او ن ی لواند به لفظ بیاورد از فری  نقاشی به میا انتقیام میی دهید. بررسیی و      

می گذارد که خواهان می گذارد که خواهان در  زبان نقاشی افالعات ارزنده ای را در اختیار والدین ، مربیان ، روان شناسان و ه ه کسانی در  زبان نقاشی افالعات ارزنده ای را در اختیار والدین ، مربیان ، روان شناسان و ه ه کسانی 

در  و دریافت راز و رمزجهان کود  هستند. کود  ه ه مسائل زندگی خود را به واسطه نقاشیی بیه لحرییر دریورد    در  و دریافت راز و رمزجهان کود  هستند. کود  ه ه مسائل زندگی خود را به واسطه نقاشیی بیه لحرییر دریورد    

  خویشتن را بنا می کند. ) هنرنقاشی در ابتدائی ( خویشتن را بنا می کند. ) هنرنقاشی در ابتدائی ( (( ((   منمن)) )) خود را می یزماید. و خود را می یزماید. و 

لشخیص هستند کودکان ه ه چیز را بیه شیکل   لشخیص هستند کودکان ه ه چیز را بیه شیکل   کنیم کنجکاو ، هوشیار و دارای اوه کنیم کنجکاو ، هوشیار و دارای اوه   کودکان بیش از ینچه ما لصور میکودکان بیش از ینچه ما لصور می

  نقاشی های ینان فااد نظم بزرگترهاست . نقاشی های ینان فااد نظم بزرگترهاست .   ساده و ابتدایی می بینند و ینها را به ه ان سادگی به لصویر می کشندساده و ابتدایی می بینند و ینها را به ه ان سادگی به لصویر می کشند

رنگهای لند و خالص و به اصطالح زننده بکار می برند. عناصر نقاشیی را روی هیم ونیامنظم لرسییم میی کننید و بیه        رنگهای لند و خالص و به اصطالح زننده بکار می برند. عناصر نقاشیی را روی هیم ونیامنظم لرسییم میی کننید و بیه        

خیلی شلوغ و درهم به نظر می رسد . لذا هیچگاه نزاید از ینها انتظار داشیت کیه اصیوم و اواعید     خیلی شلوغ و درهم به نظر می رسد . لذا هیچگاه نزاید از ینها انتظار داشیت کیه اصیوم و اواعید       فورکلی نقاشی ینهافورکلی نقاشی ینها

  نقاشی را رعایت کنند. نقاشی را رعایت کنند. 

مربی باید به نقاشی های کودکان لوجه دای  مزذوم داشته و درباره جزئییات هرییک از لصیاویر درهیم و میزهم ینیان       مربی باید به نقاشی های کودکان لوجه دای  مزذوم داشته و درباره جزئییات هرییک از لصیاویر درهیم و میزهم ینیان       

نه ینها با دات و حوصله گیوش دهید. زییرا ایین یثیار سیاده       نه ینها با دات و حوصله گیوش دهید. زییرا ایین یثیار سیاده       لوضیح بخواهد و به حر  ها ، دالیل و لصورات کودکالوضیح بخواهد و به حر  ها ، دالیل و لصورات کودکا

گویای دنیای شیرین و یرزوهای ینان است . در دنیای ذهنی کودکان که شزیه دنییای اصیه هاسیت ،ه یه چییز هییات       گویای دنیای شیرین و یرزوهای ینان است . در دنیای ذهنی کودکان که شزیه دنییای اصیه هاسیت ،ه یه چییز هییات       

انسانی دارد. حیوانات ، گیاهان و اشیاء باهم حر  می زنند و حرکات و رفتارشان نظیرانسانهاسیت. درحقیقیت لخییل    انسانی دارد. حیوانات ، گیاهان و اشیاء باهم حر  می زنند و حرکات و رفتارشان نظیرانسانهاسیت. درحقیقیت لخییل    

  ه به ه ه چیز جرات انسانی می بخشد. ه به ه ه چیز جرات انسانی می بخشد. کودکانکودکان

نقاشی به عنوان یک عالمت بیانگر لحوم کود  و سزب و وسیله لکامل اوست . نقاشی بیه کیود  امکیان میی دهید      نقاشی به عنوان یک عالمت بیانگر لحوم کود  و سزب و وسیله لکامل اوست . نقاشی بیه کیود  امکیان میی دهید      

اره لنظیم کند مربیی بایید   اره لنظیم کند مربیی بایید   ببکه از دنیای بیرون کسب می کند از هم جدا سازد و سپس ینها را دوکه از دنیای بیرون کسب می کند از هم جدا سازد و سپس ینها را دو  لاافالعات و اع الی رالاافالعات و اع الی را

ند لا اوه ابتکار کودکان را با مشارکت و کار گروهی و بیان موضوعات ع ومی لقویت کنید. بایید   ند لا اوه ابتکار کودکان را با مشارکت و کار گروهی و بیان موضوعات ع ومی لقویت کنید. بایید   در این راستا کاری کدر این راستا کاری ک

  باعث شود که شخصیت کود  ساخته شود و او به پختگی فکری برسد. باعث شود که شخصیت کود  ساخته شود و او به پختگی فکری برسد. 
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    کودک و محیط اوکودک و محیط او
شیکل  شیکل  کودکان سراسر جهان خصوصیات مشتر  بسیاری دارند . ازل از اینکه لحت لاثیر محیط خاصشان ارارگرفته و کودکان سراسر جهان خصوصیات مشتر  بسیاری دارند . ازل از اینکه لحت لاثیر محیط خاصشان ارارگرفته و 

بگیرند دربرابر محرکهای مختلف ، چه فزیعی و چه مصنوعی عکس الع لهای یکسانی نشان می دهند. ینها می خندنید  بگیرند دربرابر محرکهای مختلف ، چه فزیعی و چه مصنوعی عکس الع لهای یکسانی نشان می دهند. ینها می خندنید  

  و می گریند و از دیدن و حرکت چیزهای رنگی شادمان می شوند و به صداهای محزت یمیز حسا  اند. و می گریند و از دیدن و حرکت چیزهای رنگی شادمان می شوند و به صداهای محزت یمیز حسا  اند. 

خط خطی کردن شروع میی کننید بیه    خط خطی کردن شروع میی کننید بیه    درل ام کشورها کودکان خیلی کوچک ه سن به یک شکل فراحی می کنند. از درل ام کشورها کودکان خیلی کوچک ه سن به یک شکل فراحی می کنند. از 

  س زلهای ساده می رسند و لا لفاسیر خاص و فزیعی پیش می روند. س زلهای ساده می رسند و لا لفاسیر خاص و فزیعی پیش می روند. 

حتی دوالوهایی که معل شان را بخافر شزاهت ظاهری به اشتزاه میی  حتی دوالوهایی که معل شان را بخافر شزاهت ظاهری به اشتزاه میی  باکود  دیگر کامال مشابه نیست .باکود  دیگر کامال مشابه نیست .  * هیچ کودکی* هیچ کودکی

ای ذهنیی متفیاولی دارنید.    ای ذهنیی متفیاولی دارنید.    اندازند شخصیت متفاوت ، عکس الع یل متفیاوت نسیزت بیه محییط خیود و لوانیائی هی        اندازند شخصیت متفاوت ، عکس الع یل متفیاوت نسیزت بیه محییط خیود و لوانیائی هی        

نزاید حتیی از دوکیود    نزاید حتیی از دوکیود    خصوصیات فردی کودکان باید عامل اصلی برای راهن ایی معلم هنر باشد . به این معنا که او خصوصیات فردی کودکان باید عامل اصلی برای راهن ایی معلم هنر باشد . به این معنا که او 

حساسیت یکسان ،مهارت یکسان یا لفسیر یکسانی داشته باشد. چون کودکان عالاه منیدیهای گونیاگونی   حساسیت یکسان ،مهارت یکسان یا لفسیر یکسانی داشته باشد. چون کودکان عالاه منیدیهای گونیاگونی   ه سن انتظاره سن انتظار

  واع برنامه های هنری را داشته باشند. واع برنامه های هنری را داشته باشند. دارند ینها باید فرصت شرکت در اندارند ینها باید فرصت شرکت در ان

* کودکان در محیط یموزشی به در  ، لشوی  ، راهن ایی و رهزری معلم دلسوز نیاز دارند. ینها در دوستی ، پسندیدن * کودکان در محیط یموزشی به در  ، لشوی  ، راهن ایی و رهزری معلم دلسوز نیاز دارند. ینها در دوستی ، پسندیدن 

راابت سازنده و راابت هوشی ه کالسیهایشان نیز پیشرفت میی کننید بنیابراین کیود  بایید بیرای رشید از یرامیش         راابت سازنده و راابت هوشی ه کالسیهایشان نیز پیشرفت میی کننید بنیابراین کیود  بایید بیرای رشید از یرامیش         

  فس ، لکاپوی لکاملی ، خل  کنجکاو ، و محیط پرورش دهنده در خانه و مدرسه برخوردار باشد. فس ، لکاپوی لکاملی ، خل  کنجکاو ، و محیط پرورش دهنده در خانه و مدرسه برخوردار باشد. احساسی اعت اد به ناحساسی اعت اد به ن

  د. د. ژگیهای رفتاری ینها نظر صریحی داژگیهای رفتاری ینها نظر صریحی داچون هیچگاه دوکود  کامال مشابه هم نیستند مشکل می لوان در خصوص ویچون هیچگاه دوکود  کامال مشابه هم نیستند مشکل می لوان در خصوص وی

معلم باید برای شناخت ودر  ینها از معلم باید برای شناخت ودر  ینها از ینها اغلب در محیطهای متفاولی هستند و مع وال هم لجربیات متفاولی دارند. که ینها اغلب در محیطهای متفاولی هستند و مع وال هم لجربیات متفاولی دارند. که 

راهن ایی روان شناسان ، انسان شناسان ، مربیان ، پزشکان ، جامعه شناسان ، والدین و ... که به عنوان ویژگی مربوط به راهن ایی روان شناسان ، انسان شناسان ، مربیان ، پزشکان ، جامعه شناسان ، والدین و ... که به عنوان ویژگی مربوط به 

  گروههای سنی معینی مشخص شده اند. گروههای سنی معینی مشخص شده اند. 

  نقش معلم نقش معلم 

برنامه کیفی در نقاشی مربیوط بیه دوره   برنامه کیفی در نقاشی مربیوط بیه دوره   * وجود معلم خالق ، پرلخیل ، دلسوز و ه یشه بالدبیر در پیشرفت و لقویت * وجود معلم خالق ، پرلخیل ، دلسوز و ه یشه بالدبیر در پیشرفت و لقویت 

  پیش دبستان امری است الزم . پیش دبستان امری است الزم . 

* برای معلم شخصیتی مثزت ، شادمان ، سرزنده و دلسوز سرمایه اصلی است . او باید به ینچه را که کودکان انجام می * برای معلم شخصیتی مثزت ، شادمان ، سرزنده و دلسوز سرمایه اصلی است . او باید به ینچه را که کودکان انجام می 

صدایش زیر و بم جیذابی  صدایش زیر و بم جیذابی    دهند و می یموزند حقیقتا عالاه مند باشد. باید بردبار، یرام و مطلع باشد. معلم باید در لحندهند و می یموزند حقیقتا عالاه مند باشد. باید بردبار، یرام و مطلع باشد. معلم باید در لحن

بکار برد بطوریکه هیجان برانگیزد و فکر و اشتیاق بیافریند . معل ی که وااعا به خردساالن لوجه می کند صحزت باینها بکار برد بطوریکه هیجان برانگیزد و فکر و اشتیاق بیافریند . معل ی که وااعا به خردساالن لوجه می کند صحزت باینها 

  را دست کم ن ی گیرد و مه تر از ه ه لوانایی هرکود  را در هرسن حقیر ن ی ش ارد. را دست کم ن ی گیرد و مه تر از ه ه لوانایی هرکود  را در هرسن حقیر ن ی ش ارد. 

است که شرایط احساسی و انعطیا  پیذیری ، نظیم و منطی  و     است که شرایط احساسی و انعطیا  پیذیری ، نظیم و منطی  و     * معلم رابط اصلی و ایجادکننده پل است و او مسئوم * معلم رابط اصلی و ایجادکننده پل است و او مسئوم 

  شورو خالایت را ایجاد کند. شورو خالایت را ایجاد کند. 
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  شیوه های انگیزش شیوه های انگیزش 

اغلب کودکان برای اینکه بهترین کارهنری خود را به وجود یورند به نیوع خاصیی لحرییک نییاز دارنید. کیود  از       اغلب کودکان برای اینکه بهترین کارهنری خود را به وجود یورند به نیوع خاصیی لحرییک نییاز دارنید. کیود  از         --

ه ها ، باغ وحش ، پارکها ، للویزیون ، رادیو ، کتابهیا  ه ها ، باغ وحش ، پارکها ، للویزیون ، رادیو ، کتابهیا  مشاهده در خانه ، جامعه ، در زمین بازی ، سفرها و بازدید از موزمشاهده در خانه ، جامعه ، در زمین بازی ، سفرها و بازدید از موز

مجالت و نشریات الهام و یا لحریک می شود که باعث بیان هنری و یا به عزارلی نقاشی می شود. که مربی می لواند مجالت و نشریات الهام و یا لحریک می شود که باعث بیان هنری و یا به عزارلی نقاشی می شود. که مربی می لواند   ،،

کود  را کود  را   از مفاهیم پرسشی از ازیل چطور ، چه چیزی ، چرا ، کجا و ... می لواند نه لنها نقاشی بلکه دیدن ، فکرکردناز مفاهیم پرسشی از ازیل چطور ، چه چیزی ، چرا ، کجا و ... می لواند نه لنها نقاشی بلکه دیدن ، فکرکردن

  لشوی  ن اید. لشوی  ن اید. 

یکی از مواردی که باعث پیشرفت خالایت خردساالن می شود ین است که معلم خردمند به کود  اجازه دهد لا بیه  یکی از مواردی که باعث پیشرفت خالایت خردساالن می شود ین است که معلم خردمند به کود  اجازه دهد لا بیه    --

  فور مستقل کارکند مگر اینکه کود  نیاز به لشوی  و انگیزه بیشتری داشته باشد. فور مستقل کارکند مگر اینکه کود  نیاز به لشوی  و انگیزه بیشتری داشته باشد. 

    چگونه نقاشی کنیمچگونه نقاشی کنیم
طور مع وم ما حیر  زدن را فیی مراحیل ل یرین ییاد میی گییریم و        طور مع وم ما حیر  زدن را فیی مراحیل ل یرین ییاد میی گییریم و        نقاشی مانند حر  زدن یک امر فزیعی است . بنقاشی مانند حر  زدن یک امر فزیعی است . ب

درض ن فراگیری ین در سنین سه و چهارسالگی حتی اشتزاهات زیادی را مرلکیب میی شیویم کیه در ایین مرحلیه از       درض ن فراگیری ین در سنین سه و چهارسالگی حتی اشتزاهات زیادی را مرلکیب میی شیویم کیه در ایین مرحلیه از       

یموزش زبان پرداختن به دستور زبان و سایر اواعد کاری نادرست خواهد بود. ه یین روش اولییه در میورد ییادگیری     یموزش زبان پرداختن به دستور زبان و سایر اواعد کاری نادرست خواهد بود. ه یین روش اولییه در میورد ییادگیری     

ایستی در مورد یموزش نقاشی نیز مورد استفاده ارار بگیرد. بنابراین می لوان از زمانی که کود  با میداد یشینا   ایستی در مورد یموزش نقاشی نیز مورد استفاده ارار بگیرد. بنابراین می لوان از زمانی که کود  با میداد یشینا   کل ات بکل ات ب

می شود می لوان با دادن افالعالی در زمنیه نقاشی و رنگ به صورت غیرمستقیم او را به نقاشی نیز یشنا سیاخت و در  می شود می لوان با دادن افالعالی در زمنیه نقاشی و رنگ به صورت غیرمستقیم او را به نقاشی نیز یشنا سیاخت و در  

  معرض لجارب جدید ارار داد. معرض لجارب جدید ارار داد. 

  حله است. حله است. نقاشی کودکان شامل دومرنقاشی کودکان شامل دومر

  مرحله عالئم ) خطوط ساده ( مرحله عالئم ) خطوط ساده (   --22                                          مرحله خط خطی مرحله خط خطی   --11

و نخستین لجربه کود  می لوان گفت و نخستین لجربه کیود   و نخستین لجربه کود  می لوان گفت و نخستین لجربه کیود   این مرحله را یغاز مرحله نقاشی این مرحله را یغاز مرحله نقاشی   مرحله خط خطی :مرحله خط خطی :

این کیار و کسیب   این کیار و کسیب   لرسیم خطوط درهم و نامنظم است کود  در مواع نقاشی هد  بخصوصی ندارد. و صرفا از انجام لرسیم خطوط درهم و نامنظم است کود  در مواع نقاشی هد  بخصوصی ندارد. و صرفا از انجام 

لا چهارسالگی ( اما اگر از او سوام کنیید کیه چیه کشییده ای   در     لا چهارسالگی ( اما اگر از او سوام کنیید کیه چیه کشییده ای   در       22لجربه جدید و باین اندیشه خود لذت می برد ) لجربه جدید و باین اندیشه خود لذت می برد ) 

  جواب خواهدگفت : نقاشی کرده ام . جواب خواهدگفت : نقاشی کرده ام . 

در این مرحله نزاید کود  را به دروغ گویی متهم کنید. زیرا به فور ذهنی ه ان خطاهای درهم را گیاه درخیت و گیاه    در این مرحله نزاید کود  را به دروغ گویی متهم کنید. زیرا به فور ذهنی ه ان خطاهای درهم را گیاه درخیت و گیاه    

ان لصور می کند . این لصور کود  کامال صحیح است. منتهی او لوانایی به لصویرکشیدن ذهنیات خود را نیدارد.  ان لصور می کند . این لصور کود  کامال صحیح است. منتهی او لوانایی به لصویرکشیدن ذهنیات خود را نیدارد.  حیوحیو

  بنابراین باید به او ک ک کنید که ه ان خطوط درهم را به لصاویر منظم و برابر با خواسته خویش لزدیل کند. بنابراین باید به او ک ک کنید که ه ان خطوط درهم را به لصاویر منظم و برابر با خواسته خویش لزدیل کند. 

  نقاشی خط خطی تالشی برای رسیدن به این اهداف است : نقاشی خط خطی تالشی برای رسیدن به این اهداف است : 

  مهارت در گرفتن الم و کاربرد ین مهارت در گرفتن الم و کاربرد ین   ایجادایجاد  --

  یموزش و شناخت رنگها و مطالعه لجربی یثار رنگها بریکدیگر  یموزش و شناخت رنگها و مطالعه لجربی یثار رنگها بریکدیگر    --



 5 

در این مرحله کود  برای ابراز یا لجسم ایده های خود از وااعیتهیا ، از اشیکام هندسیی اسیتفاده میی      در این مرحله کود  برای ابراز یا لجسم ایده های خود از وااعیتهیا ، از اشیکام هندسیی اسیتفاده میی        مرحله عالئم :مرحله عالئم :

  سالگی ( سالگی (   99الی الی   44یم و ... ) یم و ... ) نشان دادن سر از دایره ، بدن انسان از خط مستقنشان دادن سر از دایره ، بدن انسان از خط مستقن اید. مثال برای ن اید. مثال برای 

بسیاری از صاحزنظران ، نقاشی و شکل سازی های ساده را ، الفزای نقاشی نامیده اند. این شکل سیازی هیا لصیاویری    بسیاری از صاحزنظران ، نقاشی و شکل سازی های ساده را ، الفزای نقاشی نامیده اند. این شکل سیازی هیا لصیاویری    

هستند که با یک یا چندخط ساده به وجود می ییند. مشکل سازی های ساده فزیعت مثل ابر ، خورشید ، لپه ، میاهی ،  هستند که با یک یا چندخط ساده به وجود می ییند. مشکل سازی های ساده فزیعت مثل ابر ، خورشید ، لپه ، میاهی ،  

  دریا و ... می باشند. دریا و ... می باشند. 

  وضوع نقاشی و شخصیت کودک وضوع نقاشی و شخصیت کودک مم

و عاففی خود نقاشی می کشد. این شخصیت ، در خط ها ، در فیرز اسیتفاده از   و عاففی خود نقاشی می کشد. این شخصیت ، در خط ها ، در فیرز اسیتفاده از             کود  با ل ام وجود و شخصیت کود  با ل ام وجود و شخصیت 

  --اگر به وی لح یل نشیده باشید  اگر به وی لح یل نشیده باشید    ––از اس تهای نقاشی ، در انتخاب رنگ ها ، و در خود موضوع از اس تهای نقاشی ، در انتخاب رنگ ها ، و در خود موضوع فضا در فقدان بعضی فضا در فقدان بعضی 

نقاشی می کنند چیزها را چنان که در حقیقت بیرونیی وجیود دارد نشیان ن یی     نقاشی می کنند چیزها را چنان که در حقیقت بیرونیی وجیود دارد نشیان ن یی       ن ایان می شود. هنرمند و کود  واتین ایان می شود. هنرمند و کود  واتی

دهند بلکه به گونه ای که ینها را از ذهن می بینند و نظرشان می رسد بیان می کنند و بدین لرلیب چشیم انیداز دنییای    دهند بلکه به گونه ای که ینها را از ذهن می بینند و نظرشان می رسد بیان می کنند و بدین لرلیب چشیم انیداز دنییای    

خصوصیات است کیه  خصوصیات است کیه    درون خود را ن ایان می سازند و چشم اندازی از خود را در نقاشیهایش نشان می دهد. و ه یندرون خود را ن ایان می سازند و چشم اندازی از خود را در نقاشیهایش نشان می دهد. و ه ین

نقاشیهای کودکان را چنین زنده و جالب می کند. اگر زبان نقاشیهای کودکان را بدانیم متوجه میی شیویم کیه از ورای    نقاشیهای کودکان را چنین زنده و جالب می کند. اگر زبان نقاشیهای کودکان را بدانیم متوجه میی شیویم کیه از ورای    

شکل و ساخت ان نقاشیها ، چیزهایی از شخصیت کود  نهفته است . باوجود این بعضی از موضوع ها برای لجزییه و  شکل و ساخت ان نقاشیها ، چیزهایی از شخصیت کود  نهفته است . باوجود این بعضی از موضوع ها برای لجزییه و  

یل اینکه ینها مدلهای درازی مورد بررسی و لجزیه و لحلییل و دسیته بنیدی    یل اینکه ینها مدلهای درازی مورد بررسی و لجزیه و لحلییل و دسیته بنیدی    للساده لر از دیگر چیزهاست . به دساده لر از دیگر چیزهاست . به د  لحلیللحلیل

  روان شناسان ارارگرفته بودند. روان شناسان ارارگرفته بودند. 

ینهم نیه  ینهم نیه    ––در  و فهم نقاشی های کودکان و چیزی که او می خواهد بیان کند ، برای مربیان و والدین بسیارالزم است در  و فهم نقاشی های کودکان و چیزی که او می خواهد بیان کند ، برای مربیان و والدین بسیارالزم است 

ت ین باعیث بهترشیدن روابیط بیین بزرگسیاالن و      ت ین باعیث بهترشیدن روابیط بیین بزرگسیاالن و      فقط به عنوان کنجکاوی خشک و خالی ، بلکه بدین علت که شناخفقط به عنوان کنجکاوی خشک و خالی ، بلکه بدین علت که شناخ

  کودکان می شود. و به پیشرفت و لکامل کود  ک ک شایانی می کند. کودکان می شود. و به پیشرفت و لکامل کود  ک ک شایانی می کند. 

کیود  ، از او بخواهنید برایشیان درخیت ، حییوان ،      کیود  ، از او بخواهنید برایشیان درخیت ، حییوان ،        بزرگساالن می لوانند با برارار کردن روابطی دوستانه و معنوی بابزرگساالن می لوانند با برارار کردن روابطی دوستانه و معنوی با

ورد عالاه اش هست و یا از ین می لرسد یا یک رویا را ورد عالاه اش هست و یا از ین می لرسد یا یک رویا را خانه ، یک شخص ، یک خانواده ، خودش و یا هرچه را که مخانه ، یک شخص ، یک خانواده ، خودش و یا هرچه را که م

  الزته بی ینکه چیزی را به او لح یل کنند. الزته بی ینکه چیزی را به او لح یل کنند.   --لرسیم کندلرسیم کند

  نقاشی کودکان ، روش برای کاربرد تست و سنجش کودکان نقاشی کودکان ، روش برای کاربرد تست و سنجش کودکان 

نقاشی را می لوان روشی برای سنجش لست هوش یا لست شخصیت کودکان ارار دهیم . بولونیه در کتاب خود زیید  نقاشی را می لوان روشی برای سنجش لست هوش یا لست شخصیت کودکان ارار دهیم . بولونیه در کتاب خود زیید  

نقاشی های کودکان ( نکات بسیار معقوم و بجایی را درباره این موضوع بیان کرده است : بررسی نقاشی های نقاشی های کودکان ( نکات بسیار معقوم و بجایی را درباره این موضوع بیان کرده است : بررسی نقاشی های عنوان ) عنوان ) 

کود  ما را به گونه ای اجتناب ناپذیر به الب مسائلی که برای او مطرح می شوند لاریخچه زندگی و مواعییت هیایی   کود  ما را به گونه ای اجتناب ناپذیر به الب مسائلی که برای او مطرح می شوند لاریخچه زندگی و مواعییت هیایی   

  که در ین زندگی می کند رهن ون می گردد. که در ین زندگی می کند رهن ون می گردد. 

به درستی بیان کرده است نقاشی یزاد یک فرافکنی است . بدین معنا که ل امی شخصیت در اینجیا  به درستی بیان کرده است نقاشی یزاد یک فرافکنی است . بدین معنا که ل امی شخصیت در اینجیا  ه انطور که بولونیه ه انطور که بولونیه 

در جستجوی راهی برای بیان خویشتن است . مخصوصا عناصر نی ه هشیار و ناهشیار به پا  یزادی ع ل یزمودنی به در جستجوی راهی برای بیان خویشتن است . مخصوصا عناصر نی ه هشیار و ناهشیار به پا  یزادی ع ل یزمودنی به 
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در برابر نقاشی یزاد از خود بپرسند که ایین  در برابر نقاشی یزاد از خود بپرسند که ایین  برون فکنده می شوند. بنابراین معل ین و مربیان باید درنظر داشته باشند که برون فکنده می شوند. بنابراین معل ین و مربیان باید درنظر داشته باشند که 

  ( (   31313131. ) هنر نقاشی در ابتدائی ، فاف ه ذبیحی ، لهران نشرعابد . ) هنر نقاشی در ابتدائی ، فاف ه ذبیحی ، لهران نشرعابد یشکارکننده چه سطحی از شخصیت است یشکارکننده چه سطحی از شخصیت است 

  نقاشی و ارتباط آن با مفاهیم دینی و قرآن نقاشی و ارتباط آن با مفاهیم دینی و قرآن 

خیل کیود  پیرورش میی    خیل کیود  پیرورش میی    فعالیتهای موردلوجه بیش لر کودکان است . ازفری  نقاشی لفعالیتهای موردلوجه بیش لر کودکان است . ازفری  نقاشی لنقاشی و رنگ امیزی از ج له نقاشی و رنگ امیزی از ج له 

یابد. کود  از فری  نقاشی می لواند محتویات فکری و ذهنی و عوافف و احساسات خود را بیان ن ایید. نقاشیی بیه    یابد. کود  از فری  نقاشی می لواند محتویات فکری و ذهنی و عوافف و احساسات خود را بیان ن ایید. نقاشیی بیه    

کود  ک ک می کند که به فردی خالق و مولد لزدیل شود. فکر کند. بیافریند بنابراین ، مربی ارین عالوه بریشنایی بیا  کود  ک ک می کند که به فردی خالق و مولد لزدیل شود. فکر کند. بیافریند بنابراین ، مربی ارین عالوه بریشنایی بیا  

واع نقاشی ها ، شیوه های یموزش نقاشیی و روان شناسیی رنگهیا بایید از ایین االیب       واع نقاشی ها ، شیوه های یموزش نقاشیی و روان شناسیی رنگهیا بایید از ایین االیب       نقاشی کودکان و نیز یشنایی با اننقاشی کودکان و نیز یشنایی با ان

جذاب به منظور لفهیم مفاهیم دینی و ارینی و نیز لنوع در شیوه های یموزش دینیی خیود اسیتفاده الزم و شایسیته را     جذاب به منظور لفهیم مفاهیم دینی و ارینی و نیز لنوع در شیوه های یموزش دینیی خیود اسیتفاده الزم و شایسیته را     

یاری از ییات ارینیی را از  یاری از ییات ارینیی را از  بکند. بسیاری از صاحزنظران دست اندرکاران لعلیم و لربیت دینی کودکان سعی کرده اند بسبکند. بسیاری از صاحزنظران دست اندرکاران لعلیم و لربیت دینی کودکان سعی کرده اند بس

  فری  نقاشی و رنگ یمیزی به کودکان یموزش دهند . فری  نقاشی و رنگ یمیزی به کودکان یموزش دهند . 

این شیوه درجای خود بسیار باارزش است بالوجه به جذاب بودن نقاشی و رنیگ یمییزی بیرای کودکیان ، اسیتفاده از      این شیوه درجای خود بسیار باارزش است بالوجه به جذاب بودن نقاشی و رنیگ یمییزی بیرای کودکیان ، اسیتفاده از      

اشی ها سزب میی  اشی ها سزب میی  نقاشی برای به لرسیم کشیدن سوره ها نیز سزب جذابیت بیشتر یموزش می شود. وجود لصاویر و نقنقاشی برای به لرسیم کشیدن سوره ها نیز سزب جذابیت بیشتر یموزش می شود. وجود لصاویر و نق

با دنیای ذهنی و فکری ینها فراحی و لدوین شود که ایین امیر در لفهییم معیانی و     با دنیای ذهنی و فکری ینها فراحی و لدوین شود که ایین امیر در لفهییم معیانی و     شود مفاهیم دینی و ارینی متناسب شود مفاهیم دینی و ارینی متناسب 

  نزدیک کردن پیامها و مفهوم ها به ذهن کود  بسیار ک ک خواهد کرد. نزدیک کردن پیامها و مفهوم ها به ذهن کود  بسیار ک ک خواهد کرد. 

خی از لصاویر ، جهنم بیا شیعله   خی از لصاویر ، جهنم بیا شیعله   درانتخاب و لرسیم لصاویر باید دات الزم شود. متاسفانه گاهی دیده می شودکه در بردرانتخاب و لرسیم لصاویر باید دات الزم شود. متاسفانه گاهی دیده می شودکه در بر

های یلش و عذابهای جهن یان به گونه ای بسیار وحشتنا  به لصویر کشیده می شود این مسیاله نیه لنهیا بیه لعلییم و      های یلش و عذابهای جهن یان به گونه ای بسیار وحشتنا  به لصویر کشیده می شود این مسیاله نیه لنهیا بیه لعلییم و      

لربیت دینی کودکان در این سن ک ک ن ی کند بلکه سزب لر  و وحشت کود  از مفاهیم دینی و یا لر  بی دلییل  لربیت دینی کودکان در این سن ک ک ن ی کند بلکه سزب لر  و وحشت کود  از مفاهیم دینی و یا لر  بی دلییل  

که بهتر و درست لر این است که در این سن ، محزت ها ، نع ت ها ، بخشیش هیای   که بهتر و درست لر این است که در این سن ، محزت ها ، نع ت ها ، بخشیش هیای   او از خداوند می شود. در حالی او از خداوند می شود. در حالی 

خداوند و نیز برخی ییات کاربردی و متناسب با ادرا  و اندیشه کود  به لصویر کشیده شود. که عالوه بررنگ یمیزی خداوند و نیز برخی ییات کاربردی و متناسب با ادرا  و اندیشه کود  به لصویر کشیده شود. که عالوه بررنگ یمیزی 

دن ازادی و ابتکار ع ل بیه  دن ازادی و ابتکار ع ل بیه  در زمینه مفاهیم دینی و ارینی می لوان برای لقویت لخیل ، اندیشه و خالایت کودکان و دادر زمینه مفاهیم دینی و ارینی می لوان برای لقویت لخیل ، اندیشه و خالایت کودکان و دا

  ینان از نقاشی یزاد هم استفاده کرد. ینان از نقاشی یزاد هم استفاده کرد. 

یعنی پس از ینکه کود  از فری  فعالیتهای کودکانه ه چون ، اصه ، شعر ، ن ایش ، بازی و .... بیه مفهیوم و محتیوی    یعنی پس از ینکه کود  از فری  فعالیتهای کودکانه ه چون ، اصه ، شعر ، ن ایش ، بازی و .... بیه مفهیوم و محتیوی    

در ایین  در ایین  سوره پی برد می لوان از کود  خواست ین چه را از ین سوره فه یده و در ذهنش نقیش بسیته نقاشیی کنید.     سوره پی برد می لوان از کود  خواست ین چه را از ین سوره فه یده و در ذهنش نقیش بسیته نقاشیی کنید.     

مواعیت کود  باه ان نقاشی های ساده که حتی فااد نظم و لرلیب و زیزایی یثار بزرگترهاسیت برداشیت خیود را از    مواعیت کود  باه ان نقاشی های ساده که حتی فااد نظم و لرلیب و زیزایی یثار بزرگترهاسیت برداشیت خیود را از    

  مفهوم کلی ین سوره به لصویر می کشد و خالایت بیشتری از خود بروز می دهد. مفهوم کلی ین سوره به لصویر می کشد و خالایت بیشتری از خود بروز می دهد. 

  اصولی را که مربیان در کارهای هنری با کودکان باید رعایت کننداصولی را که مربیان در کارهای هنری با کودکان باید رعایت کنند
  

سالگی لجربیات بیش اری می اندوزد که ه ه ینها برای رشد و پرورش او الزم می باشند . سالگی لجربیات بیش اری می اندوزد که ه ه ینها برای رشد و پرورش او الزم می باشند .   99لا لا   11  کود  در فاصله بینکود  در فاصله بین

نقش مراکز پیش دبستانی در زندگی کود  بسیار مهم و سازنده و پربار است و وظیفه مربی در این مقطع بسیار حیائز  نقش مراکز پیش دبستانی در زندگی کود  بسیار مهم و سازنده و پربار است و وظیفه مربی در این مقطع بسیار حیائز  
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و برنامه هیای متنیوع در   و برنامه هیای متنیوع در   الهام می گیرد. الهام می گیرد.   اه یت است . کود  برای نقاشی و کارهای هنری از لخیالت و لجربیات فرداه یت است . کود  برای نقاشی و کارهای هنری از لخیالت و لجربیات فرد

افزایش لجربیات وی موثر بوده و موجب لشوی  و لحریک وی به سوی کارهای نو و خالاه می گردد. در ایین راسیتا   افزایش لجربیات وی موثر بوده و موجب لشوی  و لحریک وی به سوی کارهای نو و خالاه می گردد. در ایین راسیتا   

مربی باید برای کارهای کود  ارزش اائل شود . اگر مربی به کودکان بگوید مثال نقاشی با انگشتان چیز کثیفی است و مربی باید برای کارهای کود  ارزش اائل شود . اگر مربی به کودکان بگوید مثال نقاشی با انگشتان چیز کثیفی است و 

ودکان را نسزت به فعالیتها و کارهای هنری کم ن وده است . ه چنین از کار کودکیان انتقیاد نشیود. بیرای     ودکان را نسزت به فعالیتها و کارهای هنری کم ن وده است . ه چنین از کار کودکیان انتقیاد نشیود. بیرای     یا... عالاه کیا... عالاه ک

هدایت دانش یموزان در زمینه نقاشی مربی باید ض ن حفظ یزادی فکری و ع لی کودکان در انتخاب موضوع ، رنیگ  هدایت دانش یموزان در زمینه نقاشی مربی باید ض ن حفظ یزادی فکری و ع لی کودکان در انتخاب موضوع ، رنیگ  

  و وسایل کار ه واره نقش راهن ا را به عهده داشته باشد. و وسایل کار ه واره نقش راهن ا را به عهده داشته باشد. 

اینکه هد  از یموزش نقاشی لربیت نقاش و هنرمند نیست بلکه هد  لوسعه دید و پرورش ذوق هنری به، اینکه هد  از یموزش نقاشی لربیت نقاش و هنرمند نیست بلکه هد  لوسعه دید و پرورش ذوق هنری به، بالوجه به بالوجه به 

لقویت لخیل و حس زیزاشناسی و زیزادوستی است . ه چنین هد  ین است که کودکان را شناخت افیرا  و محییط   لقویت لخیل و حس زیزاشناسی و زیزادوستی است . ه چنین هد  ین است که کودکان را شناخت افیرا  و محییط   

  پیرامون واداریم و حس زیزاشناسی وذوق هنری را شکوفا سازیم . پیرامون واداریم و حس زیزاشناسی وذوق هنری را شکوفا سازیم . 

در سه حیطه شناختی ، عاففی و حرکتی ارار می گیرند . بیدین شیکل کیه کیود  زمیانی میی لوانید        در سه حیطه شناختی ، عاففی و حرکتی ارار می گیرند . بیدین شیکل کیه کیود  زمیانی میی لوانید        نقاشی کودکان نقاشی کودکان 

لصویری را فراحی کند که ین را خوب بزیند . ین را به حافظه بسپارد و اجزای ین را در  کنید. ایین امیر مربیوط بیه      لصویری را فراحی کند که ین را خوب بزیند . ین را به حافظه بسپارد و اجزای ین را در  کنید. ایین امیر مربیوط بیه      

یطه عاففی ( و سپس با استفاده از یطه عاففی ( و سپس با استفاده از حیطه شناختی است. پس کود  چیزی را فرا می گیرد که به ین عالاه مند باشد )ححیطه شناختی است. پس کود  چیزی را فرا می گیرد که به ین عالاه مند باشد )ح

  کاغذ و الم و حوا  خود ) چشم ، دست ، انگشتان و ... ( نقاشی موردنظر را اجرا می کنند. کاغذ و الم و حوا  خود ) چشم ، دست ، انگشتان و ... ( نقاشی موردنظر را اجرا می کنند. 

  آموزش نقاشی آموزش نقاشی 

امروزه یموزش نقاشی در مهدها و کودکستانها واتی پرث ر است که انسان ینرا با در  ، هد  ، برنامه ریزی ، اعتقیاد و  امروزه یموزش نقاشی در مهدها و کودکستانها واتی پرث ر است که انسان ینرا با در  ، هد  ، برنامه ریزی ، اعتقیاد و  

ده اینکه کودکان بارنگ ، مدادش عی ، گچ ،گل ر  و کاغذ چیزی خل  میی کننید خیود ییک     ده اینکه کودکان بارنگ ، مدادش عی ، گچ ،گل ر  و کاغذ چیزی خل  میی کننید خیود ییک     عش  انجام دهد. مشاهعش  انجام دهد. مشاه

امتیاز ،      و لذت است . کودکی که لحت لاثیر لشوی  های محر  معل ش ارارگرفته باشد می یموزد که بیشتر بزینید  امتیاز ،      و لذت است . کودکی که لحت لاثیر لشوی  های محر  معل ش ارارگرفته باشد می یموزد که بیشتر بزینید  

بیه شیکل مشیخص و    بیه شیکل مشیخص و    و بیشتر حس کند و از محیطش بیه فیور ضیروری لیر یگیاه باشید و درنتیجیه اندیشیه اش را         و بیشتر حس کند و از محیطش بیه فیور ضیروری لیر یگیاه باشید و درنتیجیه اندیشیه اش را         

پراحساستری سازمان دهد. کودکان بیش از ینچه که مالصور می کنیم کنجکاو، هوشیارو دارای ایوه لشیخیص هسیتند.    پراحساستری سازمان دهد. کودکان بیش از ینچه که مالصور می کنیم کنجکاو، هوشیارو دارای ایوه لشیخیص هسیتند.    

هنگامیکه کود  به خل  یا ایجاد نقاشی راهن ایی می شود مع وال لشوی  می گردد لیا ارزیابیهیای زیزاشناسیانه ای از    هنگامیکه کود  به خل  یا ایجاد نقاشی راهن ایی می شود مع وال لشوی  می گردد لیا ارزیابیهیای زیزاشناسیانه ای از    

  و ک ک می کند لامعیارهای سلیقه و لشخیص در او پیشرفت ن اید. و ک ک می کند لامعیارهای سلیقه و لشخیص در او پیشرفت ن اید. کارش انجام دهد که این کار باظرافت به اکارش انجام دهد که این کار باظرافت به ا

واتی کود  بیشتر بزیند و بیشتر اگاه شود و نسزت به محیطش حساستر باشد در هنگام نقاشی اثر مهیج لر و مشیخص  واتی کود  بیشتر بزیند و بیشتر اگاه شود و نسزت به محیطش حساستر باشد در هنگام نقاشی اثر مهیج لر و مشیخص  

  لری خل  خواهد ن ود. لری خل  خواهد ن ود. 

  فرح برنامه بالوجه به عالاه و نیاز کودکان فرح برنامه بالوجه به عالاه و نیاز کودکان   --

  کان کان در  درجات پیشرفت رشد هنری کوددر  درجات پیشرفت رشد هنری کود  --

  لهیه و ساماندهی مواد و لوازم ضروری لهیه و ساماندهی مواد و لوازم ضروری   --

  یماده ن ودن انواع منابع محر  یماده ن ودن انواع منابع محر    --

  اختصاص دادن محیط و زمان الزم جهت کار اختصاص دادن محیط و زمان الزم جهت کار   --

  ارزیابی کار هرکود  بالوجه به لوانایی او ارزیابی کار هرکود  بالوجه به لوانایی او   --
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  به ن ایش گذاشتن کارهای کامل کودکان به بهترین وجه و در هر فرصتی  به ن ایش گذاشتن کارهای کامل کودکان به بهترین وجه و در هر فرصتی    --

  نقاشی آزاد نقاشی آزاد 

کان در انتخاب موضوع ، فرح ، رنگ گاهی اواات سزب میی شیود بیی از حید کودکیان بیه       کان در انتخاب موضوع ، فرح ، رنگ گاهی اواات سزب میی شیود بیی از حید کودکیان بیه       زادی بی ایدوشرط کودزادی بی ایدوشرط کودیی

کارهای لکراری بپردازند و ه واره مناظر یشنا مانند : خانه ، یدم ، خورشید و ... بکشند. در این مرحله الزم است مربی کارهای لکراری بپردازند و ه واره مناظر یشنا مانند : خانه ، یدم ، خورشید و ... بکشند. در این مرحله الزم است مربی 

این راهن ایی به منزله سیلب یزادی هنیری   این راهن ایی به منزله سیلب یزادی هنیری   ینها را راهن ایی کند لا از موضوعهای دیگر نیز برای نقاشی استفاده ن ایند. ینها را راهن ایی کند لا از موضوعهای دیگر نیز برای نقاشی استفاده ن ایند. 

کودکان ن ی باشد. این روش موجب یشناشدن کودکان به کارهای هنری و پیشگیری از عادات غلط و ناشیانه در ینهیا  کودکان ن ی باشد. این روش موجب یشناشدن کودکان به کارهای هنری و پیشگیری از عادات غلط و ناشیانه در ینهیا  

  و ه چنین افزایش ادرت دید و ایجاد مهارت در کودکان می گردد. و ه چنین افزایش ادرت دید و ایجاد مهارت در کودکان می گردد. 

نها نقاشی کند بااصیرار میی خواهنید کیه خودکیار      نها نقاشی کند بااصیرار میی خواهنید کیه خودکیار      کودکان عالاه زیادی به کشیدن لصاویر دارند و هرگاه کسی برای یکودکان عالاه زیادی به کشیدن لصاویر دارند و هرگاه کسی برای ی

  نقاشی را ادامه دهند. مربی باید به این خواسته کودکان لوجه الزم ن اید. نقاشی را ادامه دهند. مربی باید به این خواسته کودکان لوجه الزم ن اید. 

  وسایل نقاشی وسایل نقاشی 

وسایل لجسم افکار و لخیالت کودکان را به مداد و الم مو و رنگها منحصر ن ی دانند بلکه از هروسیله ای که کیود   وسایل لجسم افکار و لخیالت کودکان را به مداد و الم مو و رنگها منحصر ن ی دانند بلکه از هروسیله ای که کیود   

ود موف  بشود انتخاب و در اختیار وی ارار می دهند . باید لوجه داشت با فراهم کیردن  ود موف  بشود انتخاب و در اختیار وی ارار می دهند . باید لوجه داشت با فراهم کیردن  بتواند در بروز اندیشه های خبتواند در بروز اندیشه های خ

  ابزارهای مختلف هنری و نقاشی و یموزش کاربرد ینها به کود  فرصت داده شود لا نسزت به ینها لجربه کسب کند. ابزارهای مختلف هنری و نقاشی و یموزش کاربرد ینها به کود  فرصت داده شود لا نسزت به ینها لجربه کسب کند. 

  .  .  نکاتی را که باید در انتخاب وسایل نقاشی رعایت نمودنکاتی را که باید در انتخاب وسایل نقاشی رعایت نمود

  فوری انتخاب شود که به یسانی بتوانند هرچه می خواهند روی کاغذ بیاورند. فوری انتخاب شود که به یسانی بتوانند هرچه می خواهند روی کاغذ بیاورند. وسایل کارکودکان باید وسایل کارکودکان باید   --

در ابتدای کار استفاده از هرگونه وسایلی که کودکان بتوانند به ک ک ینها لصاویر و نقاشیهای بزرگتری ارائیه ن اینید   در ابتدای کار استفاده از هرگونه وسایلی که کودکان بتوانند به ک ک ینها لصاویر و نقاشیهای بزرگتری ارائیه ن اینید     --

  دای  و کوچک لر لرجیح داده شود. دای  و کوچک لر لرجیح داده شود. بر وسایل و ابزار بر وسایل و ابزار 

زاد باشید لیا برهیر    زاد باشید لیا برهیر    نیم زیرا کود  باید در یغیاز کیار ی  نیم زیرا کود  باید در یغیاز کیار ی  اغذ ، مداد ، خودکار و الم ندااغذ ، مداد ، خودکار و الم نداوسایل لجس ی را منحصر به کوسایل لجس ی را منحصر به ک  --

  وسیله ای کار کند و هرچه را دوست دارد. موضوع نقاشی ارار دهد. وسیله ای کار کند و هرچه را دوست دارد. موضوع نقاشی ارار دهد. 

  وسایل خطرنا  و غیربهداشتی ، به هیچ وجه در اختیار کود  ارار داده نشود. وسایل خطرنا  و غیربهداشتی ، به هیچ وجه در اختیار کود  ارار داده نشود.   --

  ودکان ارار دهید بادوام باشند. ودکان ارار دهید بادوام باشند. خواهید در اختیار کخواهید در اختیار کمی می سعی شود وسایلی را که سعی شود وسایلی را که   --

  وسایل الزم باید بالوجه به سن کودکان انتخاب شود. وسایل الزم باید بالوجه به سن کودکان انتخاب شود.   --

بیشتر کودکان ازل از ورود به مراکز یموزشی مداد را می شناسند و باین بدون هد  کارکرده و خطوفی رسم می بیشتر کودکان ازل از ورود به مراکز یموزشی مداد را می شناسند و باین بدون هد  کارکرده و خطوفی رسم می   مداد:مداد:

کودکان لنها خطهای کیج و راسیت میی    کودکان لنها خطهای کیج و راسیت میی    کنند . در ابتدای ورود کودکان به مراکز یموزش پیش دبستانی و ین هنگام که کنند . در ابتدای ورود کودکان به مراکز یموزش پیش دبستانی و ین هنگام که 

کشند مداد در اختیار ینها ارار دهید) فراموش نکنید که نو  مداد خیلی لیز نزاشد(. و ینها را راهن ایی کنید که مداد را کشند مداد در اختیار ینها ارار دهید) فراموش نکنید که نو  مداد خیلی لیز نزاشد(. و ینها را راهن ایی کنید که مداد را 

  در دست بگیرند. در دست بگیرند. 
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  مدادرنگی مدادرنگی 

لشیوی  ن اییید. و در   لشیوی  ن اییید. و در     از ینجائی که کودکان به رنگ عالاه مندهستند بهتر است ینان را به رنگ کردن نقاشییهای سیاده  از ینجائی که کودکان به رنگ عالاه مندهستند بهتر است ینان را به رنگ کردن نقاشییهای سیاده  

  مواع نقاشی سعی کنید رنگهای اصلی در اختیار کودکان باشد. مواع نقاشی سعی کنید رنگهای اصلی در اختیار کودکان باشد. 

موارد استفاده از مدادش عی از ینچه لصور می شود بیشتر است . اگرچه نقاشی بامدادش عی برای کودکان موارد استفاده از مدادش عی از ینچه لصور می شود بیشتر است . اگرچه نقاشی بامدادش عی برای کودکان   مدادشمعی :مدادشمعی :

  ن ود. ن ود. لذت بخش است . لیکن نزاید از ین به عنوان جانشین برای سایر وسایل هنری استفاده لذت بخش است . لیکن نزاید از ین به عنوان جانشین برای سایر وسایل هنری استفاده 

این کار بهتر است از کاغذ بیزر  اسیتفاده   این کار بهتر است از کاغذ بیزر  اسیتفاده     این نوع نقاشی برای کودکان بسیار جالب و لذت بخش است . برایاین نوع نقاشی برای کودکان بسیار جالب و لذت بخش است . برای  زغال:زغال:

  و با یویزان کردن ین به دیوار و یا پهن کردن ین روی میز کود  را به نقاشی لشوی  ن ایید. و با یویزان کردن ین به دیوار و یا پهن کردن ین روی میز کود  را به نقاشی لشوی  ن ایید.   ن ایید     ن ایید     

  لصاویر روی لخته سیاه می لوانند استفاده ن ایند. لصاویر روی لخته سیاه می لوانند استفاده ن ایند.   کودکان از گچ مع ولی برای کشیدن خطوط وکودکان از گچ مع ولی برای کشیدن خطوط و  گچ معمولی :گچ معمولی :

  کودکان می لوانند به جز مدادرنگی و پاستیل از یبرنگ نیز استفاده ن ایند. کودکان می لوانند به جز مدادرنگی و پاستیل از یبرنگ نیز استفاده ن ایند.   آبرنگ :آبرنگ :

الم موهای بزر  و محکم برای کودکانی که لازه نقاشی را باالم مو شروع کرده اند ضیروری اسیت .   الم موهای بزر  و محکم برای کودکانی که لازه نقاشی را باالم مو شروع کرده اند ضیروری اسیت .     قلم مو و کاغذ:قلم مو و کاغذ:

  هارت کامل کسب ن ودند می لوانند از الم موهای کوچک استفاده ن ایند. هارت کامل کسب ن ودند می لوانند از الم موهای کوچک استفاده ن ایند. کودکان زمانی که در نقاشی مکودکان زمانی که در نقاشی م

  رنگ : رنگ : 

  روشهای مختلف آموزش نقاشی روشهای مختلف آموزش نقاشی 

در این یزادی کود  را حفظ کرده و او را در انتخاب نقاشی های زیزا ، ع لیی ، لخیلیی و   در این یزادی کود  را حفظ کرده و او را در انتخاب نقاشی های زیزا ، ع لیی ، لخیلیی و     روش انتخاب موضوع :روش انتخاب موضوع :  --

  نقاشی های بومی راهن ایی می کنیم . نقاشی های بومی راهن ایی می کنیم . 

مل کردن لصویر به منظور لوجه دادن کود   به اس ت های گوناگون یک پدیده و لصویر مل کردن لصویر به منظور لوجه دادن کود   به اس ت های گوناگون یک پدیده و لصویر روش کاروش کا  روش تکمیلی :روش تکمیلی :  --

  است . مثال کامل کردن لصویر یک خانه  نااص ، عالوه بر افزایش مهارت کودکان در نقاشی کردن با عیث میی شیود    است . مثال کامل کردن لصویر یک خانه  نااص ، عالوه بر افزایش مهارت کودکان در نقاشی کردن با عیث میی شیود    

گرانی دای  هستند . بسییاری از  گرانی دای  هستند . بسییاری از  ینان شزانه پدیده ها و لصاویر در  دایقتری پیدا کنند . مع وال افراد با هوش مشاهده ینان شزانه پدیده ها و لصاویر در  دایقتری پیدا کنند . مع وال افراد با هوش مشاهده 

گزینه های لست هوش استاندارد شده از ج له ایوان بر اسا  دات و مشاهده دای  پایه ریزی شده بنابر ایین نقاشیی   گزینه های لست هوش استاندارد شده از ج له ایوان بر اسا  دات و مشاهده دای  پایه ریزی شده بنابر ایین نقاشیی   

  های عامل کردنی باعث دات و نگاه ظریف و موشکافانه ی بچه های خواهد شد . های عامل کردنی باعث دات و نگاه ظریف و موشکافانه ی بچه های خواهد شد . 

  

  نگشتان نگشتان اانقاشی با نقاشی با 

نگشتان خود عالاه مند هستند مربیان بایید بیه کودکیان فرصیت دهنید لیا بیا        نگشتان خود عالاه مند هستند مربیان بایید بیه کودکیان فرصیت دهنید لیا بیا        از ااز اکودکانه به کشیدن نقاشیها با استفاده کودکانه به کشیدن نقاشیها با استفاده 

انگشتان دست و پای خود نقاشی ن ایند. کودکان می لوانند با فروکردن انگشتان دست و پا در رنگ روی صفحه کاغذ انگشتان دست و پای خود نقاشی ن ایند. کودکان می لوانند با فروکردن انگشتان دست و پا در رنگ روی صفحه کاغذ 

  دار باشد. دار باشد.   نقاشی ن ایند. رنگ مورد استفاده گواشت است . کاغذ مناسب برای این کار باید ضخیم و ک ی نمنقاشی ن ایند. رنگ مورد استفاده گواشت است . کاغذ مناسب برای این کار باید ضخیم و ک ی نم

مربی می لواند اشکام هندسی را ) دایره ، نیم دایره ، مربع ، مستطیل ، مثلث ( و یا هرشکلی را روی مربی می لواند اشکام هندسی را ) دایره ، نیم دایره ، مربع ، مستطیل ، مثلث ( و یا هرشکلی را روی   نقاشی ابتکاری :نقاشی ابتکاری :

یک صفحه یا لخته کشیده و از کود  بخواهد بالرکیب ین اشکام لصاویری را نقاشی کند. در این فعالییت کیود  بیه    یک صفحه یا لخته کشیده و از کود  بخواهد بالرکیب ین اشکام لصاویری را نقاشی کند. در این فعالییت کیود  بیه    

  فکر وا داشته می شود. فکر وا داشته می شود. 
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  نقطه نقطه نقاشی باخط و نقاشی باخط و 

کودکان را با نقاشی مخصوصی یشنا می کنیم. می لوان بیه جیای نقطیه از خطیوط     کودکان را با نقاشی مخصوصی یشنا می کنیم. می لوان بیه جیای نقطیه از خطیوط       ((((خط و نقطه خط و نقطه )) )) بالرکیب دوعنصر بالرکیب دوعنصر 

  کوچک مستقیم و منحنی یا اشکام کوچک نیز استفاده ن ود. کوچک مستقیم و منحنی یا اشکام کوچک نیز استفاده ن ود. 

  نقاشی بامرکب سیاه نقاشی بامرکب سیاه 

د. ایین فعالییت سیزب    د. ایین فعالییت سیزب    باالم مو و مرکب سیاه می لوان نقاشی های ساده ای ه چون خطوط باریک و پهن فراحی ن وباالم مو و مرکب سیاه می لوان نقاشی های ساده ای ه چون خطوط باریک و پهن فراحی ن و

  افزایش مهارت کودکان خواهد شد. افزایش مهارت کودکان خواهد شد. 

از کودکان بخواهید نخ یا کاموا را دررنگ فرو برده و ین را روی کاغذ بکشند و یا از الی کاغیذ  از کودکان بخواهید نخ یا کاموا را دررنگ فرو برده و ین را روی کاغذ بکشند و یا از الی کاغیذ    نقاشی با نخ یا کاموا:نقاشی با نخ یا کاموا:

ر ر لاشده عزور دهند. هربار که نخ را در رنگهیای مختلیف فیرو بیرده و روی کاغیذ بکشیند کیار ینیان جیالزتر و زیزیال          لاشده عزور دهند. هربار که نخ را در رنگهیای مختلیف فیرو بیرده و روی کاغیذ بکشیند کیار ینیان جیالزتر و زیزیال          

  خواهدشد. خواهدشد. 

رنگهای مختلفی را روی کاغذ ریخته ، سپس کاغذ را لا کنید و روی ین فشار دهید بعد کاغذ را بازکنیید.  رنگهای مختلفی را روی کاغذ ریخته ، سپس کاغذ را لا کنید و روی ین فشار دهید بعد کاغذ را بازکنیید.    نقاشی لکه :نقاشی لکه :

  شکلهای خاصی به وجود خواهد یمد که باعث خوشحالی و نشاط کودکان خواهد شد. شکلهای خاصی به وجود خواهد یمد که باعث خوشحالی و نشاط کودکان خواهد شد. 

فولک ) خودکار لوخالی ، الم نی ، نی فولک ) خودکار لوخالی ، الم نی ، نی   چنداطره از رنگهای مختلف را روی کاغذ بریزید و سپس باچنداطره از رنگهای مختلف را روی کاغذ بریزید و سپس با  نقاشی با فوتک :نقاشی با فوتک :

  نوشابه ( روی ینها فوت کنید به این لرلیب فرح های جالزی خواهید داشت. نوشابه ( روی ینها فوت کنید به این لرلیب فرح های جالزی خواهید داشت. 

پس از کسب مهارت در کاربرد چسب مایع و کنترم ین برروی صفحه نقاشی می لیوان از ایین روش   پس از کسب مهارت در کاربرد چسب مایع و کنترم ین برروی صفحه نقاشی می لیوان از ایین روش     نقاشی برجسته :نقاشی برجسته :

  استفاده کرد. استفاده کرد. 

زهای مشابه روی کاغذ بکشند. پیس از خشیک شیدن روی ین را بیا     زهای مشابه روی کاغذ بکشند. پیس از خشیک شیدن روی ین را بیا     کودکان شکل دلخواه خود را باچسب مایع یا چسکودکان شکل دلخواه خود را باچسب مایع یا چس

  یبرنگ رنگ بزنیدیبرنگ رنگ بزنید

شکلی روی مقوا نقاشی کرده و سپس روی ین لکه هایی از کاغذ روزنامه بچسیزایند. بعید   شکلی روی مقوا نقاشی کرده و سپس روی ین لکه هایی از کاغذ روزنامه بچسیزایند. بعید     نوع دیگر نقاشی برجسته :نوع دیگر نقاشی برجسته :

  از خشک شدن روی ین را بارنگ رنگ کنید. از خشک شدن روی ین را بارنگ رنگ کنید. 

  نقاشی با گلوله کاغذی نقاشی با گلوله کاغذی 

لکه های کوچک بریده و در میان انگشتان به گلوله های کوچک لزدیل کنند سپس ینها را لکه های کوچک بریده و در میان انگشتان به گلوله های کوچک لزدیل کنند سپس ینها را   بچه ها کاغذهای رنگی را بهبچه ها کاغذهای رنگی را به

  روی شکل دلخواهی که روی مقوا کشیده اند. بچسزانند. روی شکل دلخواهی که روی مقوا کشیده اند. بچسزانند. 

  چاپ با برگ چاپ با برگ 

  کودکان برگها را ج ع یوری کرده پشت ینها را رنگ بزنند سپس ینها را روی کاغذ گذاشته و بادست فشار دهند. کودکان برگها را ج ع یوری کرده پشت ینها را رنگ بزنند سپس ینها را روی کاغذ گذاشته و بادست فشار دهند. 

  

  ریت ریت چاپ با قوطی کبچاپ با قوطی کب

اوفی کزریت خالی را به فور ع ودی در داخل رنگ زده روی کاغذ فشار دهید. این ع ل را می لوان بادرب نوشابه ، اوفی کزریت خالی را به فور ع ودی در داخل رنگ زده روی کاغذ فشار دهید. این ع ل را می لوان بادرب نوشابه ، 

  درب خ یردندان ، درب شامپو و... انجام داد. درب خ یردندان ، درب شامپو و... انجام داد. 
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  مشکالت موارد نقاشی مشکالت موارد نقاشی 

  ( لوجه نداشتن برخی مربیان به روان شناسی ، زیزا شناسی و لوانائیهای کودکان ( لوجه نداشتن برخی مربیان به روان شناسی ، زیزا شناسی و لوانائیهای کودکان 33

کود  فقط یک وسیله بیان برای لجزیه و لحلیل یا لوضییع و لشیریح موجیودات و اشییاء نیسیت بلکیه       کود  فقط یک وسیله بیان برای لجزیه و لحلیل یا لوضییع و لشیریح موجیودات و اشییاء نیسیت بلکیه       نقاشی برای نقاشی برای 

درعین حام وسیله ایست برای بیان زندگی عاففی او . هنگامی که کود  با یزادی و به دلخواه خود نقاشی می کند در درعین حام وسیله ایست برای بیان زندگی عاففی او . هنگامی که کود  با یزادی و به دلخواه خود نقاشی می کند در 

و ژر  لر خود را بییان میی کنید.    و ژر  لر خود را بییان میی کنید.      وااع حالت روحی و احساسات زمان حاضر و نیز احساسات و لحریکات ریشه داروااع حالت روحی و احساسات زمان حاضر و نیز احساسات و لحریکات ریشه دار

بدین لرلیب در حالی که از بیان لجارب خود احسا  رضایت میی کنید. ه چنیین خطیوط مخصیوص شخصییتی را       بدین لرلیب در حالی که از بیان لجارب خود احسا  رضایت میی کنید. ه چنیین خطیوط مخصیوص شخصییتی را       

هویدا می سازد. چه بسا معل ینی که به این جنزه های روانی کود  لوجه ندارند و لوانائی های کودکان را در نظر ن ی هویدا می سازد. چه بسا معل ینی که به این جنزه های روانی کود  لوجه ندارند و لوانائی های کودکان را در نظر ن ی 

  د. د. ننگیرگیر

  دکان دکان بی توجهی به خالقیت کوبی توجهی به خالقیت کو  --

کودکان در سنین یغازین بسیار خالق می باشند. بسیاری از لخیالت خود را به صورت نقاشی روی کاغیذ میی یورنید    کودکان در سنین یغازین بسیار خالق می باشند. بسیاری از لخیالت خود را به صورت نقاشی روی کاغیذ میی یورنید    

ل ام مسائل را باذهن کنجکاو خود بررسی می کنند. و ینچه را درذهن خود می پرورانند به رشته لحریر و نقاشی درمی ل ام مسائل را باذهن کنجکاو خود بررسی می کنند. و ینچه را درذهن خود می پرورانند به رشته لحریر و نقاشی درمی 

الایتها ینرا انسجام بخشیدن و ینرا جهت و سو دهند. لا درست و به الایتها ینرا انسجام بخشیدن و ینرا جهت و سو دهند. لا درست و به یورند در اینجا وظیفه مربیان ین است که به این خیورند در اینجا وظیفه مربیان ین است که به این خ

  جا استفاده گردد. جا استفاده گردد. 

  نقش مراکز لعلیم و لربیت خصوصا پیش دبستانی پرورش خالایتها و لوانائیها  در کودکان می باشند. نقش مراکز لعلیم و لربیت خصوصا پیش دبستانی پرورش خالایتها و لوانائیها  در کودکان می باشند. 

  راهکار راهکار 

  استفاده از عناصر مختلف در تدریس هنرنقاشی استفاده از عناصر مختلف در تدریس هنرنقاشی 

ی اابل اجراسیت کودکیان میی لواننید بیا اسیتفاده از وسیایل مختلفیی ماننید          ی اابل اجراسیت کودکیان میی لواننید بیا اسیتفاده از وسیایل مختلفیی ماننید          نقاشی یکی از هنرهایی است که به یساننقاشی یکی از هنرهایی است که به یسان

مدادرنگی ، مدادش عی ، مداد پاستیل ، یب رنگها ، رنگهای فزیعی و ... روی کاغذ یا مقوا و .... به صیورت فیردی ییا    مدادرنگی ، مدادش عی ، مداد پاستیل ، یب رنگها ، رنگهای فزیعی و ... روی کاغذ یا مقوا و .... به صیورت فیردی ییا    

  گروهی نقاشی کنند. گروهی نقاشی کنند. 

  طرح نقاشی های مختلف از طریق بازی  طرح نقاشی های مختلف از طریق بازی    --

ان بااستفاده از شیوه های مختلف لصور خود را ازجهان بیه نیوعی لرسییم میی     ان بااستفاده از شیوه های مختلف لصور خود را ازجهان بیه نیوعی لرسییم میی     نقاشی کود  نوعی بازی است . کودکنقاشی کود  نوعی بازی است . کودک

کنند بنابراین بازیهای گوناگون را الگوی خود ارار می دهند و بالوجه به نوع لفکر خیود از بیازی نقاشیی میی کشیند.      کنند بنابراین بازیهای گوناگون را الگوی خود ارار می دهند و بالوجه به نوع لفکر خیود از بیازی نقاشیی میی کشیند.      

  گردد. گردد. معلم باید در ه ه حام راهن ای کود  باشد و مواظب باشد که به احساسات کود  خدشه ای وارد نمعلم باید در ه ه حام راهن ای کود  باشد و مواظب باشد که به احساسات کود  خدشه ای وارد ن

  ایجاد و شجاعت و از بین بردن ترس در کودکان ایجاد و شجاعت و از بین بردن ترس در کودکان   
  

نقاشی باید زمینه ای برای از بین بردن لر  باشد نه اینکه لر  را در کودکان لقویت کند. مربیان گرامیی بایید جهیت    نقاشی باید زمینه ای برای از بین بردن لر  باشد نه اینکه لر  را در کودکان لقویت کند. مربیان گرامیی بایید جهیت    

تی از ینیان  تی از ینیان  اجرا دریوردن این مقوله دانش یموزان را لرغیب کنند لا به راحتی و بدون واه ه نقاشی کنند بعنوان مثام وااجرا دریوردن این مقوله دانش یموزان را لرغیب کنند لا به راحتی و بدون واه ه نقاشی کنند بعنوان مثام وا

می خواهند که یک خانواده را نقاشی کن فقط لوجه به زیزایی نداشته باشد بلکه صر  نظر از ه ه این موارد بیه نیوع   می خواهند که یک خانواده را نقاشی کن فقط لوجه به زیزایی نداشته باشد بلکه صر  نظر از ه ه این موارد بیه نیوع   
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نقاشی و لعداد افراد یا خوشحام و ناراحت بودن افراد نیز لوجه داشته باشند و به فیور میداوم لشیوی  برلیب داشیته      نقاشی و لعداد افراد یا خوشحام و ناراحت بودن افراد نیز لوجه داشته باشند و به فیور میداوم لشیوی  برلیب داشیته      

  نش یموزان لقویت ن ایند. نش یموزان لقویت ن ایند. باشند لااعت اد به نفس و شجاعت را در داباشند لااعت اد به نفس و شجاعت را در دا

  یعت و استفاده از آن برای نقاشییعت و استفاده از آن برای نقاشیبردن به طببردن به طب
این روش باعث یشنایی با فزیعت ، لقویت حس زیزاشناسی و زیزایی دوستی ، لقویت حوا  پنجگانه و بویژه بینایی ، این روش باعث یشنایی با فزیعت ، لقویت حس زیزاشناسی و زیزایی دوستی ، لقویت حوا  پنجگانه و بویژه بینایی ، 

  شنوایی ، المسه لوانایی در گفتار و لوانایی در ایجاد ه اهنگی بین ذهن و چشم درست می شود. شنوایی ، المسه لوانایی در گفتار و لوانایی در ایجاد ه اهنگی بین ذهن و چشم درست می شود. 

برای براراری ارلزاط با فزیعت مربی می لواند کودکان کال  را برای گردش به یک محیط فزیعی مثل حیاط مدرسیه ،  برای براراری ارلزاط با فزیعت مربی می لواند کودکان کال  را برای گردش به یک محیط فزیعی مثل حیاط مدرسیه ،  

پار  یا باغ بزرد و از ینها بخواهد به زمین ، یس ان ، گیاهان ، پرندگان و ... دات کنند حتی یموزگار از دانیش یمیوزان   پار  یا باغ بزرد و از ینها بخواهد به زمین ، یس ان ، گیاهان ، پرندگان و ... دات کنند حتی یموزگار از دانیش یمیوزان   

را که به نظرشان زیزا می رسد ج ع کنند. بعد از برگشت از کودکیان  را که به نظرشان زیزا می رسد ج ع کنند. بعد از برگشت از کودکیان  بخواهد که اشیایی مثل سنگ ، چوب ، بر  و ... بخواهد که اشیایی مثل سنگ ، چوب ، بر  و ... 

بخواهد درباره ینچه مشاهده کرده اند به گفتگو بپردازند و سپس بر روی یک مقوای ) بزر  یا متوسط ( اشیایی را کیه  بخواهد درباره ینچه مشاهده کرده اند به گفتگو بپردازند و سپس بر روی یک مقوای ) بزر  یا متوسط ( اشیایی را کیه  

الی اشییاء  الی اشییاء  ج ع یوری ن وده اند به ک ک چسب به صورت دلخواه چسزانده و حتی می لوانند نقاشی هیا را هیم البیه    ج ع یوری ن وده اند به ک ک چسب به صورت دلخواه چسزانده و حتی می لوانند نقاشی هیا را هیم البیه    

  چسزیده شده بکشند لالصویری زیزالر بوجود یورند. چسزیده شده بکشند لالصویری زیزالر بوجود یورند. 

نقاشی کود  حکایت از نشانه ها و عالئ ی است که دارای معانی روشن هستند و بزرگساالن بیاک ی دایت ایادر بیه     نقاشی کود  حکایت از نشانه ها و عالئ ی است که دارای معانی روشن هستند و بزرگساالن بیاک ی دایت ایادر بیه     

ایده ینها ایده ینها   وومشاهده و لعزیرین می شوند. بنابراین درهر مرحله از نقاشی کودکان باید به مفهوم ین لوجه کرد لا از منظور مشاهده و لعزیرین می شوند. بنابراین درهر مرحله از نقاشی کودکان باید به مفهوم ین لوجه کرد لا از منظور 

باخزر شده و سپس به نقد و بررسی صحیح ین پرداخت. و به وسیله ین کودکان بسییاری از افکیار خیود را بییان میی      باخزر شده و سپس به نقد و بررسی صحیح ین پرداخت. و به وسیله ین کودکان بسییاری از افکیار خیود را بییان میی      

دارند. بسیاری از کودکان گوشه گیر و پرخاشگر به وسیله نقاشی مشخص شده و خیلی راحت لر معلم یا مسئولین می دارند. بسیاری از کودکان گوشه گیر و پرخاشگر به وسیله نقاشی مشخص شده و خیلی راحت لر معلم یا مسئولین می 

  لوانند در پی رفع چاره برییند. لوانند در پی رفع چاره برییند. 

  عاطفی کودک عاطفی کودک نقاشی و زندگی نقاشی و زندگی 

نقاشی وسیله مفیدی برای بیان زندگی عاففی کود  است که به او فرصت می دهد لا از فری  نقاشیهای یزاد ودلخواه نقاشی وسیله مفیدی برای بیان زندگی عاففی کود  است که به او فرصت می دهد لا از فری  نقاشیهای یزاد ودلخواه 

  حالت روانی و احساسهای ینی و ه چنین لحریکات ریشه دار و ژر  خود را بیان ن اید. حالت روانی و احساسهای ینی و ه چنین لحریکات ریشه دار و ژر  خود را بیان ن اید. 

: نظارت دای  برحرکیات ییا بیازی ، لحلییل     : نظارت دای  برحرکیات ییا بیازی ، لحلییل     برای مطالعه شخصیت کود  چندین راه را باید فی کرد که عزارت اند ازبرای مطالعه شخصیت کود  چندین راه را باید فی کرد که عزارت اند از

و نوشته ها ) انشا و یادداشت روزانه (. لحلیل نقاشی نیز از ه ین مقوله اسیت ،  و نوشته ها ) انشا و یادداشت روزانه (. لحلیل نقاشی نیز از ه ین مقوله اسیت ،  زبان گفتاری او ، لعزیرخوابها ، رویاها زبان گفتاری او ، لعزیرخوابها ، رویاها 

ولی نقاشی نسزت به دیگر وسایل بیانی ، دارای دوامتیاز روش شناختی است : یکی امکیان نظیارت از فاصیله دور و ،    ولی نقاشی نسزت به دیگر وسایل بیانی ، دارای دوامتیاز روش شناختی است : یکی امکیان نظیارت از فاصیله دور و ،    

لرلیب پرهیز ، از دخالت مستقیم و غیرمستقیم بزرگساالن در نقاشی کودکان و دیگری امکیان مقایسیه نقاشییهای    لرلیب پرهیز ، از دخالت مستقیم و غیرمستقیم بزرگساالن در نقاشی کودکان و دیگری امکیان مقایسیه نقاشییهای    بدین بدین 

  مختلف که در زمانهای متفاوت کشیده شده اند. مختلف که در زمانهای متفاوت کشیده شده اند. 

کود  بسیار زود متوجه می شود که رسم و نقاشی وسیله های بیانی است که با افکار او مطابقت میی کنید و او را در   کود  بسیار زود متوجه می شود که رسم و نقاشی وسیله های بیانی است که با افکار او مطابقت میی کنید و او را در   

می گذارد و ، در عین حام ، لذت سرشاری برای وی فراهم می یورد. عالوه برین ، نقاشی بیه او امکیان   می گذارد و ، در عین حام ، لذت سرشاری برای وی فراهم می یورد. عالوه برین ، نقاشی بیه او امکیان     لخیاللش یزادلخیاللش یزاد

می دهد که افکار درونیش را یا ، به عزارت دیگر ، خویشتن خودش و لاثیرپذیری درونی خود از فرهنیگ و محییطش   می دهد که افکار درونیش را یا ، به عزارت دیگر ، خویشتن خودش و لاثیرپذیری درونی خود از فرهنیگ و محییطش   

  را نشان دهد. را نشان دهد. 
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یشکار می کند و بدین فریی  ، از اثیر ینهیا میی کاهید.      یشکار می کند و بدین فریی  ، از اثیر ینهیا میی کاهید.        کود  ، به ک ک نقاشی ، کش کشها و دلهره های درونیش راکود  ، به ک ک نقاشی ، کش کشها و دلهره های درونیش را

هنگامی که کود  به وسیله نقاشی و لصویر اظهارنظر می کند ، یثار بسیاری از شخصیت خیود را یشیکار میی سیازد،     هنگامی که کود  به وسیله نقاشی و لصویر اظهارنظر می کند ، یثار بسیاری از شخصیت خیود را یشیکار میی سیازد،     

ولی او این کار را برای دلخوشی ما یا فراهم کردن امکان شناخت و بررسی روان شناختی انجام ن ی دهد، بلکیه ینچیه   ولی او این کار را برای دلخوشی ما یا فراهم کردن امکان شناخت و بررسی روان شناختی انجام ن ی دهد، بلکیه ینچیه   

  او مهم است بیرون ریختن لجربه های اندوخته شده اوست که ن ایانگر وجود اوست . او مهم است بیرون ریختن لجربه های اندوخته شده اوست که ن ایانگر وجود اوست .   برایبرای

نقاشیهای کودکان ، از ه ان نخستین مرحله ها ، وجود لفاولهای فردی را به روشنی مشخص می کنید و بیا پیشیرفت    نقاشیهای کودکان ، از ه ان نخستین مرحله ها ، وجود لفاولهای فردی را به روشنی مشخص می کنید و بیا پیشیرفت    

گفتگو با او یکی گفتگو با او یکی   مراحل لفاولهای دیگری را که شامل عوامل فرهنگی و اجت اعی است ودر لحلیل شخصیت کود  ومراحل لفاولهای دیگری را که شامل عوامل فرهنگی و اجت اعی است ودر لحلیل شخصیت کود  و

از عناصر الزم به ش ار می یید ن ایان می سازند. کودکان یک موضوع خاص را هریک به نوعی عرضه می کنند کیه از  از عناصر الزم به ش ار می یید ن ایان می سازند. کودکان یک موضوع خاص را هریک به نوعی عرضه می کنند کیه از  

سه درخت را نشیان میی دهید کیه سیه      سه درخت را نشیان میی دهید کیه سیه        77نظر شکل و محتوا م کن است کامال باهم فرق داشته باشند. لصویر ش اره نظر شکل و محتوا م کن است کامال باهم فرق داشته باشند. لصویر ش اره 

نشان دهنده درختی فشرده و لوپر و معر  فزیعت نشان دهنده درختی فشرده و لوپر و معر  فزیعت   33رسیم کرده اند. ن ونه رسیم کرده اند. ن ونه دانش یموز ده ساله ینها را به فور متفاولی لدانش یموز ده ساله ینها را به فور متفاولی ل

ه بلند و یک فضای سزز وسیع و نامحدود او را از بقیه دنییا جیدا   ه بلند و یک فضای سزز وسیع و نامحدود او را از بقیه دنییا جیدا   کی است که ین کشیده است . چند کوکی است که ین کشیده است . چند کودرون نگر کوددرون نگر کود

  کرده است . کرده است . 

ت می کند ، ولی درختی که او ت می کند ، ولی درختی که او درخت و رادیوی کنار ین که کود  به لنهایی ین را گوش می دهد ، از انزوای او حکایدرخت و رادیوی کنار ین که کود  به لنهایی ین را گوش می دهد ، از انزوای او حکای

با ل ام وجود برین لکیه داده است ، درعین حام لکیه گاه جس ی و روانی و منشا امنیت برای اوست . ولی کودکی کیه  با ل ام وجود برین لکیه داده است ، درعین حام لکیه گاه جس ی و روانی و منشا امنیت برای اوست . ولی کودکی کیه  

را کشیده شخصیتی مخالف اولی دارد. درخت او کامال جاندار و رنگی اسیت . شیاخه هیای ین پیر از     را کشیده شخصیتی مخالف اولی دارد. درخت او کامال جاندار و رنگی اسیت . شیاخه هیای ین پیر از       22نقاشی ن ونه نقاشی ن ونه 

که در ین جا لخم گذاشته اند و در حام رفت و یمدند. درکنیار ینهیا یسی انی شیفا  و     که در ین جا لخم گذاشته اند و در حام رفت و یمدند. درکنیار ینهیا یسی انی شیفا  و     گیال  و النه پرندگانی است گیال  و النه پرندگانی است 

، یسی انی پرابیر و سیایه و رعید و بیرق شیدید       ، یسی انی پرابیر و سیایه و رعید و بیرق شیدید         11نقاشی ن ونیه  نقاشی ن ونیه  رشیدی زرد و کامل دیده می شود. وسرانجام ، دررشیدی زرد و کامل دیده می شود. وسرانجام ، درخوخو

ع خود نقاش است ( ع خود نقاش است ( که در وااکه در واافور خطرناکی کج شده دیده می شود.در این نقاشی مردی )فور خطرناکی کج شده دیده می شود.در این نقاشی مردی )ودرختی که از شدت باد به ودرختی که از شدت باد به 

وجود ه ه مشکالت به پیشروی خود به سوی درخت ادامیه میی دهید. اینهیا ه یه      وجود ه ه مشکالت به پیشروی خود به سوی درخت ادامیه میی دهید. اینهیا ه یه        باچتری که باد ین را خم کرده ، باباچتری که باد ین را خم کرده ، با

  نشان دهنده صحنه هایی پرحادثه اند. بی هیچ لردیدی ، دید این سه کود  ، با یکدیگر بسیار لفاوت دارد. نشان دهنده صحنه هایی پرحادثه اند. بی هیچ لردیدی ، دید این سه کود  ، با یکدیگر بسیار لفاوت دارد. 

  بررسی برون افکنی از طریق خط ، فضا و رنگ بررسی برون افکنی از طریق خط ، فضا و رنگ 
  

هور ناخودیگاه در نقاشی بان ادهای مختلفی انجام می گیرد که در پرلو دانستنیهای روان شیناختی و روانکیاوی اابیل    هور ناخودیگاه در نقاشی بان ادهای مختلفی انجام می گیرد که در پرلو دانستنیهای روان شیناختی و روانکیاوی اابیل    ظظ

لعزیرند. به کارگیری رنگ یکی از این ن ادهاست . خط و فضای به کارگرفته شده در نقاشی نییز بیه علیت ارزشیهای     لعزیرند. به کارگیری رنگ یکی از این ن ادهاست . خط و فضای به کارگرفته شده در نقاشی نییز بیه علیت ارزشیهای     

د و م کن است دون ونه دیگر از این ن ادها باشند کیه  د و م کن است دون ونه دیگر از این ن ادها باشند کیه  برون افکنانه خود ویژگیهای شخصیت کود  را ظاهر می سازنبرون افکنانه خود ویژگیهای شخصیت کود  را ظاهر می سازن

  بررسی برون افکنی از فری  ینها ) خط و فضا و رنگ ( امکان پذیر می گردد. بررسی برون افکنی از فری  ینها ) خط و فضا و رنگ ( امکان پذیر می گردد. 

  . خط . خط 11

خط بدون وابستگی به محتوا نیز دارای بارشدید بیانی و ادرت وجودی خاصی است که پوییایی و بنییان شیکل از ین    خط بدون وابستگی به محتوا نیز دارای بارشدید بیانی و ادرت وجودی خاصی است که پوییایی و بنییان شیکل از ین    

ام مختلف ظاهر شود: ماننید ضیخیم ، نیاز  ، خیط و نقطیه ، خیط میداوم ،        ام مختلف ظاهر شود: ماننید ضیخیم ، نیاز  ، خیط و نقطیه ، خیط میداوم ،        ناشی می شود. خط م کن است به اشکناشی می شود. خط م کن است به اشک
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ع ودی ، افقی ، زاویه دار، مارپیچ م کن است براق یا مات یا شفا  باشد. بنابراین ، از روی خط به لنهایی میی لیوان   ع ودی ، افقی ، زاویه دار، مارپیچ م کن است براق یا مات یا شفا  باشد. بنابراین ، از روی خط به لنهایی میی لیوان   

  حالتهای روانی مختلف مانند ، غم ، شادی ، عصزانیت و اف ینان به خود را بررسی کرد. حالتهای روانی مختلف مانند ، غم ، شادی ، عصزانیت و اف ینان به خود را بررسی کرد. 

رای خط می لوان به حالتهای روانی یا فکری خود یگاه یا ناخودیگاه یا به ویژگیهای شخصیت لرسییم کننیده   رای خط می لوان به حالتهای روانی یا فکری خود یگاه یا ناخودیگاه یا به ویژگیهای شخصیت لرسییم کننیده   پس از وپس از و

خطوط پی برد. برای لحلیل و لعزیر خطها ، اواعید ه گیانی و معتزیری وجیود دارد . حالیت راحتیی و خوشیحالی ،        خطوط پی برد. برای لحلیل و لعزیر خطها ، اواعید ه گیانی و معتزیری وجیود دارد . حالیت راحتیی و خوشیحالی ،        

و خطهای بلنید ،  و خطهای بلنید ،  زندگی باعالمت زندگی باعالمت ت . نیروی ت . نیروی حرکات را وسیع و پردامنه می کند. نتیجه اش خطهایی بازلر و بلندلر اسحرکات را وسیع و پردامنه می کند. نتیجه اش خطهایی بازلر و بلندلر اس

  که به فر  باال می رود ، بیان می شود. که به فر  باال می رود ، بیان می شود. 

ضعف عصزی بافشردگی و کولاهی خطوط ، پرخاشگری با اطعه اطعه کردن و متغیرکردن و به هم پیچییدن خطیوط ،   ضعف عصزی بافشردگی و کولاهی خطوط ، پرخاشگری با اطعه اطعه کردن و متغیرکردن و به هم پیچییدن خطیوط ،   

اشیکام مختلیف و   اشیکام مختلیف و     احساسات با خطوط ناز  و حرکات مالیم ینها نشان داده می شود. کودکان پیشرفته لر خطوفی بهاحساسات با خطوط ناز  و حرکات مالیم ینها نشان داده می شود. کودکان پیشرفته لر خطوفی به

باحفظ لعادم میان اس تهای مختلف و کودکان خجالتی خطوط کولاهی می کشند. گویی کشیدن خط را برای ینها منع باحفظ لعادم میان اس تهای مختلف و کودکان خجالتی خطوط کولاهی می کشند. گویی کشیدن خط را برای ینها منع 

  کرده اند. کرده اند. 

به فور کلی ، ادرت و شدت خط ، نشان دهنده نیروی عاففی موجود در حین انجام کار است : خطوفی که بیانیروی  به فور کلی ، ادرت و شدت خط ، نشان دهنده نیروی عاففی موجود در حین انجام کار است : خطوفی که بیانیروی  

رت کامال بی رنگ به پایان می رسند نشان دهنده ک زیود جیوش و خیروش و    رت کامال بی رنگ به پایان می رسند نشان دهنده ک زیود جیوش و خیروش و    زیاد و پررنگ شروع می شوند و به صوزیاد و پررنگ شروع می شوند و به صو

نالوانی نقاش ین برای به پایان رساندن فعالیت در دست انجام است . ه چنین نشان دهنده ین نیروی درونی است کیه  نالوانی نقاش ین برای به پایان رساندن فعالیت در دست انجام است . ه چنین نشان دهنده ین نیروی درونی است کیه  

کننید ، و در  کننید ، و در  نتوانسته محل مناسزی برای اظهار وجود پیدا کند. کودکان خودرای که ه یشه می خواهنید اظهیار وجیود    نتوانسته محل مناسزی برای اظهار وجود پیدا کند. کودکان خودرای که ه یشه می خواهنید اظهیار وجیود    

عین حام اغلب بیش از دیگران زیرفشار ارار دارند ، اشکالی با خطوط پراکنده لرسیم می کنند. الزته ، این خصوصیات عین حام اغلب بیش از دیگران زیرفشار ارار دارند ، اشکالی با خطوط پراکنده لرسیم می کنند. الزته ، این خصوصیات 

  م کن است به عوامل رشدی کود  بیش از عوامل شخصیتی او بستگی داشته باشند. م کن است به عوامل رشدی کود  بیش از عوامل شخصیتی او بستگی داشته باشند. 

باشند ، بیانگر دش نی ، فشیار و اغلیب   باشند ، بیانگر دش نی ، فشیار و اغلیب   بنا به لحقی  و هنر ، خطوفی که دور چیزی کشیده می شود ، اگر خیلی صا  بنا به لحقی  و هنر ، خطوفی که دور چیزی کشیده می شود ، اگر خیلی صا  

حتی بی اری عصزی یا دلواپسی اند و ، به عکس ، اگر ین خطیوط یرام ، مط یئن ، روان و دارای ارزش زیزیا شیناختی     حتی بی اری عصزی یا دلواپسی اند و ، به عکس ، اگر ین خطیوط یرام ، مط یئن ، روان و دارای ارزش زیزیا شیناختی     

  باشند نشان دهنده شخصیت پخته و مجرب خال  ین اند. باشند نشان دهنده شخصیت پخته و مجرب خال  ین اند. 

ففی و ففی و رلحقی  )) الشولر(( اگر روی اس تهایی از لرکیب نقاشی خط خطی و مخفی شده باشد ، بیانگر مشکالت عارلحقی  )) الشولر(( اگر روی اس تهایی از لرکیب نقاشی خط خطی و مخفی شده باشد ، بیانگر مشکالت عابناببناب

ء یا شخصی است که با خط خطی کردن مخفی شده است. ولی اگر اس تی از نقاشی بیا  ء یا شخصی است که با خط خطی کردن مخفی شده است. ولی اگر اس تی از نقاشی بیا  دلهره و لر  نقاش ین از شیدلهره و لر  نقاش ین از شی

  کود  است. کود  است. خطوط بی رنگ وسطحی مخفی شده باشد ، نشان دهنده امنیت و سازگاری خطوط بی رنگ وسطحی مخفی شده باشد ، نشان دهنده امنیت و سازگاری 

  . فضا . فضا 22

کودکانی که رسم و نقاشی ینها با لناسب بر روی کاغذ یورده شده ، کودکانی یرام هستند. به نظر یوشیم ، کودکانی که رسم و نقاشی ینها با لناسب بر روی کاغذ یورده شده ، کودکانی یرام هستند. به نظر یوشیم ، به فورکلی ، به فورکلی ، 

  کودکانی که فضا را بهتر از دیگران حس می کنند دارای اابلیت در  بهتری اند. کودکانی که فضا را بهتر از دیگران حس می کنند دارای اابلیت در  بهتری اند. 

دارای معانی خاص انید ، لرسییم میی کنید ، اگیر      دارای معانی خاص انید ، لرسییم میی کنید ، اگیر        هنگامی که کود  در اس تهای مختلف کاغذ نقاشیهای متفاولی کههنگامی که کود  در اس تهای مختلف کاغذ نقاشیهای متفاولی که

  بزرگساالن به دات کود  را زیرنظر داشته باشند ، برای فهم ین احتیاج به لوضیح خود کود  نخواهند داشت . بزرگساالن به دات کود  را زیرنظر داشته باشند ، برای فهم ین احتیاج به لوضیح خود کود  نخواهند داشت . 

به کارگیری فضا ، نشان دهنده ارلزاط و فریقه واکنش کود  با محیط افرا  اوست ، پژوهشگران مختلفیی موضیع و   به کارگیری فضا ، نشان دهنده ارلزاط و فریقه واکنش کود  با محیط افرا  اوست ، پژوهشگران مختلفیی موضیع و   

در جای جای کاغذ کشیده است ، بررسی و لفسیر کرده اند. گرایشی که کود  برای خارج شدن از در جای جای کاغذ کشیده است ، بررسی و لفسیر کرده اند. گرایشی که کود  برای خارج شدن از محلی را که نقاش محلی را که نقاش 
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کادر کاغذ دارد ، نه لنها بیانگر خصوصیات کودکان کوچک یا عقب مانده ای است که لسلط عضیالنی ندارنید ، بلکیه    کادر کاغذ دارد ، نه لنها بیانگر خصوصیات کودکان کوچک یا عقب مانده ای است که لسلط عضیالنی ندارنید ، بلکیه    

ر به خود اعت یاد دارنید و درنتیجیه    ر به خود اعت یاد دارنید و درنتیجیه    درمیان کودکان بزرگتری هم دیده می شود که از ک زود محزت رنج می برند و ک تدرمیان کودکان بزرگتری هم دیده می شود که از ک زود محزت رنج می برند و ک ت

  متکی به محیط افرافشان اند. متکی به محیط افرافشان اند. 

کودکان خجالتی و ک رو نیز در گوشه کاغذ یا در اس ت محدودی از فضای کاغذ یا برروی کاغذ کوچکی نقاشی میی  کودکان خجالتی و ک رو نیز در گوشه کاغذ یا در اس ت محدودی از فضای کاغذ یا برروی کاغذ کوچکی نقاشی میی  

ن به خود ن به خود کنند، زیرا در مقابل سطح کاغذهای بزر  خود را گم می کنند و این نیز نشان دهنده نداشتن اعت اد و اف یناکنند، زیرا در مقابل سطح کاغذهای بزر  خود را گم می کنند و این نیز نشان دهنده نداشتن اعت اد و اف ینا

است . این درست مانند احسا  زندانیهاست که مدلها در بند بوده اند و ناگهان خود را در محیطیی بازیافتیه انید کیه     است . این درست مانند احسا  زندانیهاست که مدلها در بند بوده اند و ناگهان خود را در محیطیی بازیافتیه انید کیه     

احسا  گم شدن می کنند و ، برای احسا  امنیت و محافظت از خود ، به گوشه ای پناه می برند که جایگزین سلوم احسا  گم شدن می کنند و ، برای احسا  امنیت و محافظت از خود ، به گوشه ای پناه می برند که جایگزین سلوم 

  حالت را نشان می دهند احتیاج به لشوی  و پشتگرمی بسیار دارند. حالت را نشان می دهند احتیاج به لشوی  و پشتگرمی بسیار دارند. زندان است . کودکانی که در نقاشیهای خود این زندان است . کودکانی که در نقاشیهای خود این 

برخی پژوهندگان متوجه شده اند که کودکان خردسام از باالی کاغذ شروع به نقاشی می کنند. مع وال اسی ت بیاالی   برخی پژوهندگان متوجه شده اند که کودکان خردسام از باالی کاغذ شروع به نقاشی می کنند. مع وال اسی ت بیاالی   

ات یرامیش  ات یرامیش  مزیین لصیور  مزیین لصیور    ((((بیاال  بیاال    ))))از نظر کاندینسکی ، از نظر کاندینسکی ، کاغذ نشان دهنده سر و یس ان و ن ادی از ارزشهای واالست . کاغذ نشان دهنده سر و یس ان و ن ادی از ارزشهای واالست . 

نشانه فشار و سنگینی است . در وااع کودکانی کیه ل اییل بیه کشییدن     نشانه فشار و سنگینی است . در وااع کودکانی کیه ل اییل بیه کشییدن       ((((پایین پایین )) )) دهنده و احسا  یرامش و یزادی و دهنده و احسا  یرامش و یزادی و 

نقاشی در پایین صفحه دارند ، به فور کلی دارای خصایلی پابرجایند و ک تر شیفته چیزی می شوند . کودکی که زییاد  نقاشی در پایین صفحه دارند ، به فور کلی دارای خصایلی پابرجایند و ک تر شیفته چیزی می شوند . کودکی که زییاد  

پ دست نزاشد( نشانگر غم و اندوه و گوشه گیربودن و بیی اعت یادی   پ دست نزاشد( نشانگر غم و اندوه و گوشه گیربودن و بیی اعت یادی   به فر  چپ کاغذ مت ایل است ) الزته ، اگر چبه فر  چپ کاغذ مت ایل است ) الزته ، اگر چ

نسزت به خود است و سرانجام ، کودکانی که نقاشیهایشان کامال در مرکز کاغذ ارار می گیرد ، به فور کلیی برخیود و   نسزت به خود است و سرانجام ، کودکانی که نقاشیهایشان کامال در مرکز کاغذ ارار می گیرد ، به فور کلیی برخیود و   

  احساسالشان لوجه و ل رکز فکری زیادی دارند. احساسالشان لوجه و ل رکز فکری زیادی دارند. 

  

  . رنگ . رنگ 33

، ولی برای لحلیل و نتیجه گیری از ین حت ا باید عامل ، ولی برای لحلیل و نتیجه گیری از ین حت ا باید عامل دارد دارد   ن و چران و چراانتخاب رنگ از نظر روان شناسی مفهومی بی چوانتخاب رنگ از نظر روان شناسی مفهومی بی چو

سن کود  را در نظر گرفت . بین نقش رنگ و زندگی عاففی کود  ، با درنظر گرفتن دوران لکاملی او لوازی وجود سن کود  را در نظر گرفت . بین نقش رنگ و زندگی عاففی کود  ، با درنظر گرفتن دوران لکاملی او لوازی وجود 

، بنیابراین  ، بنیابراین  سالگی ، بیشتر لحت لاثیر فشیارهای درونیی اسیت    سالگی ، بیشتر لحت لاثیر فشیارهای درونیی اسیت      99لا لا   11دارد. کود  ، در دوران کودکی ، یعنی در سنین دارد. کود  ، در دوران کودکی ، یعنی در سنین 

عالاه زیادی به استفاده از رنگ دارد و ین را برشکل ظاهری مقدم می داند ، ولی به لدریج که سن او بااللر میی رود ،  عالاه زیادی به استفاده از رنگ دارد و ین را برشکل ظاهری مقدم می داند ، ولی به لدریج که سن او بااللر میی رود ،  

از وابستگی اش به رنگ کم می شود و عالاه او به لقدم شکل بررنگ فزونی می یابد. ه چنین هرادر کود  کوچکتر از وابستگی اش به رنگ کم می شود و عالاه او به لقدم شکل بررنگ فزونی می یابد. ه چنین هرادر کود  کوچکتر 

لیر اسیت و ، بیاافزایش سین و سیام و یمیوزش مدرسیه و لکامیل او در راه         لیر اسیت و ، بیاافزایش سین و سیام و یمیوزش مدرسیه و لکامیل او در راه           باشد ، رنگهایی که به کار می گیرد زندهباشد ، رنگهایی که به کار می گیرد زنده

یا رنگهای ک تر خشن اند. در کودکستان ، بیشیتر  یا رنگهای ک تر خشن اند. در کودکستان ، بیشیتر    ((((سردسرد)) )) شناخت منطقی ، رنگهایی را به کار می برد که بیشتر از نوع شناخت منطقی ، رنگهایی را به کار می برد که بیشتر از نوع 

ها نظیارت شیدید میی    ها نظیارت شیدید میی    کودکان لرجیح می دهند که از رنگهای گرم و لند استفاده کنند و فقط کودکانی که در خانه برینکودکان لرجیح می دهند که از رنگهای گرم و لند استفاده کنند و فقط کودکانی که در خانه برین

شود ، رنگهای سرد را انتخاب می کنند . در این موارد علت اصلی به مشکالت عیاففی و روانیی کیود  مربیوط میی      شود ، رنگهای سرد را انتخاب می کنند . در این موارد علت اصلی به مشکالت عیاففی و روانیی کیود  مربیوط میی      

  شود. شود. 

بنا به نظر و هنر ، فقدان رنگ در ل ام یا اس تی از موضیوع نقاشیی کیود  ، نشیانگر خیال عیاففی و گیاه دلییل بیر          بنا به نظر و هنر ، فقدان رنگ در ل ام یا اس تی از موضیوع نقاشیی کیود  ، نشیانگر خیال عیاففی و گیاه دلییل بیر          

اوان نشان داده است که کودکان سازگار در نقاشیهایشان به فور متوسیط  اوان نشان داده است که کودکان سازگار در نقاشیهایشان به فور متوسیط  گرایشهای ضداجت اعی اوست. لجربه های فرگرایشهای ضداجت اعی اوست. لجربه های فر
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از پنج رنگ مختلف استفاده می کنند ، در حالی که کودکان گوشه گیر یا ینها کیه ارلزیاط بیا دنییای خیارج را دوسیت       از پنج رنگ مختلف استفاده می کنند ، در حالی که کودکان گوشه گیر یا ینها کیه ارلزیاط بیا دنییای خیارج را دوسیت       

  ندارند از یک یا دو رنگ ، بیشتر استفاده ن ی کنند. ندارند از یک یا دو رنگ ، بیشتر استفاده ن ی کنند. 

شود که او سعی در کشیدن اشکام مختلف می کند. در این مرحله کیه  شود که او سعی در کشیدن اشکام مختلف می کند. در این مرحله کیه    عالاه وااعی کود  به رنگ از زمانی شروع میعالاه وااعی کود  به رنگ از زمانی شروع می

. م کن اسیت  . م کن اسیت  سالگی به درازا می کشد ، کود  برای استفاده از رنگها فقط از احساسات خود لاثیر می پذیرد سالگی به درازا می کشد ، کود  برای استفاده از رنگها فقط از احساسات خود لاثیر می پذیرد   33یا یا   77لا لا 

م کن است سززه م کن است سززه که او از رنگهایی استفاده کند که هیچ ارلزافی با رنگ خاص شی ء موردنظرش نداشته باشد . مثال ، که او از رنگهایی استفاده کند که هیچ ارلزافی با رنگ خاص شی ء موردنظرش نداشته باشد . مثال ، 

و چ ن را به رنگ بنفش نقاشی کند ، چون هم می خواهد چ ن را نشان دهد و هم از رنگ بنفش خوشش میی ییید.   و چ ن را به رنگ بنفش نقاشی کند ، چون هم می خواهد چ ن را نشان دهد و هم از رنگ بنفش خوشش میی ییید.   

این اختال  رنگ گاه ناشی از فریقی است که کود  ، اشیا و رنگ ینها را می بیند. برای مثیام ، م کین اسیت رنیگ     این اختال  رنگ گاه ناشی از فریقی است که کود  ، اشیا و رنگ ینها را می بیند. برای مثیام ، م کین اسیت رنیگ     

ابراین ، اگر او بخواهد چیزی را نشان دهد کیه بیرایش انعکیا     ابراین ، اگر او بخواهد چیزی را نشان دهد کیه بیرایش انعکیا     نارنجی برای او نشان دهنده لحر  و شادی باشد ، بننارنجی برای او نشان دهنده لحر  و شادی باشد ، بن

  عاففی دارد، ین را به رنگ نارنجی رنگ می کند. عاففی دارد، ین را به رنگ نارنجی رنگ می کند. 

کود  ، در حین بزر  شدن ، به لدریج ارلزاط میان اشیا و رنگ حقیقی ینهیا را در  میی کنید ، ولیی در یغیاز ایین       کود  ، در حین بزر  شدن ، به لدریج ارلزاط میان اشیا و رنگ حقیقی ینهیا را در  میی کنید ، ولیی در یغیاز ایین       

. به ه ین دلیل ، اگر میادرش موهیای بیور داشیته     . به ه ین دلیل ، اگر میادرش موهیای بیور داشیته     موضوع فقط در مورد چیزهایی است که برایش ارزش عاففی دارندموضوع فقط در مورد چیزهایی است که برایش ارزش عاففی دارند

باشد ، هر زنی را که نقاشی کند موهایش را به رنگ بور می کشد ، زیرا این رنگ برایش انزاشته از نیروی عاففی است باشد ، هر زنی را که نقاشی کند موهایش را به رنگ بور می کشد ، زیرا این رنگ برایش انزاشته از نیروی عاففی است 

. اما باگذشت زمان و به لدریج ، کود  متوجه لعداد بیشتری از اشیا و رنگ ینها می شود. برای مثام ، کشف می کنید  . اما باگذشت زمان و به لدریج ، کود  متوجه لعداد بیشتری از اشیا و رنگ ینها می شود. برای مثام ، کشف می کنید  

رنگ یس ان یبی و رنگ درختان سزز است . در این دوران ، کود  از کشفیات خود بسیار خوشیحام و راضیی بیه    رنگ یس ان یبی و رنگ درختان سزز است . در این دوران ، کود  از کشفیات خود بسیار خوشیحام و راضیی بیه      کهکه

نظر می رسد و برای لاکید بر این موضوع ، ه یشه یس ان را یبی و بر  درختان را سزز می کند. از نظر کود  ، رنیگ  نظر می رسد و برای لاکید بر این موضوع ، ه یشه یس ان را یبی و بر  درختان را سزز می کند. از نظر کود  ، رنیگ  

تان ، مثال ، در پاییز زرد میی شیوند ، او ینهیا را    تان ، مثال ، در پاییز زرد میی شیوند ، او ینهیا را    جزء خواص اصلی هر شی ء است و ، به ه ین دلیل ، واتی بر  درخجزء خواص اصلی هر شی ء است و ، به ه ین دلیل ، واتی بر  درخ

باز با رنگ سزز نشان می دهد ، زیرا اولین باری که کود  متوجه بیر  شیده ، بیه رنیگ سیزز بیوده و ایین موضیوع         باز با رنگ سزز نشان می دهد ، زیرا اولین باری که کود  متوجه بیر  شیده ، بیه رنیگ سیزز بیوده و ایین موضیوع         

  لاهنگامی که بالجربه دیگری متوجه لغییر ین شود در ذهنش می ماند. لاهنگامی که بالجربه دیگری متوجه لغییر ین شود در ذهنش می ماند. 

  نماد رنگها نماد رنگها 

انی و در فرهنگهای مختلف ، دارای معانی خاصی است . به نظر باستاید ، انی و در فرهنگهای مختلف ، دارای معانی خاصی است . به نظر باستاید ، انتخاب رنگها لحت لاثیر عوامل جس ی وروانتخاب رنگها لحت لاثیر عوامل جس ی ورو

اس ت مه ی از معانی ن ادین رنگ به سنت و محیطهای اجت اعی خاصی که در ینها زندگی میی کنییم بسیتگی دارد.    اس ت مه ی از معانی ن ادین رنگ به سنت و محیطهای اجت اعی خاصی که در ینها زندگی میی کنییم بسیتگی دارد.    

د. بیرای  د. بیرای  یک رنگ ، در یک نظام اجت اعی ، م کن است دارای مفهومی باشد که در نظام دیگر معنی متضاد ین را بدهی یک رنگ ، در یک نظام اجت اعی ، م کن است دارای مفهومی باشد که در نظام دیگر معنی متضاد ین را بدهی 

مثام ، در بعضی از ازایل موزامزیک ، سیاه رنگ خوشی و شادی است . رنگ ارمز لقریزا در ه ه جا معنیای ایدرت را   مثام ، در بعضی از ازایل موزامزیک ، سیاه رنگ خوشی و شادی است . رنگ ارمز لقریزا در ه ه جا معنیای ایدرت را   

القا می کند ، زیرا با خون که ن اد زندگی است ه رنگ است . در مذهب اهالی لزت ، رنگ ارمز نشان دهنیده شییطان   القا می کند ، زیرا با خون که ن اد زندگی است ه رنگ است . در مذهب اهالی لزت ، رنگ ارمز نشان دهنیده شییطان   

در مذهب اهالی لزت و مسیحیان ، یبی ن اد عفت در مذهب اهالی لزت و مسیحیان ، یبی ن اد عفت الهی است . الهی است .   و ابلیس و رنگهای سفید و فالیی مخصوص جلوه هایو ابلیس و رنگهای سفید و فالیی مخصوص جلوه های

زرد زرد   و پاکی زنانه است که نشانه صلح هم هست. در کابوکی ژاپن ، رنگ ارمز نشان دهنده بدسرشتی و هیجان ، رنیگ و پاکی زنانه است که نشانه صلح هم هست. در کابوکی ژاپن ، رنگ ارمز نشان دهنده بدسرشتی و هیجان ، رنیگ 

  نشان دهنده شادمانی ، رنگ یبی ن اد لر  و غم و رنگ سزز ن اد بوالهوسی است. نشان دهنده شادمانی ، رنگ یبی ن اد لر  و غم و رنگ سزز ن اد بوالهوسی است. 
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ی گرم و رنگهای سرد باهم لفاوت ع ی  دارند . رنگهای گرم ، لحرییک کننیده ، سیزب    ی گرم و رنگهای سرد باهم لفاوت ع ی  دارند . رنگهای گرم ، لحرییک کننیده ، سیزب    از نظر روانی ، دوگروه رنگهااز نظر روانی ، دوگروه رنگها

فعالیت و جنب و جوش ، نوید دهنده روشنی و شادی اند ، در حالی که ، بیرعکس ، رنگهیای سیرد موجید حالتهیای      فعالیت و جنب و جوش ، نوید دهنده روشنی و شادی اند ، در حالی که ، بیرعکس ، رنگهیای سیرد موجید حالتهیای      

  انفعالی و سکون و للقین کننده غم و اندوه اند. انفعالی و سکون و للقین کننده غم و اندوه اند. 

ه این نتیجه رسیده انید کیه مییان انتخیاب رنیگ و بعضیی خصوصییات        ه این نتیجه رسیده انید کیه مییان انتخیاب رنیگ و بعضیی خصوصییات        لعدادی از روان شناسان و فیزیولوژیست ها بلعدادی از روان شناسان و فیزیولوژیست ها ب

جس ی و روانی و عاففی فرد ارلزاط وجود دارد. جونش و کوش رنگ را عامیل مشیخص کننیده انیواع خصوصییات      جس ی و روانی و عاففی فرد ارلزاط وجود دارد. جونش و کوش رنگ را عامیل مشیخص کننیده انیواع خصوصییات      

شخصیت فرد ذکر کرده اند و با ک ک این نظریه ، یزمونهایی را لهیه کرده اند که می لوان شخصییت فیرد را از نحیوه    شخصیت فرد ذکر کرده اند و با ک ک این نظریه ، یزمونهایی را لهیه کرده اند که می لوان شخصییت فیرد را از نحیوه    

  رنگها و چگونگی به کاربردن ینها شناخت . رنگها و چگونگی به کاربردن ینها شناخت .   انتخابانتخاب

  موضوع نقاشی و شخصیت کودک موضوع نقاشی و شخصیت کودک 

کود  بال ام وجود و شخصیت ذهنی و عاففی خود نقاشی می کند. این شخصیت در خطها ، در فرز استفاده از فضیا  کود  بال ام وجود و شخصیت ذهنی و عاففی خود نقاشی می کند. این شخصیت در خطها ، در فرز استفاده از فضیا  

ن اییان  ن اییان    ––شید  شید  اگر به او لح یل نشیده با اگر به او لح یل نشیده با   ––، در فقدان بعضی از اس تهای نقاشی ، در انتخاب رنگها ، در خود موضوع ، در فقدان بعضی از اس تهای نقاشی ، در انتخاب رنگها ، در خود موضوع 

  می شود. می شود. 

اگر زبان نقاشیهای کودکان را بدانیم ، متوجه می شویم که ، در ورای شکل و ساخت نقاشیها ، چیزهایی از شخصییت  اگر زبان نقاشیهای کودکان را بدانیم ، متوجه می شویم که ، در ورای شکل و ساخت نقاشیها ، چیزهایی از شخصییت  

کود  نهفته است . بعضی از موضوعهای نقاشی برای لحلیل ساده لر از دیگران است ، زیرا مدلهای درازی اسیت کیه   کود  نهفته است . بعضی از موضوعهای نقاشی برای لحلیل ساده لر از دیگران است ، زیرا مدلهای درازی اسیت کیه   

  د . د . روان شناسان ینها را بررسی کرده انروان شناسان ینها را بررسی کرده ان

در  و فهم نقاشیهای کود  و چیزی که او می خواهد او بیان کند ، برای والدین و مربیان بسییارالزم اسیت . در ایین    در  و فهم نقاشیهای کود  و چیزی که او می خواهد او بیان کند ، برای والدین و مربیان بسییارالزم اسیت . در ایین    

که روان شناسان از نقاشیهای کودکان با موضوعهایی چون یدمک ، خانه ، درخت ، خورشیید و  که روان شناسان از نقاشیهای کودکان با موضوعهایی چون یدمک ، خانه ، درخت ، خورشیید و  اس ت ، به لحلیلهایی اس ت ، به لحلیلهایی 

  د. د. ماه ، حیوانات و خانواده کرده اند ، اشاره می شوماه ، حیوانات و خانواده کرده اند ، اشاره می شو

  

  . شکل آدم . شکل آدم 11

هنگامی که کود  شکل یدمی را می کشد ، ازل از هرچیز شکل خود و یا درکی را که از بیدن و ل یایاللش دارد بییان    هنگامی که کود  شکل یدمی را می کشد ، ازل از هرچیز شکل خود و یا درکی را که از بیدن و ل یایاللش دارد بییان    

می کند. در وااع ، بین بعضی خطوط یدمک نقاشی شده و خصوصییات روانیی و جسی ی کیودکی کیه ین را کشییده       می کند. در وااع ، بین بعضی خطوط یدمک نقاشی شده و خصوصییات روانیی و جسی ی کیودکی کیه ین را کشییده       

مج وع ، متناسیب باشید ، احت یام بسییاری وجیود دارد کیه       مج وع ، متناسیب باشید ، احت یام بسییاری وجیود دارد کیه       ارلزافهای مشخصی وجود دارد. اگر اعضای یدمک ، در ارلزافهای مشخصی وجود دارد. اگر اعضای یدمک ، در 

کود  کامال سازگار باشد، اگر ، برعکس ، یدمک مثال در اندازه ای بسیار کوچک یا در گوشه ای از کاغذ کشیده شیده  کود  کامال سازگار باشد، اگر ، برعکس ، یدمک مثال در اندازه ای بسیار کوچک یا در گوشه ای از کاغذ کشیده شیده  

  باشد، به معنای این است که کود  خود را کم ارزش و از دیگران پایینتر می داند. باشد، به معنای این است که کود  خود را کم ارزش و از دیگران پایینتر می داند. 

ر چندین نقاشی کود  ادامه پیدا کرده باشد ، نشان دهنده خجالتی بودن اوست که م کن ر چندین نقاشی کود  ادامه پیدا کرده باشد ، نشان دهنده خجالتی بودن اوست که م کن اگر این کم بهادادن به خود داگر این کم بهادادن به خود د

است لاحد ل ایل به ناپدیدشدن نیز پیش برود. در نقاشی ، فقدان دست و بازو نیز عالمت کم بهادادن به خود و احسیا  است لاحد ل ایل به ناپدیدشدن نیز پیش برود. در نقاشی ، فقدان دست و بازو نیز عالمت کم بهادادن به خود و احسیا  

  ناامنی است . ناامنی است . 

ازه های بزر  رسم می کنند. این نیوع نقاشیی مخصیوص    ازه های بزر  رسم می کنند. این نیوع نقاشیی مخصیوص    کودکانی که خود را بااللر از بقیه می دانند ، یدمکهایی با اندکودکانی که خود را بااللر از بقیه می دانند ، یدمکهایی با اند

کودکانی است که اختالم عاففی دارند یا به فور مع وم کودکانی اند زودرنج و حسا  که ه یشه فکر میی کننید بیه    کودکانی است که اختالم عاففی دارند یا به فور مع وم کودکانی اند زودرنج و حسا  که ه یشه فکر میی کننید بیه    
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ینها ظلم می شود. وجود این نوع یدمکهای بزر  در نقاشی کودکان ینها را در اضاولهایشان یشتی ناپذیر و سرسیخت  ینها ظلم می شود. وجود این نوع یدمکهای بزر  در نقاشی کودکان ینها را در اضاولهایشان یشتی ناپذیر و سرسیخت  

دهد. بنابراین ، شکل ساده یدمک خواه لنها و خواه در میان مج وعه ای از چیزهای دیگر باشد ، بییان کننیده   دهد. بنابراین ، شکل ساده یدمک خواه لنها و خواه در میان مج وعه ای از چیزهای دیگر باشد ، بییان کننیده   جلوه می جلوه می 

  مشخصات جالزی از شخصیت کود  است . مشخصات جالزی از شخصیت کود  است . 

  . خانه . خانه 22

خانه ن اد پناهگاه و هسته اصلی و گرمی خانوادگی است که م کن است مورد عالاه یا لنفر کود  باشد. خانیه هیایی   خانه ن اد پناهگاه و هسته اصلی و گرمی خانوادگی است که م کن است مورد عالاه یا لنفر کود  باشد. خانیه هیایی   

یم می کنند م کن است دارای باغچه و گل و درهای بزر  و پنجره و پیرده هیای رنگیین و دودکیش     یم می کنند م کن است دارای باغچه و گل و درهای بزر  و پنجره و پیرده هیای رنگیین و دودکیش     که کودکان لرسکه کودکان لرس

بخاری باشد واگر احسا  کود  این است که در داخل این خانه زندگی سعادل ندی وجود دارد ، خانه را دلزاز نشان بخاری باشد واگر احسا  کود  این است که در داخل این خانه زندگی سعادل ندی وجود دارد ، خانه را دلزاز نشان 

و بادیوارهیای  و بادیوارهیای  نیز جدا مانده اسیت  نیز جدا مانده اسیت    می دهد ، برعکس ، م کن است خانه بدون در ورودی و دلگیر که از بقیه خانه هامی دهد ، برعکس ، م کن است خانه بدون در ورودی و دلگیر که از بقیه خانه ها

بلند به صورت لنها و منزوی عرضه شود نشان دهنده احسا  کود  درباره روابط نامطلوب درون خانه اسیت. درهیر   بلند به صورت لنها و منزوی عرضه شود نشان دهنده احسا  کود  درباره روابط نامطلوب درون خانه اسیت. درهیر   

سیالگی ن اینیده   سیالگی ن اینیده     33لا لا   55حام ، کشیدن ای نوع خانه ها در سنین مختلف کود  معانی گوناگونی پیدا می کند. در سنین حام ، کشیدن ای نوع خانه ها در سنین مختلف کود  معانی گوناگونی پیدا می کند. در سنین 

سالگی ن اینده احسا  خودکوچک بینی و لنهایی کود  سالگی ن اینده احسا  خودکوچک بینی و لنهایی کود    33تگی شدید او به مادر ، بعد از تگی شدید او به مادر ، بعد از خجالتی بودن کود  و وابسخجالتی بودن کود  و وابس

  و ، در نوجوانی ، نشان دهنده شرم و حیای زیاده از حد و داشتن احساسات رای  است. و ، در نوجوانی ، نشان دهنده شرم و حیای زیاده از حد و داشتن احساسات رای  است. 

  هنگامی که پدر و مادر از هم جدا شده باشند ، خانه به دو اس ت لقسیم می شود و اغلب دارای دو در ورودی اسیت هنگامی که پدر و مادر از هم جدا شده باشند ، خانه به دو اس ت لقسیم می شود و اغلب دارای دو در ورودی اسیت 

  که یک اس ت از خانه زندگی خانوادگی وااعی و دیگری نشانه زندگی لح یل شده برکود  است. که یک اس ت از خانه زندگی خانوادگی وااعی و دیگری نشانه زندگی لح یل شده برکود  است. 

و اصر مانند نشان داده شود ، در واایع بیه منزلیه    و اصر مانند نشان داده شود ، در واایع بیه منزلیه    به صورت مجلل به صورت مجلل اگر خانه به جای ین به صورت عادی کشیده شود، اگر خانه به جای ین به صورت عادی کشیده شود، 

، اگیر بیه صیورت زنیدان     ، اگیر بیه صیورت زنیدان       پناهگاهی مطلوب است که ، بدین لرلیب ، شکل و رنگ جذابی خواهد داشیت ، بیرعکس  پناهگاهی مطلوب است که ، بدین لرلیب ، شکل و رنگ جذابی خواهد داشیت ، بیرعکس  

کشیده شود ن ادفشار خانواده ای ناسازگار و از هم پاشیده است ، در این صورت ، حالتی شوم و در حیام فیروریختن   کشیده شود ن ادفشار خانواده ای ناسازگار و از هم پاشیده است ، در این صورت ، حالتی شوم و در حیام فیروریختن   

  دارد. دارد. 

  

  . درخت . درخت 33

کوش و استورا از درخت برای شناخت شخصیت کود  استفاده کرده انید. بیرای لحلییل نقاشیی درخیت ، بایید سیه        کوش و استورا از درخت برای شناخت شخصیت کود  استفاده کرده انید. بیرای لحلییل نقاشیی درخیت ، بایید سیه        

عزارت انداز ریشه ، لنه ، شاخه ها و برگها. ریشه که در زمیین فیرو رفتیه و درخیت را     عزارت انداز ریشه ، لنه ، شاخه ها و برگها. ریشه که در زمیین فیرو رفتیه و درخیت را     اس ت ین را مشخص کرد که اس ت ین را مشخص کرد که 

ن اد ناخودیگاه ل ایالت درونی است . لنه بیانگر مشخصات دای ی و ع یی  پاییدار شخصییت اسیت.     ن اد ناخودیگاه ل ایالت درونی است . لنه بیانگر مشخصات دای ی و ع یی  پاییدار شخصییت اسیت.     لغذیه می کند ، لغذیه می کند ، 

  شاخه ها و برگها بیانگر راههای ارلزاط کود  بادنیای خارج است. شاخه ها و برگها بیانگر راههای ارلزاط کود  بادنیای خارج است. 

ولاه یا بلند کشیده شود. بچه ها ، در سنین پیش دبستانی ، لنه درخت را بلند لرسیم می کنند. ولاه یا بلند کشیده شود. بچه ها ، در سنین پیش دبستانی ، لنه درخت را بلند لرسیم می کنند. لنه درخت م کن است کلنه درخت م کن است ک

ولی ، بعد از این سن ، بلندبودن درخت اغلب نشان دهنده عقب افتادگی فکری یا بی اری عصزی و یا یرزوی بازگشت ولی ، بعد از این سن ، بلندبودن درخت اغلب نشان دهنده عقب افتادگی فکری یا بی اری عصزی و یا یرزوی بازگشت 

شود ، نشیانگر جیاه فلزیی و بلنیدپروازی     شود ، نشیانگر جیاه فلزیی و بلنیدپروازی     به دنیای دوران کودکی و ازل از مدرسه است . لنه درخت اگر کولاه کشیده به دنیای دوران کودکی و ازل از مدرسه است . لنه درخت اگر کولاه کشیده 

کود  است . لنه درخت م کن است مستقیم و صا  یا کج کشیده شود که در حالت دوم نشانگر بیی ثزیالی کیود     کود  است . لنه درخت م کن است مستقیم و صا  یا کج کشیده شود که در حالت دوم نشانگر بیی ثزیالی کیود     

  است. است. 
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شکل شاخه ها وبرگها نیز دارای معانی مختلفی است. درختی که دارای برگهای زیاد و درهم باشد ، بادرختی که شاخه شکل شاخه ها وبرگها نیز دارای معانی مختلفی است. درختی که دارای برگهای زیاد و درهم باشد ، بادرختی که شاخه 

ام به سویی کشیده شده اند ، ازلحاظ معنی لفاوت دارند. حالت اوم ، بیانگر شخصییت در خیود   ام به سویی کشیده شده اند ، ازلحاظ معنی لفاوت دارند. حالت اوم ، بیانگر شخصییت در خیود   های مختلف ین هرکدهای مختلف ین هرکد

فرو رفته کودکی است که یمادگی لغییر و لحوم ندارد، ولی حالت دوم ، که در ین درخیت شیاخه هیای فراوانیی دارد     فرو رفته کودکی است که یمادگی لغییر و لحوم ندارد، ولی حالت دوم ، که در ین درخیت شیاخه هیای فراوانیی دارد     

زاط با دیگیران اسیت و در عیین    زاط با دیگیران اسیت و در عیین    ن ایانگر حساسیت شدید کودکی است که مسائل را به سادگی می فه د و اادر به ارلن ایانگر حساسیت شدید کودکی است که مسائل را به سادگی می فه د و اادر به ارل

  حام به راحتی می لواند خود را با محیط سازگار سازد. حام به راحتی می لواند خود را با محیط سازگار سازد. 

  . خورشید و ماه . خورشید و ماه 44

خوشحالی ، گرما ، ادرت و به نظر برخی پژوهندگان ن اد پیدر مطلیوب اسیت. واتیی     خوشحالی ، گرما ، ادرت و به نظر برخی پژوهندگان ن اد پیدر مطلیوب اسیت. واتیی     لصویر خورشید بیانگر امنیت ، لصویر خورشید بیانگر امنیت ، 

ر کامل در حیام درخشییدن ن یایش داده    ر کامل در حیام درخشییدن ن یایش داده    رابطه کود  و پدر خوب است ، ه یشه خورشید در نقاشیهای کود  به فورابطه کود  و پدر خوب است ، ه یشه خورشید در نقاشیهای کود  به فو

می شود و هنگامی که این ارلزاط مطلوب نیست خورشید در پشت کوه ناپدید است. اگیر کیود  از پیدرش بترسید ،     می شود و هنگامی که این ارلزاط مطلوب نیست خورشید در پشت کوه ناپدید است. اگیر کیود  از پیدرش بترسید ،     

خورشید به رنگ ارمز لند یا سیاه ، که مضطرب کننده است ، کشیده می شود. باوجود این ، نحوه ن یایش خورشیید ،   خورشید به رنگ ارمز لند یا سیاه ، که مضطرب کننده است ، کشیده می شود. باوجود این ، نحوه ن یایش خورشیید ،   

، م کن است به حام و حوصله لحظه ای کود  و نه به لفاهم یا عدم لفاهم بین کود  ، م کن است به حام و حوصله لحظه ای کود  و نه به لفاهم یا عدم لفاهم بین کود  مانند سایر موضوعهای نقاشی مانند سایر موضوعهای نقاشی 

و پدر بستگی داشته باشد. بنابراین ، ازل از هر اضاوت و لعزیری در این میورد ، بهتیر اسیت چنیدین نقاشیی کیود        و پدر بستگی داشته باشد. بنابراین ، ازل از هر اضاوت و لعزیری در این میورد ، بهتیر اسیت چنیدین نقاشیی کیود        

  ین بپردازیم . ین بپردازیم .   بررسی شود لا دریابیم که ییا این پدیده مرلب لکرار می شود یا نه ، و ین گاه به لحلیلبررسی شود لا دریابیم که ییا این پدیده مرلب لکرار می شود یا نه ، و ین گاه به لحلیل

بنابه نظر اوبن ، ماه اغلب نشان دهنده نیستی است ، زیرا زمانی که خورشید ، یعنیی ن ادزنیدگی ، ناپدیید میی شیود ،      بنابه نظر اوبن ، ماه اغلب نشان دهنده نیستی است ، زیرا زمانی که خورشید ، یعنیی ن ادزنیدگی ، ناپدیید میی شیود ،      

  ظهور می کند. به ه ین دلیل ، بسیاری از کودکان ین را در نقاشیهایی که از ازر و ازرستان می کشند، به کار می گیرند. ظهور می کند. به ه ین دلیل ، بسیاری از کودکان ین را در نقاشیهایی که از ازر و ازرستان می کشند، به کار می گیرند. 

  

  . حیوانات  . حیوانات  55

وان در نقاشی کود  اه یت خاصی کسب کند ، م کن است به دلیل وفور حیوان در دور و بر او و یا به وان در نقاشی کود  اه یت خاصی کسب کند ، م کن است به دلیل وفور حیوان در دور و بر او و یا به اگر وجود حیاگر وجود حی

دلیل احسا  گناه و لقصیری باشید که کود  در مواعیتهای خاص حس کرده و چون جرئیت ین را نیدارد کیه گنیاه     دلیل احسا  گناه و لقصیری باشید که کود  در مواعیتهای خاص حس کرده و چون جرئیت ین را نیدارد کیه گنیاه     

ب حیوانی نشان بدهد و ین حییوان  ب حیوانی نشان بدهد و ین حییوان  خود را لرسیم کند ، لرجیح می دهد احساسات و عادات و ل ایالت خود را در االخود را لرسیم کند ، لرجیح می دهد احساسات و عادات و ل ایالت خود را در اال

  را وادار به حرکت و رفتاری کند که خود شجاعت و ادرت ابراز ین را ندارد. را وادار به حرکت و رفتاری کند که خود شجاعت و ادرت ابراز ین را ندارد. 

اصوال گرایشهای پرخاشگرانه ، غالزا ، به سوی شخص یا شی ء دیگری معطو  می شود و کود  نییز ه یشیه راهیی    اصوال گرایشهای پرخاشگرانه ، غالزا ، به سوی شخص یا شی ء دیگری معطو  می شود و کود  نییز ه یشیه راهیی    

ودکی این جابه جایی پرخاشگرانه غالزیا در میورد ییک    ودکی این جابه جایی پرخاشگرانه غالزیا در میورد ییک    پیدا می کند لا نقشهای بد را به دیگران منتقل کند . در دوران کپیدا می کند لا نقشهای بد را به دیگران منتقل کند . در دوران ک

حیوان درنده انجام می گیرد که ن اد فشارهای درونی و مخفی کود  است. به فور مثام ، کودکی که ناخودیگاهانه بیه  حیوان درنده انجام می گیرد که ن اد فشارهای درونی و مخفی کود  است. به فور مثام ، کودکی که ناخودیگاهانه بیه  

برادر کوچکش که لازه به دنیا یمده کم یا بیش احسا  کینه و حسادت می کند ، گرگی می کشد که برادر نوزاد وی را برادر کوچکش که لازه به دنیا یمده کم یا بیش احسا  کینه و حسادت می کند ، گرگی می کشد که برادر نوزاد وی را 

ر لختخواب لهدید می کند. در حالی که پدر و مادر برای کشتن گر  درنده به فیر  لختخیواب نیوزاد میی رونید.      ر لختخواب لهدید می کند. در حالی که پدر و مادر برای کشتن گر  درنده به فیر  لختخیواب نیوزاد میی رونید.      دد

  گاهی اواات نیز ، مانند کابوسها ، حیوان درنده در مقابل کود  ارار می گیرد. گاهی اواات نیز ، مانند کابوسها ، حیوان درنده در مقابل کود  ارار می گیرد. 
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  نقاشی خانواده نقاشی خانواده 

مادرها در مورد کودکان خود کیه  مادرها در مورد کودکان خود کیه    رخال  لصوره گانی ، مع وال ،شیوه های لربیتی و پرورشی و محزت کردن پدر ورخال  لصوره گانی ، مع وال ،شیوه های لربیتی و پرورشی و محزت کردن پدر وبب

در ه ان خانواده به دنیا یمده و بزر  شده اند ، گوناگون است . پدر و مادرها این موضوع را انکار می کنند و اف ینان در ه ان خانواده به دنیا یمده و بزر  شده اند ، گوناگون است . پدر و مادرها این موضوع را انکار می کنند و اف ینان 

می دهند که هیچ فرای میان فرزندانشان ن ی گذارند. لیرجیح دادن ییک فرزنید بیه دیگیری انگییزه ای کیم و بییش ،         می دهند که هیچ فرای میان فرزندانشان ن ی گذارند. لیرجیح دادن ییک فرزنید بیه دیگیری انگییزه ای کیم و بییش ،         

تی اگر موضوع را به کناری بگذاریم ، اختال  در فرز رفتار با کودکان لقریزا هرگز به اندیشه و میل تی اگر موضوع را به کناری بگذاریم ، اختال  در فرز رفتار با کودکان لقریزا هرگز به اندیشه و میل نایگاهانه دارد و حنایگاهانه دارد و ح

یا کم و بیش به لعل  خافرداشتن پدر و مادر بستگی ندارد. بلکه به عوامل عینی دیگری مانند لرلیب لولید ، جنسییت   یا کم و بیش به لعل  خافرداشتن پدر و مادر بستگی ندارد. بلکه به عوامل عینی دیگری مانند لرلیب لولید ، جنسییت   

ستن اینکه کود  چگونیه در هسیته خیانوادگی ایرار     ستن اینکه کود  چگونیه در هسیته خیانوادگی ایرار     کود  و بسیاری عوامل احت الی دیگر بستگی دارد. بنابراین ، دانکود  و بسیاری عوامل احت الی دیگر بستگی دارد. بنابراین ، دان

گرفته یا ارلزاط او با والدین و خواهر و برادرهایش برچه منوام است بسیاراه یت دارد. ازفر  دیگیر ، ییک اسی ت    گرفته یا ارلزاط او با والدین و خواهر و برادرهایش برچه منوام است بسیاراه یت دارد. ازفر  دیگیر ، ییک اسی ت    

مهم از مشکاللی که ه ه روزه معل ان وروان شناسان در زمینیه یمیوزش و لربییت کیود  بایید حیل کننید، ناشیی از         مهم از مشکاللی که ه ه روزه معل ان وروان شناسان در زمینیه یمیوزش و لربییت کیود  بایید حیل کننید، ناشیی از         

  یا ناسازگاری کود  با محیط خانواده است. یا ناسازگاری کود  با محیط خانواده است.   مشکالت سازگاریمشکالت سازگاری

هنگامی که کود  افراد خانواده اش را در نقاشی نشان می دهد، خود را ک تر مهار میی کنید و بیا    هنگامی که کود  افراد خانواده اش را در نقاشی نشان می دهد، خود را ک تر مهار میی کنید و بیا    به نظر مینکووسکا ، به نظر مینکووسکا ، 

  یزادی ل ام لرسها ، ل ایالت ، احساسات ، جاذبه ها و لردیدهایش را بیان می کند. یزادی ل ام لرسها ، ل ایالت ، احساسات ، جاذبه ها و لردیدهایش را بیان می کند. 

است که لصویر خانواده ای جز خانواده خودش را نقاشیی کنید. بیدین لرلییب،     است که لصویر خانواده ای جز خانواده خودش را نقاشیی کنید. بیدین لرلییب،     به نظر کورمن ، می لوان از کود  خوبه نظر کورمن ، می لوان از کود  خو

و با راحتی بیشتری گرایشهای درونی و شخصی خیود را بیروز میی دهید ،     و با راحتی بیشتری گرایشهای درونی و شخصی خیود را بیروز میی دهید ،     لوجه کود  از خانواده خود دور می شود لوجه کود  از خانواده خود دور می شود 

اش لنهیا  اش لنهیا    ولی در هر حام لصویری که او می کشد مربوط به خانواده خودش خواهد بود. زیرا ، بیه نظیر او ، خیانواده   ولی در هر حام لصویری که او می کشد مربوط به خانواده خودش خواهد بود. زیرا ، بیه نظیر او ، خیانواده   

  خانواده ای است که می شناسد و در ین زندگی کرده است. خانواده ای است که می شناسد و در ین زندگی کرده است. 

برای لحلیل نقاشی کود  از خانواده ، باید هر دو اس ت چارچوب و محتوای نقاشی را در نظر گرفت. اسی ت اوم ،  برای لحلیل نقاشی کود  از خانواده ، باید هر دو اس ت چارچوب و محتوای نقاشی را در نظر گرفت. اسی ت اوم ،  

ت ت یعنی خطوط و فضا و رنگ که در ل ام نقاشیها وجود دارد ، ن اینده ویژگیهای کلی شخصیتی کود  اسیت و اسی   یعنی خطوط و فضا و رنگ که در ل ام نقاشیها وجود دارد ، ن اینده ویژگیهای کلی شخصیتی کود  اسیت و اسی   

  دوم که اه یت بیشتری دارد ، محتوای نقاشی است. دوم که اه یت بیشتری دارد ، محتوای نقاشی است. 

  

  فاصله بین اشخاص نقاشی فاصله بین اشخاص نقاشی 

اعضای یک خانواده ه اهنگ ، در نقاشی کودکان ، ه یشه باهم و دست در دست هیم نشیان داده میی شیود. نزدییک      اعضای یک خانواده ه اهنگ ، در نقاشی کودکان ، ه یشه باهم و دست در دست هیم نشیان داده میی شیود. نزدییک      

. کیود   . کیود     شدن دو یا چندین شخصیت در نقاشی ، نشان دهنده انس و الفت وااعی ینها یا ل اییل کیود  بیه ینهاسیت    شدن دو یا چندین شخصیت در نقاشی ، نشان دهنده انس و الفت وااعی ینها یا ل اییل کیود  بیه ینهاسیت    

خودش را نزدیک شخصی نقاشی می کند که حس کند در کنارش راحت است یا او را بیشتر از ه ه دوست دارد. ولی خودش را نزدیک شخصی نقاشی می کند که حس کند در کنارش راحت است یا او را بیشتر از ه ه دوست دارد. ولی 

اگر کودکی فکر کند که مثال خواهرش بیشتر از او مورد لوجه پدر و مادر است ، در نقاشی خود خواهرش را بین پیدر  اگر کودکی فکر کند که مثال خواهرش بیشتر از او مورد لوجه پدر و مادر است ، در نقاشی خود خواهرش را بین پیدر  

  می دهد. می دهد. و مادر و خود را دورلر از ینها در کنار کاغذ ارار و مادر و خود را دورلر از ینها در کنار کاغذ ارار 

واتی که کودکی حس کند کامال از دیگر اعضای خانواده جداست یا در صورلی کیه بیدانها احسیا  خاصیی نداشیته      واتی که کودکی حس کند کامال از دیگر اعضای خانواده جداست یا در صورلی کیه بیدانها احسیا  خاصیی نداشیته      

  باشد، در نقاشیهایش خود و دیگران را به شکلهای گوناگون از هم جدا می سازد. باشد، در نقاشیهایش خود و دیگران را به شکلهای گوناگون از هم جدا می سازد. 
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 یشه یک شخصیت اصلی وجود دارد که کود  بیشتر بار  یشه یک شخصیت اصلی وجود دارد که کود  بیشتر بار در بیشتر نقاشیهایی که کودکان از خانواده لرسیم می کنند، هدر بیشتر نقاشیهایی که کودکان از خانواده لرسیم می کنند، ه

احساسی خود را ، چه به صورت عش  و ستایش ، وچه بیه صیورت لیر  و دلهیره ، بیر او مسیتقر میی کنید . ایین          احساسی خود را ، چه به صورت عش  و ستایش ، وچه بیه صیورت لیر  و دلهیره ، بیر او مسیتقر میی کنید . ایین          

شخصیت اصلی یا برجسته غالزا ازل از دیگران کشیده می شود. زیرا اولین کسی است که کود  به او فکر میی کنید و   شخصیت اصلی یا برجسته غالزا ازل از دیگران کشیده می شود. زیرا اولین کسی است که کود  به او فکر میی کنید و   

می شود. این شخص گاهی در مرکز کاغذ لرسیم می شود و نگاههای دیگر اشخاص به فیر  او  می شود. این شخص گاهی در مرکز کاغذ لرسیم می شود و نگاههای دیگر اشخاص به فیر  او  لوجهش به او جلب لوجهش به او جلب 

برمی گردد و گاهی هم اولین شخص از فر  چپ کاغذ است . این شخصیت اصلی ، ه یشه در اندازه ای بزرگتیر از  برمی گردد و گاهی هم اولین شخص از فر  چپ کاغذ است . این شخصیت اصلی ، ه یشه در اندازه ای بزرگتیر از  

  ، فضای روانی او را   ، فضای روانی او را دیگران کشیده می شود. زیرا او مه تر از دیگران است و بیش از هرکس دیگری در زندگی کوددیگران کشیده می شود. زیرا او مه تر از دیگران است و بیش از هرکس دیگری در زندگی کود

اشغام کرده است و به ه ین علت است که در نقاشی او این فضا بیه صیورت بزرگتیری نشیان داده میی شیود. او در       اشغام کرده است و به ه ین علت است که در نقاشی او این فضا بیه صیورت بزرگتیری نشیان داده میی شیود. او در       

کشیدن اجزای منسوب به این شخصیت دات فراوانی به کار می برد. لوازمی مثل عصا ، پیپ و کییف و گردنزنید او را   کشیدن اجزای منسوب به این شخصیت دات فراوانی به کار می برد. لوازمی مثل عصا ، پیپ و کییف و گردنزنید او را   

  هم می کشد. هم می کشد. 
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ی کود  در نقاشی خود یکی از اعضای خانواده را لرسیم ن ی کند ، می لوان نتیجه گرفت که کود  یگاهانه و ییا  ی کود  در نقاشی خود یکی از اعضای خانواده را لرسیم ن ی کند ، می لوان نتیجه گرفت که کود  یگاهانه و ییا  واتوات

نایگاهانه یرزوی نزودن ین شخص را دارد. این پدیده بیشتر در مورد خواهران و برادران روی می دهد که بیشتر بچه ها نایگاهانه یرزوی نزودن ین شخص را دارد. این پدیده بیشتر در مورد خواهران و برادران روی می دهد که بیشتر بچه ها 

ه کود  خودش در نقاشی حضور ندارد. دلیلش این است که ه کود  خودش در نقاشی حضور ندارد. دلیلش این است که به ینها کینه و حسادت می ورزند. گاهی دیده می شود کبه ینها کینه و حسادت می ورزند. گاهی دیده می شود ک

کود  احت اال در خانه و میان خانواده احسا  راحتی ن ی کندو خواستار لغییر جنسیت یا سین خیود و ییا چیزهیای     کود  احت اال در خانه و میان خانواده احسا  راحتی ن ی کندو خواستار لغییر جنسیت یا سین خیود و ییا چیزهیای     

دیگر است. شخصی که برای کود  ارزش ندارد، ه یشه در یخرین لحظه و باک ترین جزئییات و کیوچکتر از ه یه و    دیگر است. شخصی که برای کود  ارزش ندارد، ه یشه در یخرین لحظه و باک ترین جزئییات و کیوچکتر از ه یه و    

  ه خانواده ، کشیده می شود. ه خانواده ، کشیده می شود. خارج از گروخارج از گرو

  کمبود محبت کمبود محبت 

هنگامی که کود  ن ی لواند رابطه عاففی ارضاکننده ای باپدر و مادر خود پیدا کند ، این ک زود را بیه فیرق مختلفیی    هنگامی که کود  ن ی لواند رابطه عاففی ارضاکننده ای باپدر و مادر خود پیدا کند ، این ک زود را بیه فیرق مختلفیی    

ظاهر می سازد. یکی از فرق ین ، شامل نشان دادن اعضای خانواده در حام غذاخوردن اسیت کیه بییانگر احتییاج بیه      ظاهر می سازد. یکی از فرق ین ، شامل نشان دادن اعضای خانواده در حام غذاخوردن اسیت کیه بییانگر احتییاج بیه      

کود  است ، مانند نوزاد ، که غذا و غذاخوردن برای او از نظر روان شناختی معنی جستجوی محزت کود  است ، مانند نوزاد ، که غذا و غذاخوردن برای او از نظر روان شناختی معنی جستجوی محزت   ارضای ل ایالتارضای ل ایالت

و عاففه را دارد. ک زود محزت م کن است به وسیله سایه زدن افرافی در نقاشیها و یا به کارگیری زیاده از حید رنیگ   و عاففه را دارد. ک زود محزت م کن است به وسیله سایه زدن افرافی در نقاشیها و یا به کارگیری زیاده از حید رنیگ   

  لیره نیز نشان داده شود. لیره نیز نشان داده شود. 

  نقاشی کودکان عقب مانده ذهنی نقاشی کودکان عقب مانده ذهنی 

شکاللی که این کودکان برای براراری ارلزاط بادیگران دارند ، در نقاشیهایشیان ن اییان اسیت. از ینجیا کیه      شکاللی که این کودکان برای براراری ارلزاط بادیگران دارند ، در نقاشیهایشیان ن اییان اسیت. از ینجیا کیه      مسائل و ممسائل و م

پرورش فکری این کودکان به یرامی صورت می گیرد، نقاشیهای ینها نیز میدت درازی دارای موضیوع و خصوصییات    پرورش فکری این کودکان به یرامی صورت می گیرد، نقاشیهای ینها نیز میدت درازی دارای موضیوع و خصوصییات    

ی که باشکلها و ن ادهیای سیاده و   ی که باشکلها و ن ادهیای سیاده و   خود به خودی و عجوالنه ای است که مخصوص کودکان خردسام است. بدین معنخود به خودی و عجوالنه ای است که مخصوص کودکان خردسام است. بدین معن

بدون سانسور بیشتر انس دارند و مشکالت خود را باه ین شکلها بیان می کنند. بدین لرلیب ، بررسی نقاشییهای ایین   بدون سانسور بیشتر انس دارند و مشکالت خود را باه ین شکلها بیان می کنند. بدین لرلیب ، بررسی نقاشییهای ایین   

  نوع کودکان مستلزم لحلیل درازمدت محیط عاففی ینهاست. نوع کودکان مستلزم لحلیل درازمدت محیط عاففی ینهاست. 
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  منزوی و درخود فرورفته منزوی و درخود فرورفته نقاشی کودکان نقاشی کودکان 

ف  به براراری ارلزاط بادیگران ن ی شود. چنین کودکی عالاه ای به یدمهیا  ف  به براراری ارلزاط بادیگران ن ی شود. چنین کودکی عالاه ای به یدمهیا  کود  در خود فرورفته کودکی است که موکود  در خود فرورفته کودکی است که مو

و حوادثی که در افرافش می گذرد ندارد و در دنیای خودش ، ینجا که هیچ کس ن ی لواند به هیچ شکلی چه با گیوم  و حوادثی که در افرافش می گذرد ندارد و در دنیای خودش ، ینجا که هیچ کس ن ی لواند به هیچ شکلی چه با گیوم  

دی خیلیی سیاده   دی خیلیی سیاده   و چه با اذیت و یزار بدان دسترسی پیدا کند ، غرق می شیود. کودکیان عیا   و چه با اذیت و یزار بدان دسترسی پیدا کند ، غرق می شیود. کودکیان عیا   زدن ، چه با محروم کردن زدن ، چه با محروم کردن 

م کن است دردنیای پرشکوه و سحریمیز لخیالت فرو بروند و به سادگی هم از ین خارج شیوند. بیرعکس ، کودکیان    م کن است دردنیای پرشکوه و سحریمیز لخیالت فرو بروند و به سادگی هم از ین خارج شیوند. بیرعکس ، کودکیان    

  یشفته ن ی لوانند از دنیای لخیالت خود به یسانی خارج شوند و به دنیای عادی خود بازگردند. یشفته ن ی لوانند از دنیای لخیالت خود به یسانی خارج شوند و به دنیای عادی خود بازگردند. 

شود ، ه یشه در اندازه های کوچک است و جزئیات شود ، ه یشه در اندازه های کوچک است و جزئیات در نقاشیهای این نوع کودکان ، واتی لصویر انسان نشان داده می در نقاشیهای این نوع کودکان ، واتی لصویر انسان نشان داده می 

چشم گذاشته باشد ، چش ی است چشم گذاشته باشد ، چش ی است اندامها و صورت به ندرت نشان داده می شود . مثال ، اگر برای یدمکهایی که کشیده اندامها و صورت به ندرت نشان داده می شود . مثال ، اگر برای یدمکهایی که کشیده 

نظیر  نظیر  متفکر ، بانگاهی به دوردستها یا کامال خالی از نگاه . بنابراین ، کود  در خود فرورفته ، مردم و دنییای ینهیا را از   متفکر ، بانگاهی به دوردستها یا کامال خالی از نگاه . بنابراین ، کود  در خود فرورفته ، مردم و دنییای ینهیا را از   

  دور می دارد و با استفاده از ن ادها ، لوه ات دنیای درونش را برون می افکند.  دور می دارد و با استفاده از ن ادها ، لوه ات دنیای درونش را برون می افکند.  

برخی اواات ، این نوع کودکان در نقاشیهایشان پرخاشگری بیش از حد نشان می دهند. بررسی این نوع نقاشیها نشیان  برخی اواات ، این نوع کودکان در نقاشیهایشان پرخاشگری بیش از حد نشان می دهند. بررسی این نوع نقاشیها نشیان  

اغذ ، به حدی که م کن اسیت  اغذ ، به حدی که م کن اسیت  می دهد که پرخاشگری باکشیدن خطوط کولاه و نو  لیز و بافشار زیاد مداد برروی کمی دهد که پرخاشگری باکشیدن خطوط کولاه و نو  لیز و بافشار زیاد مداد برروی ک

کاغذ را سوراخ کند ، ه راه است ، به فوری که بیننده از صورت نقاشی و حرکات خشن ین لعجب می کنید. در ایین   کاغذ را سوراخ کند ، ه راه است ، به فوری که بیننده از صورت نقاشی و حرکات خشن ین لعجب می کنید. در ایین   

نوع نقاشی ، دهان پهن و بزر  ، دندانها کامال ن ایان ، چانه چاق ، گردن ضخیم ، مشتها گره کرده ، ناخنها مشخص و نوع نقاشی ، دهان پهن و بزر  ، دندانها کامال ن ایان ، چانه چاق ، گردن ضخیم ، مشتها گره کرده ، ناخنها مشخص و 

  ود. گاهی اواات اشخاص نقاشی سالحهایی هم در دست دارند. ود. گاهی اواات اشخاص نقاشی سالحهایی هم در دست دارند. شانه ها گسترده کشیده می ششانه ها گسترده کشیده می ش

  

  نقاشی کودکان مضطرب نقاشی کودکان مضطرب 

بعضی موااع اضطراب در لظاهرات روانی ، به نحوی مستقیم ظاهر می شود و در موااع دیگیر ایین حالیت روانیی بیه      بعضی موااع اضطراب در لظاهرات روانی ، به نحوی مستقیم ظاهر می شود و در موااع دیگیر ایین حالیت روانیی بیه      

یرامش دسیت میی   یرامش دسیت میی   امنیت و امنیت و صورت لر  بی ارگونه یا به اشکام هیستریک ظاهر می شود که لاحدی به بی ار احسا  صورت لر  بی ارگونه یا به اشکام هیستریک ظاهر می شود که لاحدی به بی ار احسا  

  دهد ، درعوض ، در روابط اجت اعی برای او مشکالت فراوانی به وجود می یورد. دهد ، درعوض ، در روابط اجت اعی برای او مشکالت فراوانی به وجود می یورد. 

هسته اصلی اضطراب م کن است موجد نقاشیهای مختلف و متضادی شود. در حقیقت ، احسیا  نیاامنی و لردیید و    هسته اصلی اضطراب م کن است موجد نقاشیهای مختلف و متضادی شود. در حقیقت ، احسیا  نیاامنی و لردیید و    

ری جلیوه گیر شیود.    ری جلیوه گیر شیود.    وجود اضطراب و نگرانی م کن است به نحوی پرخاشگرانه یا ، برعکس، به صیورت خویشیتندا  وجود اضطراب و نگرانی م کن است به نحوی پرخاشگرانه یا ، برعکس، به صیورت خویشیتندا  

کود  مضطرب و خوددار در نقاشیهایش صورلهای کوچک و گرد و متناسب ، باخطوط ناز  ، لرسیم می کند و سایه کود  مضطرب و خوددار در نقاشیهایش صورلهای کوچک و گرد و متناسب ، باخطوط ناز  ، لرسیم می کند و سایه 

های بسیار لیره یا بسیار روشن می زند. اگرچه رنگ سیاه نشان دهنده اضطراب است ، ولی کود  خوددار از رنگهیای  های بسیار لیره یا بسیار روشن می زند. اگرچه رنگ سیاه نشان دهنده اضطراب است ، ولی کود  خوددار از رنگهیای  

ک لصنعی ، که مخصوص چنین افرادی است ، دلهره ع ی  خود را پنهیان  ک لصنعی ، که مخصوص چنین افرادی است ، دلهره ع ی  خود را پنهیان  دیگر نیز استفاده می کند لا در ورای این سزدیگر نیز استفاده می کند لا در ورای این سز

  کند. کند. 

کود  مضطرب پرخاشگر است . او پیوسته در حام جنزش و لصی ی گیری شیتابزده ای اسیت کیه فیوری هیم از ین       کود  مضطرب پرخاشگر است . او پیوسته در حام جنزش و لصی ی گیری شیتابزده ای اسیت کیه فیوری هیم از ین       

ودکان ودکان پشی ان می شود. در نقاشیهای او ، ن ادهای ادرت و پرخاشگری فراوان دیده می شود. در نقاشیهای این گونه کپشی ان می شود. در نقاشیهای او ، ن ادهای ادرت و پرخاشگری فراوان دیده می شود. در نقاشیهای این گونه ک

  مضطرب ، بیشتر حیوانات وحشی ، هیوال و صحنه های فاجعه انگیز دیده می شود. مضطرب ، بیشتر حیوانات وحشی ، هیوال و صحنه های فاجعه انگیز دیده می شود. 
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کودکانی که دچار انواع لرسهای بی ارگونه مثل لر  از لیاریکی ، لیر  از یب ، لیر  از غیذای فاسیدند ایین ازییل        کودکانی که دچار انواع لرسهای بی ارگونه مثل لر  از لیاریکی ، لیر  از یب ، لیر  از غیذای فاسیدند ایین ازییل        

وسوسه باشد که دستش کثیف وسوسه باشد که دستش کثیف   عوافف خود را در نقاشیهایشان بارز می کنند . مثال ، اگر کودکی پیوسته دچار این نوععوافف خود را در نقاشیهایشان بارز می کنند . مثال ، اگر کودکی پیوسته دچار این نوع

است و مرلب ین را بشوید، واتی لصویر خود را نقاشی می کند ، خود را بی دست ، یا بیا مشیتهای گیره کیرده و بیی      است و مرلب ین را بشوید، واتی لصویر خود را نقاشی می کند ، خود را بی دست ، یا بیا مشیتهای گیره کیرده و بیی      

این کودکان دارای روحیات منظم ، دایی  ، متناسیب و لکیراری    این کودکان دارای روحیات منظم ، دایی  ، متناسیب و لکیراری    انگشت لرسیم می کند لا مزادا دستهایش کثیف بشود. انگشت لرسیم می کند لا مزادا دستهایش کثیف بشود. 

  که به فور متناسب لقسیم بندی شده ، مشخص می شود. که به فور متناسب لقسیم بندی شده ، مشخص می شود.   اند و نقاشیهای ینها با شکلهاییاند و نقاشیهای ینها با شکلهایی

کودکان هیستریک ، که باعالیم وابستگی به دیگران و احتیاجشان به مهر و محزت مشخص می شوند، چون ن ی لوانند کودکان هیستریک ، که باعالیم وابستگی به دیگران و احتیاجشان به مهر و محزت مشخص می شوند، چون ن ی لوانند 

شکستی را بپذیرند، دایم در جستجوی ک ک از کسی اند که از ینها اویتر است یا دنزام کسی میی گردنید کیه ینهیا را     شکستی را بپذیرند، دایم در جستجوی ک ک از کسی اند که از ینها اویتر است یا دنزام کسی میی گردنید کیه ینهیا را     

نقاشییهای کودکیان هیسیتریک دارای    نقاشییهای کودکیان هیسیتریک دارای    ری دهد. گاهی به عقب برمی گردند و رفتارکودکانه از خود بروز می دهنید.  ری دهد. گاهی به عقب برمی گردند و رفتارکودکانه از خود بروز می دهنید.  دلدادلدا

پاره ای از خصلتهای ع ومی است. مثال ، واتی که لصویر یدمک لنها کشیده می شود و در مرکز کاغذ ارار می گیرد و پاره ای از خصلتهای ع ومی است. مثال ، واتی که لصویر یدمک لنها کشیده می شود و در مرکز کاغذ ارار می گیرد و 

  ه لنهایی لا یک سوم اد او باشد. ه لنهایی لا یک سوم اد او باشد. دارای ادبلند است ، سرین لکامل یافته لر است و م کن است بدارای ادبلند است ، سرین لکامل یافته لر است و م کن است ب

کودکان اصیوال جزئییات سیر و صیورت را بییش از اسی تهای دیگیر میی کشیند . هرچیه کیود  کیوچکتر باشید ،              کودکان اصیوال جزئییات سیر و صیورت را بییش از اسی تهای دیگیر میی کشیند . هرچیه کیود  کیوچکتر باشید ،              

سروصورلهایی بزرگتر لرسیم می کند. بنا به نظر اوبن ، کشیدن سر و صورت ن ادی برای نی نظ ی لخیالت و هرج و سروصورلهایی بزرگتر لرسیم می کند. بنا به نظر اوبن ، کشیدن سر و صورت ن ادی برای نی نظ ی لخیالت و هرج و 

ی جنزه های خودشیفتگی نییز هسیتند ، یدمکهیای نقاشیی ینهیا غالزیا       ی جنزه های خودشیفتگی نییز هسیتند ، یدمکهیای نقاشیی ینهیا غالزیا       مرج فکری است. اشخاص هیستریک چون دارامرج فکری است. اشخاص هیستریک چون دارا

موهای بلند و باجواهر لزیین شده و چش انی با مژه های بلند و لزاسی ک یاب دارند. لنه این یدمکها کوچک و بیازوان  موهای بلند و باجواهر لزیین شده و چش انی با مژه های بلند و لزاسی ک یاب دارند. لنه این یدمکها کوچک و بیازوان  

وسیله ای برای وسیله ای برای و پاهایشان چنان کولاه کشیده می شود که حتی گاه به زح ت دیده می شود. بازوان ، پاها و ل ام بدن و پاهایشان چنان کولاه کشیده می شود که حتی گاه به زح ت دیده می شود. بازوان ، پاها و ل ام بدن 

ارلزاط با دنیای خارج است و واتی برای برارارکردن ارلزاط اجت اعی با ین روبه رو است . خانه هایی که ایین کیود    ارلزاط با دنیای خارج است و واتی برای برارارکردن ارلزاط اجت اعی با ین روبه رو است . خانه هایی که ایین کیود    

می کشد، دارای باغچه های پرازگل ، حوض و استخرهای پر از ماهی ، پنجره های مشزک ، درختان گوناگون ، پرنیده  می کشد، دارای باغچه های پرازگل ، حوض و استخرهای پر از ماهی ، پنجره های مشزک ، درختان گوناگون ، پرنیده  

  ها ، پرچین و غیره است. ها ، پرچین و غیره است. 

  و افسردگی در نقاشی و افسردگی در نقاشی احساس تقصیر احساس تقصیر 

واتی کود  احسا  لقصیر و گناه می کند، ین را در نقاشیهایش خواه بیه وسییله خطیوط نیامط ئن و برییده و خیواه       واتی کود  احسا  لقصیر و گناه می کند، ین را در نقاشیهایش خواه بیه وسییله خطیوط نیامط ئن و برییده و خیواه       

  بامحتوای راجع به موضوعهای حزن انگیز، جدایی خواهانه و بدبینانه نشان می دهد. بامحتوای راجع به موضوعهای حزن انگیز، جدایی خواهانه و بدبینانه نشان می دهد. 

خارج خانه به ندرت در و پنجره ای دییده میی   خارج خانه به ندرت در و پنجره ای دییده میی     در نقاشی خانه ، داخل را با رنگهای لاریک و سرد نشان می دهد ، دردر نقاشی خانه ، داخل را با رنگهای لاریک و سرد نشان می دهد ، در

شود و از دودکشها هم دودی خارج ن ی شود ، به فوری که گویی خانه ای متروکه است و اثری از زنیدگی در ین بیه   شود و از دودکشها هم دودی خارج ن ی شود ، به فوری که گویی خانه ای متروکه است و اثری از زنیدگی در ین بیه   

نظر ن ی یید. در وااع امیام کود  سرکوب شده و از مزارزه برای زنده بودن دست کشیده اسیت . یدمکیی کیه چنیین     نظر ن ی یید. در وااع امیام کود  سرکوب شده و از مزارزه برای زنده بودن دست کشیده اسیت . یدمکیی کیه چنیین     

ارضعیف است با سروصورلی کوچک و بازوانی چسزیده به لنه . در نقاشیهای او منظره ها غ گین ارضعیف است با سروصورلی کوچک و بازوانی چسزیده به لنه . در نقاشیهای او منظره ها غ گین کودکی می کشد بسیکودکی می کشد بسی

، درختان بی بر  و یس ان دارای ابری سیاه است که جلو خورشید را گرفته و ، گاه ، حتی به صورلی کیه بیاران میی    ، درختان بی بر  و یس ان دارای ابری سیاه است که جلو خورشید را گرفته و ، گاه ، حتی به صورلی کیه بیاران میی    

  بارد نشان داده می شود.بارد نشان داده می شود.
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  نقاشی و روان درمانی نقاشی و روان درمانی 

  و مشکالت کود  کاربرد ندارد ، بلکه وسیله درمان موثر نیز هست . و مشکالت کود  کاربرد ندارد ، بلکه وسیله درمان موثر نیز هست .   نقاشی فقط در لشخیص مسائلنقاشی فقط در لشخیص مسائل

روان درمانی به وسیله نقاشی را اشترن پیشنهاد کرد و به کار برد. او ، در اواخر جنگ جهانی دوم در پاریس ، نخسیتین  روان درمانی به وسیله نقاشی را اشترن پیشنهاد کرد و به کار برد. او ، در اواخر جنگ جهانی دوم در پاریس ، نخسیتین  

االنی کیه ایین روش را   االنی کیه ایین روش را   کارگاه نقاشی برای کودکان را که هنوز هم ، کار خود ادامه می دهد ، پایه گذاری کرد. بزرگسی کارگاه نقاشی برای کودکان را که هنوز هم ، کار خود ادامه می دهد ، پایه گذاری کرد. بزرگسی 

ازوم کرده اند به کودکان یزادی کامل برای بیان هرچیزی می دهند. اما خودشان هم برای یماده کردن وسایل ییا ک یک   ازوم کرده اند به کودکان یزادی کامل برای بیان هرچیزی می دهند. اما خودشان هم برای یماده کردن وسایل ییا ک یک   

فکری به کودکان در کارگاه حاضر می شوند. باوجود این هرگز حالت شخصی را ندارند که برای نظارلی کسیل کننیده   فکری به کودکان در کارگاه حاضر می شوند. باوجود این هرگز حالت شخصی را ندارند که برای نظارلی کسیل کننیده   

نقاشی است . بلکه ، برعکس ، بالوضیح درباره الم مو و فریقه به کارگیری ین ییا  نقاشی است . بلکه ، برعکس ، بالوضیح درباره الم مو و فریقه به کارگیری ین ییا  در کنار کودکی می ماند که در حام در کنار کودکی می ماند که در حام 

محیطیی را  محیطیی را  صحزت راجع به مسائل مختلف یا رفتاری که باعث ایجاد یرامش خافر یا حرکت و جنزش کودکان شود ، صحزت راجع به مسائل مختلف یا رفتاری که باعث ایجاد یرامش خافر یا حرکت و جنزش کودکان شود ، 

ن روش بدون انکه معیانی  ن روش بدون انکه معیانی  پدید می یورند که کود  بتواند به راحتی، به فور فردی یا در کنار دیگران اظهارنظر کند. ایپدید می یورند که کود  بتواند به راحتی، به فور فردی یا در کنار دیگران اظهارنظر کند. ای

نقاشیهای کود  را برایش روشن کنیم باعث به حرکت دریمدن روند یزادسازی کود  می شود و درجرییان نقاشیی ،   نقاشیهای کود  را برایش روشن کنیم باعث به حرکت دریمدن روند یزادسازی کود  می شود و درجرییان نقاشیی ،   

  خالایت وی و درلنظیم حالتهای کود  نوعی بهزود حاصل می شود. خالایت وی و درلنظیم حالتهای کود  نوعی بهزود حاصل می شود. 

تزلزم و عقب مانده یموزشیی  تزلزم و عقب مانده یموزشیی  نقاشی بیشتر برای روان درمانی کودکان دارای سازگاری کم ، ناثابت و منقاشی بیشتر برای روان درمانی کودکان دارای سازگاری کم ، ناثابت و م  اشترن می گویداشترن می گوید

به کار می رود. نتیجه ای که از این کار حاصل می شود اعجاب انگیز است زیرا نقاشی به کود  امکان میی دهید کیه    به کار می رود. نتیجه ای که از این کار حاصل می شود اعجاب انگیز است زیرا نقاشی به کود  امکان میی دهید کیه    

ادرت و اابلیت خالایت خود را بشناسد و ، در نتیجه ، حل مشکالت یموزشی برای او سهلتر جلوه کند و چون بیرای  ادرت و اابلیت خالایت خود را بشناسد و ، در نتیجه ، حل مشکالت یموزشی برای او سهلتر جلوه کند و چون بیرای  

ت لعادلی پیدا کرده ، از ک زودهایی که نسزت به خواهران و برادرهایش دارد ک تر ت لعادلی پیدا کرده ، از ک زودهایی که نسزت به خواهران و برادرهایش دارد ک تر مشکالت اجت اعی و خانوادگی حالمشکالت اجت اعی و خانوادگی حال

رنج می برد. برای کودکانی که نقص عضوی سطحی دارند نیز نقاشی بهتری وسیله درمان است. در موارد نقص عضیو  رنج می برد. برای کودکانی که نقص عضوی سطحی دارند نیز نقاشی بهتری وسیله درمان است. در موارد نقص عضیو  

گسالی که ل یام احساسیات   گسالی که ل یام احساسیات   بارزلر هم نقاشی امدادگر گرانزهایی است. از نظر ارلزاط روانکاوی نیز کود  ، باوجود بزربارزلر هم نقاشی امدادگر گرانزهایی است. از نظر ارلزاط روانکاوی نیز کود  ، باوجود بزر

او را به جنب و جوش وا می دارد ، لجربه لازه ای را می یزماید. کود  در این رابطه نیز مثل هر ارلزاط لیازه ای بیین   او را به جنب و جوش وا می دارد ، لجربه لازه ای را می یزماید. کود  در این رابطه نیز مثل هر ارلزاط لیازه ای بیین   

افراد، رفتاری در پیش می گیرد که مع وال در محیط خانواده و مدرسه دارد و چون روان درمانگر شخص بالغی است ، افراد، رفتاری در پیش می گیرد که مع وال در محیط خانواده و مدرسه دارد و چون روان درمانگر شخص بالغی است ، 

او جلوه می کند و پس از اولین جلسه ها ، کود  بیا او ه یان رفتیاری را خواهید     او جلوه می کند و پس از اولین جلسه ها ، کود  بیا او ه یان رفتیاری را خواهید     در یا مادر در یا مادر ازدیدگاه کود  ، مانند پازدیدگاه کود  ، مانند پ

  داشت که با والدینش دارد. داشت که با والدینش دارد. 

اختالفی که بین لحلیل روانی و دیگر راههای درمانی وجود دارد این است که در لحلیل روانی ، روانکیاو بیاکود  در   اختالفی که بین لحلیل روانی و دیگر راههای درمانی وجود دارد این است که در لحلیل روانی ، روانکیاو بیاکود  در   

که در رفتارهای کود  ظاهر می شود. فریقه معالجه نیز به ایین  که در رفتارهای کود  ظاهر می شود. فریقه معالجه نیز به ایین    جستجوی دالیل لر  و دلهره و لضادهایی برمی ییدجستجوی دالیل لر  و دلهره و لضادهایی برمی یید

صورت است که روانکاو ل ام ل ایالت و مشکالت سرکوب شده بی ار را که در ناخودیگاه جای گرفته بیرای او بییان   صورت است که روانکاو ل ام ل ایالت و مشکالت سرکوب شده بی ار را که در ناخودیگاه جای گرفته بیرای او بییان   

هیایی  هیایی  می کند . بدین لرلیب ، واتی بی ار از فرایندهای مزاحم یزاد شود، می لواند دوبیاره شخصییت خیود را برپاییه     می کند . بدین لرلیب ، واتی بی ار از فرایندهای مزاحم یزاد شود، می لواند دوبیاره شخصییت خیود را برپاییه     

  استوار بنا سازد. استوار بنا سازد. 

اگر این ارلزاط مثزت باشد ، بی ار دارای استقالم جدیدی می شود و دیگر احتیاجی به هدایت روانکاو نخواهد داشت. اگر این ارلزاط مثزت باشد ، بی ار دارای استقالم جدیدی می شود و دیگر احتیاجی به هدایت روانکاو نخواهد داشت. 

درمرکز این ارلزاط ، نقاشی زبانی است که برای کودکان ک تر از ده سام موثرلر از صحزت کردن اسیت. زییرا سیاختار    درمرکز این ارلزاط ، نقاشی زبانی است که برای کودکان ک تر از ده سام موثرلر از صحزت کردن اسیت. زییرا سیاختار    

ست که کود  خردسام ن ی لواند به چاالکی از ین استفاده کند، او مخصوصا هنگیامی کیه   ست که کود  خردسام ن ی لواند به چاالکی از ین استفاده کند، او مخصوصا هنگیامی کیه   زبان گفتاری چنان پیچیده ازبان گفتاری چنان پیچیده ا
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می خواهد با بزرگساالن صحزت کند ، می کوشد مطالب را به گونه ای صحیح و اابل فهم بیان کند ، ولی از ینجا که با می خواهد با بزرگساالن صحزت کند ، می کوشد مطالب را به گونه ای صحیح و اابل فهم بیان کند ، ولی از ینجا که با 

در حالی که چیزهای بسیاری در حالی که چیزهای بسیاری   --اصطالحات زبان گفتاری یشنایی ک ی دارد ، مجزور است ساکت ب اند و چیزی نگویداصطالحات زبان گفتاری یشنایی ک ی دارد ، مجزور است ساکت ب اند و چیزی نگوید

برای گفتن دارد. اما زبان رسم و نقاشی برای کود  متناسیزتر و از نظیر او دارای محتیوای بییانی یگاهانیه و نایگاهانیه       برای گفتن دارد. اما زبان رسم و نقاشی برای کود  متناسیزتر و از نظیر او دارای محتیوای بییانی یگاهانیه و نایگاهانیه       

بیشتری است. بنابراین ، نقاشی وسیله بیان م تازی است و این دیگر وابسته به بزرگساالن اسیت کیه بتواننید از ین بیه     بیشتری است. بنابراین ، نقاشی وسیله بیان م تازی است و این دیگر وابسته به بزرگساالن اسیت کیه بتواننید از ین بیه     

  تفاده کنند. تفاده کنند. نحوی هوش ندانه اسنحوی هوش ندانه اس

  تفسیرنقاشی تفسیرنقاشی 

لفسیرنقاشی به معنای این است که ما ینچه را نقاشی در بردارد به صورت ج الت مع ولی و اابل فهم بیان کنیم . الزته لفسیرنقاشی به معنای این است که ما ینچه را نقاشی در بردارد به صورت ج الت مع ولی و اابل فهم بیان کنیم . الزته 

، والدین واتی لقسیرنقاشی را از متخصص می خواهند انتظار دارند موضوعی مطرح شود که ینها خود اادر بیه کشیف   ، والدین واتی لقسیرنقاشی را از متخصص می خواهند انتظار دارند موضوعی مطرح شود که ینها خود اادر بیه کشیف   

دیگر ، مفهوم ظاهری نقاشی ، اشیائی که در نقاشی رسم شده است و احساسالی کیه در بیننیده   دیگر ، مفهوم ظاهری نقاشی ، اشیائی که در نقاشی رسم شده است و احساسالی کیه در بیننیده   ین نزوده اند. به عزارت ین نزوده اند. به عزارت 

ایجاد می کند چندان لوجه ینها را به خود جلب ن ی کند ، بلکه ینها می خواهند مطالب بیشتری برایشان روشن شیود.  ایجاد می کند چندان لوجه ینها را به خود جلب ن ی کند ، بلکه ینها می خواهند مطالب بیشتری برایشان روشن شیود.  

بیان کند و اغلب معنایی را می جویند که در بیان کند و اغلب معنایی را می جویند که در   ینها ، دروااع ، از لحلیلگر انتظار دارند که معنای نقاشی را باع   بیشتریینها ، دروااع ، از لحلیلگر انتظار دارند که معنای نقاشی را باع   بیشتری

  ورای معنای ظاهری نقاشی نهفته است. ورای معنای ظاهری نقاشی نهفته است. 

به عزارت دیگر ، والدین در لفسیر نقاشی انتظار دارند که مطالب و نکالی را بیابندکه بیان کننده حاالت درونیی کیود    به عزارت دیگر ، والدین در لفسیر نقاشی انتظار دارند که مطالب و نکالی را بیابندکه بیان کننده حاالت درونیی کیود    

  بوده اند. بوده اند. باشد و چیزی را به دست یورند که در گفتگو باکود  از به دست یوردن ین عاجز باشد و چیزی را به دست یورند که در گفتگو باکود  از به دست یوردن ین عاجز 

بدیهی است که جستجوی معنایی مخفی که کلید رمز در اختیار ما می گذارد، به ما ک ک می کند که به سادگی نقاشیی  بدیهی است که جستجوی معنایی مخفی که کلید رمز در اختیار ما می گذارد، به ما ک ک می کند که به سادگی نقاشیی  

را لفسیر کنیم . کلیدهای رمز ، ابزار لفسیر نقاشیهایند که به ک ک ینها لحلیل نقاشیها، یعنی روانکاوی کود  ، برای ما را لفسیر کنیم . کلیدهای رمز ، ابزار لفسیر نقاشیهایند که به ک ک ینها لحلیل نقاشیها، یعنی روانکاوی کود  ، برای ما 

  م کن می گردد. م کن می گردد. 

ی را لفسیر کنیم ، الزم است اوم ین را خود میا خیوب بفه ییم و سیپس ادرا  خیود را بیه صیورت        ی را لفسیر کنیم ، الزم است اوم ین را خود میا خیوب بفه ییم و سیپس ادرا  خیود را بیه صیورت        برای اینکه نقاشیبرای اینکه نقاشی

  ج الت منظم و مرلب بیان کنیم. ج الت منظم و مرلب بیان کنیم. 

  برای رسیدن به این هدف باید مسیر زیر را طی کنیم : برای رسیدن به این هدف باید مسیر زیر را طی کنیم : 

شناسیایی ینچیه   شناسیایی ینچیه     اشیا و چیزهایی را که نقاشی شده اند باز شناسیم و رابطه ینها را بایکدیگر درنظر بگیریم. گاهیاشیا و چیزهایی را که نقاشی شده اند باز شناسیم و رابطه ینها را بایکدیگر درنظر بگیریم. گاهی  الف(الف(

نقاشی شده است به علت ناشیگری کود  در لرسیم مشکل است و باید از خود کود  نام اشیائی را که کشیده اسیت  نقاشی شده است به علت ناشیگری کود  در لرسیم مشکل است و باید از خود کود  نام اشیائی را که کشیده اسیت  

  بپرسیم. بپرسیم. 

  به خصوصیات سزک نقاشی ، یعنی به عواملی که معر  ل ام نقاشی اند ، لوجه کنیم . به خصوصیات سزک نقاشی ، یعنی به عواملی که معر  ل ام نقاشی اند ، لوجه کنیم .   ب(ب(

  شویم. شویم. برای نقافی که بیشتر برجسته شده اند اه یت بیشتری اایل برای نقافی که بیشتر برجسته شده اند اه یت بیشتری اایل   ج(ج(

  به فرز شروع نقاشی لوجه کنیم. به فرز شروع نقاشی لوجه کنیم.   د(د(
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درنظر گرفتن سزک کلی نقاشی ) اعم از نوع لرکیب رنگها ، زاویه دیدکود  به هنگام نقاشی ، فرزکشییدن خطیوط و   درنظر گرفتن سزک کلی نقاشی ) اعم از نوع لرکیب رنگها ، زاویه دیدکود  به هنگام نقاشی ، فرزکشییدن خطیوط و   

شکل اشیای کشیده شده و غیره ( به ما می ن ایاند که کود  در چه مرحله از لجسم اشیا به وسیله نقاشی است و میی  شکل اشیای کشیده شده و غیره ( به ما می ن ایاند که کود  در چه مرحله از لجسم اشیا به وسیله نقاشی است و میی  

  ی را نقاشی کند. ی را نقاشی کند. خواسته چه چیزخواسته چه چیز

لوجه به نقاط برجسته نقاشی یا به کلیدهای رمز به ما فرصت می دهد که عوامل به اصیطالح پشیت پیرده را بزینییم و     لوجه به نقاط برجسته نقاشی یا به کلیدهای رمز به ما فرصت می دهد که عوامل به اصیطالح پشیت پیرده را بزینییم و     

خصوصیات بنیادی نقاشی را که اسا  نقاشی است و ما را به ع   لفسیر نقاشی راهن ایی می کند بیاز شناسییم. ییک    خصوصیات بنیادی نقاشی را که اسا  نقاشی است و ما را به ع   لفسیر نقاشی راهن ایی می کند بیاز شناسییم. ییک    

ود  یشنا می کند و کُنه شخصیت او را به ما می شناساند. در ایین اسی ت ،   ود  یشنا می کند و کُنه شخصیت او را به ما می شناساند. در ایین اسی ت ،   چنین لفسیری ما را به ض یر ناخودیگاه کچنین لفسیری ما را به ض یر ناخودیگاه ک

  کار متخصص برنکات پنهانی نقاشی ل رکز دارد و در وااع نوعی روانکاوی صورت می پذیرد. کار متخصص برنکات پنهانی نقاشی ل رکز دارد و در وااع نوعی روانکاوی صورت می پذیرد. 

باید به اشیای لکرار شده در نقاشیها لوجه داشت و باکود  در زمینه نقاشی گفتگو کرد لاکلیدهای رمز نقاشی روشین  باید به اشیای لکرار شده در نقاشیها لوجه داشت و باکود  در زمینه نقاشی گفتگو کرد لاکلیدهای رمز نقاشی روشین  

    شود.شود.

در لفسیر نقاشیها ، روش لفسیر رمزها بیشتر از کشف و در  خود رمزها اه یت دارد. نظم و لرلیب لفسییر از عوامیل   در لفسیر نقاشیها ، روش لفسیر رمزها بیشتر از کشف و در  خود رمزها اه یت دارد. نظم و لرلیب لفسییر از عوامیل   

الزم دیگر برای لفسیراست. رعایت محتوای گفتگو با کود  ازل و بعید از نقاشیی موضیوع دیگیری اسیت کیه نزایید        الزم دیگر برای لفسیراست. رعایت محتوای گفتگو با کود  ازل و بعید از نقاشیی موضیوع دیگیری اسیت کیه نزایید        

  فراموش گردد. فراموش گردد. 

قاشی کردن برای چه کسی نقاشی می کند اگر برای درمانگر نقاشی میی  قاشی کردن برای چه کسی نقاشی می کند اگر برای درمانگر نقاشی میی  ه چنین باید لعیین کرد که کود  به هنگامی نه چنین باید لعیین کرد که کود  به هنگامی ن

کند ، حاالت وی برای او چگونه است   باید فه ید که هنگامی که از کود  لقاضای کشیدن لصویری را می کند چیه  کند ، حاالت وی برای او چگونه است   باید فه ید که هنگامی که از کود  لقاضای کشیدن لصویری را می کند چیه  

یت ین یت ین لصوری از درمانگر دارد و روابط او با درمانگر چگونه است   اگر نقاشی در محیط خانه کشیده شود ، خصوصی لصوری از درمانگر دارد و روابط او با درمانگر چگونه است   اگر نقاشی در محیط خانه کشیده شود ، خصوصی 

  با نقاشیهایی که در حضور درمانگر یا با لقاضای او کشیده شود، کامال فرق خواهد داشت. با نقاشیهایی که در حضور درمانگر یا با لقاضای او کشیده شود، کامال فرق خواهد داشت. 

ازفرفی دیگر به هنگام لفسیر نقاشی کودکان باید مقطع سنی کود  را دایقا در نظر بگیریم. یعنیی بیدانیم کیه کیود      ازفرفی دیگر به هنگام لفسیر نقاشی کودکان باید مقطع سنی کود  را دایقا در نظر بگیریم. یعنیی بیدانیم کیه کیود      

دراکی بینیایی و هوشیی میی رسید. بعید از      دراکی بینیایی و هوشیی میی رسید. بعید از      برای انتخاب شکل و موضوع نقاشی در چه سنی به بلوغ کامل لواناییهای ابرای انتخاب شکل و موضوع نقاشی در چه سنی به بلوغ کامل لواناییهای ا

افالع دای  از لوانایی حسی و حرکتی نگارش اسیت کیه میی لیوانیم نقاشییهای کودکیان را چنیان کیه بایید و شیاید           افالع دای  از لوانایی حسی و حرکتی نگارش اسیت کیه میی لیوانیم نقاشییهای کودکیان را چنیان کیه بایید و شیاید           

لفسیرکنیم . در این لفسیر باید لوجه داشته باشیم که نقاشیها ، ازل از اینکه نتیجه نوع بینش کود  باشند ، نوعی سزک لفسیرکنیم . در این لفسیر باید لوجه داشته باشیم که نقاشیها ، ازل از اینکه نتیجه نوع بینش کود  باشند ، نوعی سزک 

  به صورت نقاشی عرضه شده اند. به صورت نقاشی عرضه شده اند. نگارش اویند که نگارش اویند که 

  لفسیر رمزها یا کنایه های به کار رفته در نقاشی ما را به درون کود  راهن ایی می کند. لفسیر رمزها یا کنایه های به کار رفته در نقاشی ما را به درون کود  راهن ایی می کند. 

  کنایه ها یا رمزهای نقاشی کودکان را می توان در وهله اول به سه دسته زیر تقسیم کرد:  کنایه ها یا رمزهای نقاشی کودکان را می توان در وهله اول به سه دسته زیر تقسیم کرد:  

است. این کناییه هیا متاسیفانه کیم انید و از اوضیاع       است. این کناییه هیا متاسیفانه کیم انید و از اوضیاع       کنایه های یگاهانه یا ارادی که کود  ینها را ع دا لرسیم کرده کنایه های یگاهانه یا ارادی که کود  ینها را ع دا لرسیم کرده   ..11

  زندگی کود  نتیجه می شوند . مانند لرسیم ایافه پدر و مادر به صورت مهربان یا خش گین. زندگی کود  نتیجه می شوند . مانند لرسیم ایافه پدر و مادر به صورت مهربان یا خش گین. محیط محیط 

کنایه های مزهم که از دنیای لخیلی یا جهان بینی خاص کودکان ناشی می شوند. مانند لجسم خورشید بیه صیورت   کنایه های مزهم که از دنیای لخیلی یا جهان بینی خاص کودکان ناشی می شوند. مانند لجسم خورشید بیه صیورت     ..22

  فزیعت به صورت انسان و غیره . فزیعت به صورت انسان و غیره . زن ، یا لجسم پدیده های زن ، یا لجسم پدیده های 
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کنایه های ناخودیگاه ، که از ل ایالت سرکوب شده یا عقده های درونی مایه می گیرند. ایین کناییه هیای میا را بیه      کنایه های ناخودیگاه ، که از ل ایالت سرکوب شده یا عقده های درونی مایه می گیرند. ایین کناییه هیای میا را بیه        ..33

  روانکاوی کود  هدایت می کنند. روانکاوی کود  هدایت می کنند. 

لواننید  لواننید    باید لوجه داشت که لفسیر نقاشیها در نزد کودکان وسعت و ع ی  بودن خود را مدیون کسانی اسیت کیه میی   باید لوجه داشت که لفسیر نقاشیها در نزد کودکان وسعت و ع ی  بودن خود را مدیون کسانی اسیت کیه میی   

رفتار ساده را ه چون موضوع اابل لوجه بپذیرند. در مرحله اوم ، باید نقاشیها را ه ان گونیه کیه هسیتند ، یعنیی بیه      رفتار ساده را ه چون موضوع اابل لوجه بپذیرند. در مرحله اوم ، باید نقاشیها را ه ان گونیه کیه هسیتند ، یعنیی بیه      

در ه ان حام ، باید به خافر داشت که هرلصیویر نیوعی روش   در ه ان حام ، باید به خافر داشت که هرلصیویر نیوعی روش   صورت یک لصویر پذیرفت و نه چیزی بیشتر از ین . صورت یک لصویر پذیرفت و نه چیزی بیشتر از ین . 

ل ی می لوان معنای وااعی ین را روشن کرد. کودکی را کیه در  ل ی می لوان معنای وااعی ین را روشن کرد. کودکی را کیه در  نگارشی و پیچیده است که لنها به ک ک لحلیل دات عنگارشی و پیچیده است که لنها به ک ک لحلیل دات ع

حام کشیدن نقاشی است باید دایقا مطالعه کرد ، باید از او خواسته شود که نظر خود را درباره ینچه می کشد بیان کند حام کشیدن نقاشی است باید دایقا مطالعه کرد ، باید از او خواسته شود که نظر خود را درباره ینچه می کشد بیان کند 

زوهای ارضانشیده  زوهای ارضانشیده  ، باید کوشیده شود که از البه الی گفتارهای او و نقاشیهایش ل ایالت درونی ، عقده ها ، لرسها ، یر، باید کوشیده شود که از البه الی گفتارهای او و نقاشیهایش ل ایالت درونی ، عقده ها ، لرسها ، یر

  و سایر خصوصیات روانیش کشف گردد . و سایر خصوصیات روانیش کشف گردد . 
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