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ميگذارد.
  

ازخطخطیكردنشروعميشود
 به طور کلی در بین فعالیت های کودک، نقاشی فعالیتی 
اس��ت که از تحول ش��ناختی، عاطفی و اجتماعی تأثیر 
مي پذیرد و به همین دلیل خیلی زیاد در تشخیص روانی 
و روان درمانگری به کار گرفته مي ش��ود. خطوط تحول 

نقاشی کودک را مي توان به شرح زیر بیان کرد:
قبل از 2 سالگی، مرحله خط خطی کردن است. از 2 تا 3 
سالگی تقلید از موقعیت ها )نوشتن( همراه با چند عنصر 
تجس��مي  )گردی به منزله توپ( و اجرای دستورالعمل، 

سیمای مرحله جدیدی را تش��کیل مي دهد. این مرحله 
به منزله مرحله آغاز حرکت ترس��یمي  به معنای واقعی 
کلمه است. از 3 تا 5 سالگی  قصد یک شکل پردازی آشکار 
همراه با تدارک یک نحوه بیان ترسیمي  به چشم مي خورد. 
کودک این مرحله تا حدودی به الگ��و توجه مي کند، اما 
غالباً طرحی اجمالی و قالبی را جانش��ین آن مي سازد. از 
5 تا 9 سالگی  شاهد مرحله نسخه برداری یا بازپدیدآوری 
از شکل های هندس��ی )به ترتیب از دایره، مربع، مثلث، 
لوزی تا شکل های پیچیده تر( هس��تیم. یادگیری خط، 
تولید نقاشی هایی که عناصر مختلف تجسم در آنها متمایز 
ش��ده اند، همراه با ترکیب طرح های پایه با جزئیات بیش 
از پیش فزاین��ده، از ویژگی های این مرحله ان��د. در این 
مرحله نقاش��ی های کودک دقیق ترند و در وسط صفحه 
بیش��تر تمرکز مي یابن��د. از 9 تا 13 س��الگی مرحله رها 
کردن اجمال گری به سود واقع نگری دیداری تری که به 
شدت قراردادی است و در بسیاری از کودکان تحلیل الگو 
و تجسم آن رضایت بخش نیست، پایان فرآیند ترسیمي  

را مشخص مي کند.
نقاش�یهاییكهعم�قوجودكودكرانش�ان

میدهد
در پرتو نقاشی یا ترسیم یک خانواده، کودکان آثاری پدید 
مي آورند که با بررسی آنها، پدر و مادر، مربیان، معلمان و 
پزشکان مي توانند به س��رعت به اندیشه ای درباره تحول 
روانش��ناختی و ماهیت مش��کالت احتمالی آنان دست 
یابند. روانشناسان بالینی در تحلیل و تفسیر این نقاشی ها 
از این فراتر مي روند؛ برای آنان، تست نقاشی در مجموعه 
تس��ت هایی که برای کمک به تشخیص به کار مي بندند، 
مي تواند تکیه گاه گرانبهایی قلمداد شود. در زمینه بررسی 
اختالالت روانی در کودکان و نوجوانان و رفع دشواری های 
آنان، روانشناس و پزشک با مشکالتی مواجه هستند که 
مربوط به سازش با محیط خانوادگی است. کودک قسمت 
اول زندگی خود را که همه مي دانند مهم ترین قسمت از 
دوران زندگی است در خانواده خود مي گذراند. نخستین 
تجربه های سازشی وی با پدر و مادر و خواهران و برادرانش 
تحقق مي یابن��د. وقتی صحبت از تعارض اس��ت، منظور 
تعارضاتی اس��ت که بین کودک و اعضای خانواده وجود 
دارد و به صورت های مختلف مث��ل تعارض های رقابت با 

برادر و خواهر خود را نشان مي دهد.
این تعارض ها هیچ گاه به وضوح با گفت وگویی که در خالل 
آن اختالالت را برای ما توصیف مي کنند آشکار نمي شوند، 
چه آنچه خود را نشان مي دهد نتیجه آن تعارضات است 
و نه علت که عمیق تر و پنهان اس��ت. این علت عمیق در 
واقع در بس��یاری از موارد ناهشیار اس��ت. نه پدر و مادر 
از آن خبر دارن��د و نه خود کودک. به دلی��ل آنکه تربیت 
بر آن مهر س��کوت مي زند و آن را قلمرو ممنوع قسمتی 
از ش��خصیت اعالمي  کنند و به نوع��ی جامه حفظ ظاهر 
به واقعی ترین افکار و احساسات مي پوش��اند. بنابراین با 
پرسیدن نیست که خواهیم توانست به کشف انگیزه های 
عمیق اختالالت سازش��ی دس��ت یابیم به خصوص اگر 
تعارض شدیدی بین کودک و یکی از اعضای خانواده اش 
وجود داشته باشد، برای آشکار ساختن آن باید کودک را 
به برون ریزی عمیق ترین احساس��اتش و شیوه ای که در 
عمق وجود خویش در رابطه با شخص مورد نظر برگزیده 
اس��ت، هدایت کنیم. به عبارتی کودک باید بتواند آنچه 
در دل دارد را آزادانه بیان کند و نقاشی دقیقاً وسیله این 
بیان آزاد است. نقاشی به خصوص به کودک اجازه مي دهد 
که تمایالت سرکوفته در زمینه ناهشیار خود را فرافکنی 
یعنی برون ریزی کند و از این راه اس��ت ک��ه او مي تواند 
واقعی ترین احساسی را که نسبت به کسان خود دارد برای 

ما آشکار سازد.
تستشخصیتكودكبانقاشی

نقاشی فقط دارای عناصر شکلی یا صوری نیست. در کنار 
ش��کل، محتوا قرار دارد و در این محتوا چیزی از تمامي  
ش��خصیت منعکس مي گردد. پس نقاش��ی عالوه بر تراز 
عقلی و نح��وه ادراک کودک از واقعی��ت، نکات گوناگون 
دیگری را برای ما آشنا مي سازد و مخصوصاً پرده از روی 
عواطف کودک برمي دارد. نقاشی آزاد یک فرافکنی است. 
بدین معنا تمامي  ش��خصیت در نقاشی در جست وجوی 
راهی برای بیان خویشتن است و مخصوصاً عناصر ناهشیار 
به کمک این فعالیت آزاد خود را نشان مي دهند و به برون 

فکنده مي شوند.
تستترسیمخانوادهبانقاشی

مناسب ترین آزمون برای سنجش شخصیت و تعارضات 
کودک، تست ترس��یم خانواده مي باشد که روش اجرای 

س��اده ای دارد. کودک را در مقابل میزی مي نش��انند و 
یک برگ کاغذ س��فید و یک مداد نوک تیز در اختیار او 
قرار مي دهند و سپس دس��تورالعمل آزمون را به کودک 
مي دهند، به این صورت که یک خانواده را نقاش��ی کن 
یا اینکه یک خان��واده را در فکر خودت مجس��م و آن را 
نقاشی کن. طریقه ای که بر مبنای آن نقاشی بنا مي شود 
به اندازه نتیجه نهایی آن مهم است. معنای این نکته این 
اس��ت که روانش��ناس باید در تمام طول آزمون حضور 
داشته باشد. باید به کودک نزدیک باشد بی آنکه کودک 
احساس کند که تحت نظر است. روانشناس باید مواردی 
مثل اینکه نقاشی در چه قسمتی از کاغذ و با چه شخصی 
آغاز شده است را دقیقاً ثبت کند. ترتیبی که برحسب آن 
اعضای مختلف خانواده نقاشی شده اند بسیار مهم است. 
مدت زمانی که برای ترس��یم هر یک از اشخاص نقاشی 
اختصاص مي یابد، دقتی که در مورد جزئیات به کار بسته 
مي شود و یا گاهی تمایل وسواس آمیزی که در بازگشتن 
به قسمت معینی از نقاشی مشاهده مي شود نیز در شمار 
نکات مهمي  هس��تند که باید در نظر گرفته شوند. وقتی 
کار نقاشی تمام شد هنوز تس��ت به پایان نرسیده و کار 
مصاحبه با کودک پیرامون اینکه چه چیز را خواسته است 
در نقاشی خود بیان کند آغاز مي شود. سؤاالتی از قبیل 
اینکه خانواده ای را که کشیدی برای من تعریف کن، اینا 
کجان؟ اینجا چه کار مي کنن؟ در این خانواده کدوم یک 
از همه مهربون ت��ره؟ کدوم یک از هم��ه کم تر مهربونه؟ 
خوشبخت تره؟ کمتر خوش��بخته؟ و نهایتاً اینکه  فرض 
کن تو جزو این خانواده باش��ی کدومشون خواهی بود؟ 
و... همچنین واکنش های عاطف��ی احتمالی کودک در 
سراسر آزمون یادداشت مي شود. هر گونه تغییرات خلقی 
کودک یعنی شادی، غم یا خشم، مي توانند درباره رابطه 
وی با ش��خص یا منظره ای که ترسیم مي کند، اطالعات 

معناداری به ما بدهند.
در آخر ترکیب خانواده واقعی آزمودنی روی ورقه نقاشی 
یادداشت مي شود چراکه مشابهت کم و بیش قابل مالحظه 
خانواده ترسیم ش��ده با خانواده واقعی، از اهمیت زیادی 
برخوردار اس��ت و هر تغییر ش��کل یا از قلم افتادگی یک 

شخص مي تواند مبین مسائلی چند باشد.
*روانشناسبالیني

مهرآفرینكالهدوزان
نقاش��ی کودکان بیان حاالت درونی و احساس��ی و ش��اید 
مشکالت شان باشد که ممکن است تا به حال به زبان نیاورده 
باشند. در واقع نقاشی کودکان وس��یله ای برای انتقال پیام 
آنهاست. آیا تا به حال به نقاشی کودک خود به صورت عمیق 
دقت کرده اید؟ نقاشی گاهی و مخصوصاً برای کودکان کمتر 
از هفت سال مؤثرتر از صحبت کردن است زیرا دایره لغاتشان 
این قدر وسیع نشده که بتوانند به صورت گسترده در مورد 
جزئی ترین احساس��ات یا خواسته های ش��ان حرف بزنند. 
نقاشی تمام آنچه که کودک احساس می کند یا عالقه دارد 
و یا آنچه که باعث رنج، ترس و اضطراب او می شود را بدون 
سانسور بیان می کند. کودک با نقاشی ضمیر ناخودآگاه خود 
را به وس��یله نمادها به نمایش می گذارد. از طریق نقاش��ی 
می توان مش��کالت و ناس��ازگاری های کودک را شناسایی 
کرد و فکر راه حل مناس��ب برای آنها بود. در واقع نقاش��ی 
کودکان یک نوع تخلی��ه هیجانی برای آنها هم محس��وب 
می ش��ود زیرا کودکان گاهی به نقاش��ی کردن احساسات 
خود می پردازند. در طول ۴۰ سال گذشته نقاشی کودکان 
حتی به متخصصان اطفال کمک زیادی کرده است، زیرا به 
کمک نقاشی مراحل رشد کودک را در همان لحظه می توان 
مشاهده کرد و در مورد مش��کل احتمالی آن آگاهی یافت. 
اگر قرار باش��د نقاش��ی کودکی تحلیل و قضاوت شود باید 
به صورت مس��تمر نقاش��ی های آن کودک را بررسی کرد، 
همچنین نباید به ک��ودک موضوع داد و او در نقاش��ی باید 
آزادی کامل داش��ته باش��د و با میل خودش نقاشی بکشد. 
در نقاشی کودکان هر شکل، نماد یا رنگ بیانگر احساس یا 
حالت درونی خاصی است. حتی اینکه نقاشی از کدام نقطه 
شروع شده یا چه مقدار از صفحه را به خودش اختصاص داده 
مهم است. کودک در نقاشی خود معموالً خودش را نزدیک 

به کسی که با او راحت اس��ت و یا او را بیشتر از همه دوست 
دارد می کشد. در نقاشی کودکان خانه بیشتر از هر چیز دیگر 
کشیده می شود. معموالً اگر پدر و مادر از هم جدا شده باشند 
کودک خانه را به دو قسمت می کشد که دو در ورودی دارد 
و یک قسمت نماد زندگی خانوادگی واقعی است و قسمت 
دیگر نشان دهنده زندگی تحمیل شده به کودک است. اصوالً 
کودکان کوچک تر خانه ساده تر می کشند که با رشد کودک 
خانه هم از ش��کل س��اده کم کم درمی آید. خورشید نیز در 
نقاشی کودکان بیشتر به چشم می خورد که نشانه امنیت، 
گرما و قدرت است و به نظر برخی نماد پدر است. وقتی رابطه 
کودک با پدر خوب باشد معموالً خورشید به صورت درخشان 
و کامل کشیده می شود. البته نقاشی کودک به حال لحظه ای 
او خیلی بستگی دارد. بنابراین با یک نقاشی نمی شود قضاوت 

کرد و همه نقاشی هایی که کودک در طول زمان کشیده است 
باید بررسی ش��ود. اگر کودک حیوانی را در محیط زندگی 
ندیده باشد یا خودش  نداشته باش��د و علت ترسیم حیوان 
در نقاشی اش مشاهده آن حیوان نباش��د، کشیدن حیوان 
معموالً نشانه احساس گناه یا ترس اس��ت که در موقعیتی 
حس کرده اس��ت و حال به زبان نقاش��ی و خیلی راحت و 
آزادانه آن را بیان می کند. سر در نقاشی کودک معرف مرکز 
شخصیت و قدرت فکری اوست. اگر کودک یک آدم بکشد 
که لب های او بسته است نش��ان دهنده تنش و فشار است و 
اگر برای آدمک پا نگذارد و یا او را به حالت نشس��ته بکشد، 
معموالً درونگرا و ضعیف است. چشم هم در نقاشی کودکان 
انعکاس عمق وجود آنهاست. کودکانی که مادر یا پدرشان 
دائم به آنها چش��م غره می روند چشم ها را بزرگ و کودکان 

پرخاشگر چشم ها را عصبانی می کش��ند. دختران معموالً 
روی مژه و ابروهای آدمکشان تأکید می کنند که این نشانگر 
زیبایی شناختی آنهاست.  انتخاب رنگ هم در نقاشی اهمیت 
دارد. البته تحلیل رنگ نقاشی کودکان بستگی به سن آنها 
هم دارد. در حالت کلی دو نوع رنگ گرم و رنگ سرد داریم 
که رنگ های گرم مولد حرکتن��د و تحریک کننده، در واقع 
نشان دهنده فعالیت، جنب و جوش و شادی و روشنی هستند 
و رنگ های سرد نشان دهنده سکون و بی حرکتی و غم و اندوه. 
رنگ های گرم شامل قرمز، زرد، نارنجی و رنگ های سرد سبز 
و آبی و بنفش هس��تند. با اینکه نقاشی به استعداد هم ربط 
دارد ولی بهتر است قبل از تفس��یر نقاشی، کودک از لحاظ 
چشم پزشکی چک شود و به او آموزش بدهیم چگونه نقاشی 
بکش��د. خطوط هم در نقاش��ی کودکان معنا دارد. خطوط 
نازک و هماهنگ نشانگر س��ازگاری کودک است، خطوط 
مارپیچ نشانگر پرخاشگری، خطوط کوچک و فشرده نشانگر 
ناراحتی درونی، خطوط کوتاه نشانه خجالتی بودن و خطوط 
کم رنگ بیانگر کمبود جوش و خروش است. اگر در نقاشی 
کودک نصف صفحه خالی بماند و نقاشی گوشه ای از صفحه 
و کوچک باشد نش��انگر اعتماد به نفس پایین کودک است. 
اگر کودک اضطراب و ترس داشته باشد مرتب نقاشی خود را 
می کشد و پاک می کند. بهترین نقاشی ای که کودک می تواند 
بکشد و نشانگر روان س��الم کودک است نقاشی اي است که 
در آن خانه دارای دودکش، در و پنجره، پرده و آنتن باش��د. 
بهتر است وقتی کودک نقاشی اش را به شما نشان می دهد با 
صبر و حوصله آن را نگاه کنید و در مورد معنای آن با کودک 
گفت وگو کنید و از آن سؤال بپرسید. ما باید نقاشی کودک را 
یک پیام بنیادی بدانیم و اگر بتوانیم آن را از رمز دربیاوریم و 
درک کنیم، می توانیم روابط خودمان را با کودک بهتر کنیم و 

وضعیت روانی و روحی کودک خود را به تعادل برسانیم.

آنهابانقاشیهایشانحرفمیزنند نگاهیبهمفهومنمادهای
رایجدرنقاشیهایكودكان

سبكشناخت

بي شک فرزندان ما خواهان تغییر فضای کنونی 
هستند. شاید فضای خانواده ها یا فضای بیرون 
محرک یا عواملی هستند که درون شخص را 
آزار مي دهد و او مضطرب و ناراحت است. این 
اضطراب و ناراحتی از کجا نشأت گرفته است. 
یا اینکه در محیطی هس��تند که فضا برایشان 
سنگین است و با روحیات آنها سازگار نیست. 
نمي توانند بگویند بگو مگ��و و جر و بحث های 
پدر و مادر آزارش��ان مي دهد و اضطراب شان 
را بیش��تر مي کند و باعث عواملی مانند ناخن 
جویدن شان مي شود. آنان نمي توانند بگویند 
س��ختی های به ظاهر و به عقی��ده خانواده ها 

مقتدرانه، مضطرب شان مي کند.
ترس های پنه��ان، ترس از تاریک��ی، ترس از 
زلزله، ترس از دوری مادر، )اضطراب جدایی( 
فکرها و خیالبافی های منفی حتی پوچ، ناتوانی 
در تصمیم گیری ها، تردید )وسواسی فکری- 
عملی( و یا مش��کالتی که در جامعه رخ داده، 
بیرون از منزل، مدرس��ه، اعتیاد پ��در و... که 
کودکان این موارد را به زبان نمي آورند، موضوع 

تفسیر نقاشی است.
تفسیر نقاشی دغدغه ای است که ذهن برخی 
از روانشناسان را به خود مشغول ساخته است؛ 
تفس��یری که در آن کودکان مان با ما صحبت 
مي کنند. در دل این خطوط ساده حرف هایي 
مهم نهفت��ه اس��ت. تا به ح��ال به ای��ن مهم 
اندیشیده اید که کودک با نقاشی چه مي گوید؟ 

چه پیامي را مي خواهد منتقل کند؟
تفس��یر نقاش��ی برای شناس��ایی و شناخت 
روحی��ات، احساس��ات، نقاط ضع��ف و قوت، 
اختالالت احتمال��ی کودک اس��ت و یا حتی 
مي تواند اس��تعدادهای کودک را نهان سازد. 
بعضی نمادها در نقاشی وجود دارد که خانواده 
و افراد با آنها آشنا هستند، مثل نماد خورشید، 
پدر، ابر، م��ادر و... اما حرف اصلی و اساس��ي 
تفسیر نقاشي، ش��ناخت روحیات و شناخت 
آسیب های آن اس��ت. در واقع تفسیر نقاشی 
ابزاري براي حل مشکالت و شناخت روحیات 
مثبت و منفی است. نقاشی برای درک روحیات 
و افکار ک��ودکان، بهتری��ن روش آنالیز روانی 
اس��ت. کودکان مان با نقاشی ناگفته های خود 
را بیان مي کنند و این خود دریچه ای برای حل 

مشکالت آنهاست.
به م��رور زم��ان و تجربه متوجه مي ش��ویم 
نقاش��ی کودک به ما کمک مي کند در برابر 
مشکالت احتمالی آگاهی یابیم. یک نقاشی 
ساده مي تواند نگاهی اجمالی به جهان بینی 
کودک و نقش او در خانواده و در روابطش با 
دیگر اعضای خانواده و البته اعتماد به نفس 
او داش��ته باش��د. نکته قابل توجه این است 
که تفاوت ه��ای فردی در ک��ودکان طبیعی 
است. نباید انتظار داشت همه کودکان و همه 
کارهایشان مثل هم باش��د. برای مثال چون 
کودکی در یک س��الگی حرف مي زند، پس 
فرزند من هم باید در یک سالگی حرف بزند! 
در این مسئله وراثت و ژنتیک مهم بوده و در 

نقاشی نیز همین طور است.
نباید نقاش��ی دیگران را با نقاشی های کودک 
خود ش��بیه بدانیم و تفس��یر و مقایسه کنیم. 
موقعیت، مشاوره بالینی و... از عواملی هستند 
که باعث تغییر تفس��یر در نقاش��ی مي شوند. 
گاهی اوقات متوجه مي شویم که فرزندان مان 
به تصاویر و کشیدن نقاشی های خشن همچون 
تفنگ و عکس العمل های نامتعادل )زود از کوره 
دررفتن، عصبانی ش��دن، انتخ��اب بازی های 
داراي ریتم تند، رنگ های پرخاش��گرانه و...( 
گرایش پی��دا کرده اند. والدین باید هوش��یار 
باشند چرا که این مهم مي تواند زنگ خطری 

برای روح و روان کودکان باشد. نقاشی عالوه بر 
شناخت کودکان مي تواند فعالیتی برای تمرین 
مهارت های دس��ت ورزی کودک و هماهنگی 
چشم و دست او با هم باشد و خالقیت کودک را 

پرورش داده و به او اجازه خیالبافی بدهد.
نقاش��ي بازتاب دنیای درونی کودکان اس��ت. 
گاهی اوقات شرطی ش��دن کودک نسبت به 
کشیدن یک شیء در نقاشی و یا اینکه اطرافش 
چیزی هست که جلب توجه کرده است، کودک 
را در حین نقاشي مجاب به کشیدن مداوم آن 
مي کند. برای مثال ممکن اس��ت در نقاش��ی 
کودک تصاویر مربوط به حیوانات دیده شود. با 
این حال مي توان به این نکته پي برد که حتماً 
دالیل مختلفی وجود دارد که ش��ما با محبت 
کردن به کودک به آن پی مي برید. کودکی که 
در روستا زندگی مي کند یا حیوان خانگی دارد 
یا عاشق حیوانات باشد یا حتی زیاد به باغ وحش 
برود طبیعی است که نقاشي حیوان بکشد. پس 
فرهنگ و طرز زندگی کودک در خانواده در این 

زمینه از اهمیت زیادی برخوردار است.
در مثالی دیگر به برخی از نقاش��ی های دیگر 
برمي خوریم که دائمي  هس��تند و مکرر دیده 
مي ش��وند.  این امر معموالً در نقاش��ی پسرها 
دیده مي شود. در جوامع امروز معموالً ماشین، 
نماد قدرت است. به همین دلیل در نقاشی های 
کودک به خصوص پسرها تصویر ماشین بیشتر 
دیده مي ش��ود. روانشناس��ان و صاحب نظران 
این ح��وزه کارب��ردي معتقدن��د نوجوانان در 
سن بلوغ از کش��یدن تصویر انسان خودداری 
مي کنن��د. در حقیقت خودداری از کش��یدن 
تصاویر انسانی و ترجیح دادن ماشین خود به 
خود نشان دهنده وابسته بودن شخص به دنیای 
خارج و ترجیح دادن دنیای س��رد ماشینی به 

دنیای انسان هاست.
دقت در نقاشی کودکان وضعیت روانی و خلق 
و خوی آنها را نش��ان مي ده��د. گاهی اوقات 
کودکان نقاشی هایی را مي کشند که از طریق 
این نقاش��ی حرف ه��ای ناگفته ش��ان را بیان 
مي کنند. به همین خاطر حتی نقطه ش��روع 
نقاشی برای روانشناس��ان کودک مهم است. 
مثاًل کودک نقاش��ی را از مرکز پایین، باال و یا 
کدام گوشه ش��روع مي کند، نوع رفتار کودک 
هنگام نقاشی، عکس العمل ها، واکنش ها نسبت 
به آدمک ها و... بسیار مهم هستند. در نقاشی 
کودکان هر ش��کل، نماد و یا رنگ بیانگر یک 
شخص، یک  احس��اس و یا یک ویژگی روحی 
خاص است. نکته بس��یار مهم و قابل تأمل در 
نقاشی کودک این است که نقاشی هر کودک 
بیانگر احساس��ات درونی اوست. برای تحلیل 
و قضاوت یک اثر باید به صورت مس��تمر و پی 
در پی نقاش��ی های کودک را زیر نظر داشت تا 
به جنبه های درونی کودک پی برد. نقاشی به 
منزله ابزار فرافکن ناهش��یار با هدف شناخت 
شخصیت و حل مش��کل روانی کودک به کار 
گرفته شده است. نقاشی عنصر مهم در زندگی 
کودکان اس��ت. کودکان مي توانن��د از طریق 
نقاشی، ش��ادی، غم، رؤیاهای آینده و اتفاقات 

گذشته را بیان کنند.
نقاشی نیز ابزار بیانی گیرا و ممتازی است که 
مي تواند تأثیر قابل مالحظه ای در تکامل هوشی 
و افزایش قابلیت ها و رشد نیروی خالق داشته 
باشد. صاحب نظران بسیاری بر این باور هستند 
که روش آزاد، غیرتحمیلی و اساساً غیرارشادی 
مناسب ترین شیوه آموزش نقاشی به کودکان 
بوده و هر نوع اجبار خارجی به کودک آسیب 
مي رساند و به طور ناگهانی قدرت خالقیت او را 

متوقف مي سازد.
*روانشناس

حقایقیكهدرپسنقاشیهایكودكانپنهاناست
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