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شــماره۱۲  پائيــز  ۸۸
۱۰۷

فصلنامه تحليلی  پژوهشی

تحليل نقاشي هاي کودکان کار 
 
 نسرين هاشمي* دکتر سيد محمد فدوي **

چكيده
مقاله پيش رو به منظور بررســي نقاشــي هاي کودکان ريزنقشي  انجام شده که دستان کوچک آن  ها 
طعم سختي کار را چشيده، کودکاني که در کنار ما، با ما و در عين حال جدا از ما زندگي مي کنند. نقاشي هاي 
آن ها مي تواند نمايان گر دنياي آنان باشد. به اين منظور از روش بداهه سازي استفاده شد تا کودکان 
بتوانند با تخليه رواني، احساسات دروني خود را کامال آزاد و به دور از قيد و بندها بيان کنند. بنابر اين 

ضروري بود تا قبل از هر چيز مطالعاتي در مورد تعريف بداهه سازي انجام پذيرد.
مهم ترين نتيجه حاصله اين است که، کودکان پيام خود را از رخدادهاي ناپسند و خشن محيط کار، با 
رنگ ها و تصاوير ناخودآگاه و به ظاهر اتفاقي نقش مي کنند و انزجار و خشم خويش را عيان مي سازند. 
همچنين   روش مورد اشاره به نسبت شيوه هاي گذشته در روانکاوي ناخودآگاه افراد، مي تواند موفق تر 
عمل کند. روش  تحقيق، تحليلي و روش گردآوري اطالعات، به صورت ترکيبي بوده ؛ به اين معني که 

از روش هاي کتابخانه اي و ميداني ( از طريق مشاهده و آزمون ) استفاده شده است.
جامعه آماري در اين پژوهش، ٣٠ نفر از کودکان کار بين٧ تا ١٠ سال بوده که به صورت اتفاقي انتخاب  
و براي اثبات دقيق تر فرضيه هاي اين پژوهش، اين تعداد با ١٥ کودک معمولي٧ تا ١٠ســال  مقايســه  

شده اند.
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مقدمه
کودکان همواره نيروي کار ارزان به شمار مي روند و 
دستان کوچک بسياري از آنان با سختي هاي کار آشناست. 
فشار فقر و تنگدستي باعث شد برخي خانواده ها، براي تامين 
مخارج زندگي،کودکان خود را وادار به کار کنند. کار کردن 
کودک مساله اي است که از ديرباز در تمام جوامع بشري 
وجود داشته و از جنبه هاي مختلفي به آن نگاه مي شود. 
زماني که کودک براي کار از خانه بيرون مي رود، هيچ 
وجود  اجتماعي  هاي  آسيب  از  او  حفظ  براي  تضميني 
ندارد و زندگي وي در اين حالت، دستخوش تغييرات زيادي 
را  بازي  و  آموزش  تحصيل،  فرصت  روند  اين  مي شود. 
از کودکان گرفته و باعث از بين رفتن خالقيت آن ها شده 
و در نتيجه آسيب هاي جدي جسمي و رواني به همراه 

مي آورد.
نقاشي و يا تصويرسازي، وسيله اي است که کودک 
مي تواند به کمک آن، نوعي ارتباط روحي با ديگران برقرار 
مي کند؛ بنا براين مي توان از اين طريق به روحيات، تمايالت 

و شخصيت او پي برد.
پژوهش حاضر، به منظور بررسي عواطف و حاالت 
روش از  منظور  اين  به  و  شده  انجام  کار  کودکان  دروني 

« بداهه سازي» استفاده شده که مي تواند اعماق دروني روح 
کودک را بهتر و روشن تر نمايان کند، همچنين درصدد 
است تا روشن سازد بداهه سازي به نسبت روش هايي که 
تاکنون در اين زمينه  انجام شده و قابليت اين را دارد که 
براي آزمون هاي روانشناسي  وروانکاوي مورد استفاده 

قرار گيرد. 
به نظر مي رسد تاکنون تحقيقي با اين موضوع صورت 
نگرفته ، اما در موارد مشابه  پژوهش هاي بسياري انجام 
شده که از آن جمله مي توان به کتاب « نقاشي کودکان و 
مفاهيم آن» نوشته آنا اوليوريو فراري١ اشاره کرد. يکي از 
نتايج مهم آن، اين است که، ارائه موضوع به منظور بررسي 
عواطف دروني کودک، مناسب نيست؛ زيرا کودک با داشتن 
به  گيرنده،  آزمون  وجوگرانه  جست  مقاصد  از  آگاهي 
پنهان سازي شخصيت خود مي پردازد و به همين دليل در 

خاتمه، روش آزاد و بداهه توصيه شده است.
ماکس لوشر٢، در کتاب «روانشناسي رنگ ها » ، تنها از 
طريق بررسي رنگ ها به تحليل شخصيت انسان مي پردازد. 
آزمون لوشر، از نظريه هاي مهم و موفق در روانشناسي 
و روانکاوي به شمار مي رود و اين کتاب حاوي اطالعات 
مفيد و ارزنده اي است که مي توان از آن براي تحليل آثار 

کودکان کار بهره گرفت.
به نظر مي رسد، آزمون هايي که تاکنون براي روانشناسي 
و روانکاوي انجام شده ، داراي نواقصي هستند زيرا در آن ها 
تنها به يک جنبه از هنر توجه گرديده؛ به عبارت ديگر يا از 
طريق ارائه موضوع و عناصر تصويري انجام گرفته، که 
اين روش نقايص بسياري دارد و يا فقط به رنگ پرداخته 

تحليل نقاشي هاي کودکان کار

1-Anna Olivier. U. Ferrari 
2- Max Lousier                  
3-George Wilhelm Fredric 
Hegel
4-Carl Gustav Jung

آزمون  است.  شده  گرفته  ناديده  تصويري  عناصر  و 
بداهه سازي فاقد اين محدوديت ها  مي باشد و مي تواند 
بدون مقاومت و پنهان سازي شخصيت از طريق رنگ و 

عناصر تصويري، محتويات دروني فرد را نمايان  سازد.

اهميت هنر در کشف دنياي دروني انسان
هنر از مهم ترين ويژگي هاي بشري به شمار مي رود و 
به گفته هگل ٣ «غايت هنر در آن است که هر گونه احساس 
خفته، تمايالت و شور و شوق را بيدار کند، به آن ها جان 
بدمد، نهاد آدمي را سرشار کند و همه چيز را براي انسان 
فرهيخته و رشد کرده احساس پذير کند. هنر  مي تواند آن 
چه را عاطفه انسان در دروني ترين و نهفته ترين زواياي 
و  ژرفا  در  را  چه  آن  بپروراند؛  و  کند  تجربه  دارد،  روح 
امکانات متعدد و جنبه هاي گوناگون نهاد انسان است به 

جنبش درآورد و برانگيزاند و ... » ( عباديان،١٣٨٣، ٢٩)
هنر به معناي حقيقي آن برترين شکل انتقال تمايالت 
ناخودآگاه روح به آگاهي انسان است؛ هنر حقيقي در تفکر 
ديني و عرفاني تنها به هدايت الهي و بدون تفکر و به وسيله 
يک سير معنوي و بر کندگي از عالم کثرت ممکن است. 
و  احساس  بر  خود  افکار  و  اعمال  تمام  در  بايد  هنرمند 
حضور خود تکيه کند؛ اما تنها حضور و دريافت قلبي کافي 
دارد.  اهميت  نيز  قلبي  هاي  دريافت  اين  بيان  بلکه  نيست، 
«حضور خوب بي حصول خوب، نمي تواند راهگشا باشد» .

( مددپور،١٣٧١، ٣ )
هنر  تعريف  در  شرق  و  غرب  انديشمندان  و  فالسفه 
ديدگاه مشترکي دارند و هنر را حاصل الهام، ذوق و حس 

زيباشناختي هنرمند مي دانند.
«کارل گوستاو يونگ»٤، براي هنرمند به عنوان هاتف 
ناميد،  جمعي»مي  «ناخودآگاه  که  چه  آن  گوي  غيب  و 
حرمت خاصي قائل بود. ناخودآگاهي، تجربه رواني ماست 
در هنگام قطع ارتباط با دنياي واقعيت و يا حالتي که در 

تصوير ١- احسان، ٩ ساله
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1-Archetype

درون  دنياي  متوجه  صرفا  يا  و  شده  متوقف  تفکر  آن 
است. ناخودآگاه مخزني است که بسياري از معلومات و 
شود؛   مي  ظاهر  آن  از  انساني  هاي  خالقيت  و  اکتشافات 
ضمير ناخودآگاه امکاناتي را در خود دارد که وجدان آگاه 

هرگز به آن دسترسي ندارد.
در  شده  فراموش  و  متعالي  مضامين  و  محتوا  همه 
درون اوست و همه فرزانگي هايي که در بوته تجربيات 
هزاران ساله گذشته و در ساختار و «نمونه هاي ديرينه»١ 

گذارده شده است، در نهاد خود دارد. (يونگ، ١٣٨٣ ،٨٢ )
عالوه بر اين يونگ اعتقاد دارد ناخودآگاه تنها جايگاه 

هاي  جوانه  از  سرشار  و  نيست  گذشته  دهنده  نشان  و 
وقايع رواني و انگاره هاي آينده نيز مي باشد. به اعتقاد او، 
ناخودآگاه هر ماهيتي که داشته باشد، نمادهايي مي آفريند 

که هر کدام مفهوم خاص خود را دارند.
براي دست يابي به ناخودآگاه و عالم درون، راه هاي 
علم  غيره  و  هنر  ذن،  رويا،  جمله  از  دارد  وجود  بسياري 
روانکاوي و روانشناسي نيز همواره اين روش ها را براي 

پي بردن به ناخودآگاه افراد  به کار گرفته است.
امروزه آزمون هاي هنري نظير نقاشي و رنگ از بهترين 
و متداول ترين آزمون هاي روانکاوي به شمار مي آيند و به 

تصوير ٣- ميثم، ٧ سالهتصوير ٢

تصوير ٥- فريدون، ٩ سالهتصوير ٤
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شيوه هاي مختلف انجام مي شوند ولي چنانچه اشاره شد، 
اين روش ها داراي نقايص و محدوديت هايي هستند.

با توجه به مفهوم هنر حقيقي، مي توان نتيجه گرفت 
بداهه سازي، از برترين قالب هاي هنري است و به دليل 
خود انگيختگي مي تواند محتويات ناخودآگاه انسان را به 

بهترين شکل آشکار سازد.
واژه «بداهه» يا «بديهه» در لغت به معناي ناگهاني، بدون 
تفکر سخن گفتن يا شعر گفتن، و در فارسي «زودانداز» هم 
گفته مي شود. (عميد،١٣٥٧، ٢٠٠)در فرهنگ لغت آکسفورد، 
بدون  مطلبي  و  کار  بيان  يا  انجام  از:  است  عبارت  بداهه 
مقدمه و آمادگي قبلي، که معادل کشف و وانمايي در لحظه 
و بدون انديشه قبلي مي باشد. تعريف ساده و موجز بداهه 
سازي هنري از نظر پژوهش گري چون راجردين، عبارت 
است از دريافت مفهوم و اجرا و يا خلق يک اثر در يک زمان 

واحد. ( فدوي، ١٣٨٦، ١٢ ) 
هاي  ارزش  کليد  خودآگاه  يونگ،  پرفسور  گفته  به 
ناخودآگاه است؛ بنابراين نقشي تعيين کننده دارد و اين تنها 
خودآگاه است که شايستگي دست يابي به مفهوم نماد ها 
و معناي آن ها براي فرد بر مبناي واقعيت زمان آشکار 
شدنشان را دارد و تنها در صورت کنش متقابل خودآگاه و 
ناخودآگاه است که ناخودآگاه مي تواند ارزش خود و شايد 

حتي راه چيره شدن بر نگراني از تهي شدن را نشان دهد.
 اگر ناخودآگاه به هنگام فعاليت به حال خود رها گردد 
و هيچ انديشه و اراده اي در آن دخيل نباشد، اين خطر پيش 
مي آيد که غير قابل مهار شده و يا طرف منفي و ويران گر 

خود را بروز دهد. 
ناخودآگاه طبيعت ناب است و همانند طبيعت آن چه در 
خود دارد را سخاوتمندانه به کار مي گيرد اما اگر به حال 

خود رها شود و خودآگاه انساني به آن واکنش نشان ندهد، 
ممکن است همانند طبيعت، داشته هاي خود را ويران کند و 

دير يا زود به تباهي بکشاند. ( يونگ، ١٣٧٧، ٣٩٣ )
به طور کلي مي توان گفت، هنر حقيقي از الهام و مهارت 
پديد مي آيد بنابراين شرط الزم براي توليد يک اثر هنري اين 
است که نظارتي که توسط انسان انجام مي گيرد، کاهش 
يابد ولي در عين حال اگر اين نظارت کامال از بين رود، اثر 
غير قابل فهم و در صورتي که نظارت دقيق و قاطع باشد، 

نتيجه کار هنري سرد و بي روح خواهد شد.   
در طول تاريخ بداهه سازي در زمينه هاي گوناگون و 
با اشکال مختلف انجام پذيرفته است. بداهه سازي مطرح 
شده در اين پژوهش خصوصيات هنر حقيقي را داراست و
مي تواند تصوير بسيار روشني از ناخودآگاه را منعکس 

کند. 

مراحل نقاشي كودكان كار
آزمون نقاشي به روش بداهه شامل دو مرحله  است: 
آبي،  قرمز،  نارنجي،  زرد،  هاي  رنگ  ابتدا  اول،  مرحله  در 
سبز، بنفش، قهوه اي، خاكستري و سياه به ترتيب عالقه و 
ترجيح توسط كودك انتخاب مي شوند. اين مرحله آزمون 
شباهت بسياري به آزمون لوشر دارد با اين تفاوت كه به 
جاي كارت هاي رنگي از جوهرهاي رنگي و به جاي هشت 
رنگ، از نه رنگ استفاده و رنگ نارنجي به آن ها افزوده 
شده است. در اين مرحله كودك لكه هاي رنگي را به ترتيب 
عالقه و به مقدار دلخواه روي شيشه قرار داده و سپس با 
گذاشتن مقوايي سفيد ، لكه ها را به روي مقوا منتقل مي كند.

گر  بيان  مي تواند  تنهايي  به  آزمون،  از  مرحله  اين 
افراد   رواني  و  روحي  نظر  از  ارزنده اي  و  مفيد  اطالعات 

تصوير٦  

تحليل نقاشي هاي کودکان کار
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باشد و مي توان از تفاسير لوشر در تجزيه و تحليل اين 
بخش  استفاده نمود.

در مرحله بعد، كودك به وسيله لكه هاي پديدآمده بر 
روي مقوا و با تاكيد بر بخش هايي از آن ها  و نظام مند 
كردن شان، تصاويري خلق مي كند كه  اطالعات مرحله قبل 

را كامل تر و گوياتر مي كنند. 
الف – انتخاب رنگ:

در ميان ٦٠ نمونه كه از ٣٠ كودك مشغول به كار گرفته 
شد، انتخاب رنگ ١٥ درصد آن ها را رنگ هاي زرد، نارنجي، 
قرمز، سبز، آبي و بنفش تشكيل مي دهد، ١٣ درصد رنگ 
خاكستري در كنار اين رنگ ها به كار رفته و در ٧٢ درصد 
آن ها رنگ هاي قهوه اي و سياه به ديگر رنگ ها ترجيح داده 

شده است.
كودكاني كه رنگ هاي شاد و اصلي را به كار گرفته اند، 
مشغول  خانه  از  بيرون  در  كه  هستند  ساله  و ٨  اغلب ٧ 
نبوده اند و به كارهاي سبك تري در خانه و در كنار خانواده   
مي پرداختند، مانند بسته بندي و شكستن قند و گردو و غيره. 
در آثار كودكاني كه رنگ خاكستري را نيز استفاده كرده اند، 

يك يا دو رنگ از رنگ هاي اصلي حذف شده است. 
تشكيل  را  گروه  اين  از  زيادي  بخش  كه  كودكاني 
مي دهند، رنگ هاي سياه و قهوه اي را به رنگ هاي اصلي 
ترجيح  داده و ٨٠ درصد آن ها رنگ زرد را  و تقريبا در ٥٣ 
درصد رنگ سبز، ٤٦ درصد رنگ آبي و ١٨ درصد رنگ 
قرمز را از انتخاب خود حذف کرده اند. در تعدادي از اين 
آثار دو يا بيش از دو رنگ اصلي حذف شده است. براي 
مثال در تصوير ١  مشاهده مي شود كه رنگ هاي قرمز و 
آبي كامال حذف گرديده  و رنگ غالب در اين اثر سياه است. 

رنگ هاي انتخابي در تصوير ٢ ، نارنجي، قرمز ، قهوه اي و 
سياه هستند و زرد و آبي و سبز حذف شده اند. 

در تصوير٣  نيز سه رنگ زرد و آبي و سبز انتخاب 
نشده اند و رنگ هاي قهوه اي، بنفش و سياه كل انتخاب را 
تشكيل مي دهند. در تصوير ٤، كودك تنها از رنگ قرمز و 
قهوه اي استفاده كرده و تمايلي به رنگ هاي ديگري نداشته 
است. ماكس لوشر، رنگ قهوه اي را نشان ناراحتي جسماني 
و بيماري مي داند و معتقد است بي خانمان ها و افرادي كه 
آرامش و استراحت ندارند اين رنگ را به رنگ هاي ديگر 

تصوير ٨- مريم ،٨ سالهتصوير٧- پريسا، ٨ ساله

تصوير ٩-فاطمه،١٠ ساله
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ترجيح مي دهند.
در تصوير٥  مشاهده مي شود  كه تنها رنگ هاي انتخابي 
بنفش و سياه هستند و تمام رنگ هاي اصلي طرد  شده اند.

را  زرد  و  سبز  قرمز،  آبي،  اصلي  رنگ  چهار  لوشر   
خشنودي  به  نياز  مي داند.  فرد  رواني  نيازهاي  گر  نشان 
و محبت، ابراز وجود، عمل و موفقيت و  انتظار و اميد. در 
اين آزمون ها نيز همانند آزمون لوشر گزينش رنگ هاي 

اصلي، نشان دهنده  تعادل رواني است و انتخاب هريك از 
سه رنگ سياه و خاكستري و قهوه اي را مي توان نشانه اي 
به  نسبت  منفي  نگاه  و  رواني  سركوب هاي  و  تضادها  از 

زندگي تلقي نمود.
حذف آبي بيان گر  بي قراري، عدم آرامش و خشنودي 
متزلزل  شخص  ايستادگي  سبز،  شدن  طرد  با  است، 
مي شود و قدرت و استحكام اراده اي كه براي رويارويي 
با مشكالت موجود ضروري است، ضعيف مي گردد. حذف 
سبز نشان دهنده  احساس خستگي مفرط و فرسودگي است. 

( لوشر، ١٣٧٥، ٢٠٤)
و  جسمي  خستگي  دهنده  نشان  قرمز  گذاشتن  کنار 
كمبود انرژي و عجز عصبي  و طرد شدن زرد نيز به معناي 
نوعي خستگي روحي، نگراني و بدبيني است. بنابراين عدم 
انتخاب رنگ هاي اصلي نشانه آن است كه يكي از نيازهاي 
اوليه ارضاء نشده و شرايط موجود، دلخواه فرد نيست . 
اين نارضايتي، سبب فشار روحي و باعث به وجود آمدن 
محروميت هايي در زندگي مي شود. هرچه تعداد رنگ هاي 
اصلي حذف شده بيش تر باشد، شدت كمبودها و فشارهاي 

روحي و اضطراب بيش ترمي شود.
ب –  تصويرسازي 

در اين مرحله كودك با كمك  لكه هاي پديدآمده روي 
مقوا، سعي در به وجود آوردن تصوير مي كند. هر لكه را 

تصوير١٣تصوير١٢

تصوير ١٤- احسان، ٩ ساله

تحليل نقاشي هاي کودکان کار

تصوير ١١- فرهاد، ١٠ سالهتصوير١٠- نازنين،١٠ ساله
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شــماره۱۲  پائيــز  ۸۸
۱۱۳

فصلنامه تحليلی  پژوهشی

مي توان به هزاران تصوير تبديل كرد و كودكان مختلف از 
يك لكه تعابير متفاوتي را بيان مي كنند. اين تعابير با زندگي ، 
حاالت روحي و احساسات زمان حاضر و نيز احساسات و 
تحريكات ريشه دار و ژرف تر فرد مرتبط اند؛ و همه   شکل ها و 
تصاوير به ظاهر تصادفي در اين مرحله  از نظر يك روانكاو  

نشانه و قابل تفسير هستند.
در اين مرحله از آزمون نيزكودكان كار ٧ و ٨ ساله 
خالقيت  و  كرده  عمل  سال  و ١٠  كودكان ٩  از  طبيعي تر 
از  توانستند  كودكان  درصد   ٧٤ دادند.  نشان  را  بهتري 
لكه ها به خوبي استفاده کرده و ٢٦ درصد آن ها که غالبا 
٩ و١٠ ساله بودند، قادر به ديدن هيچ تصويري نبودند.

كار،  كودكان  از  به دست آمده  تصويرسازي هاي  ميان  در 
تصاوير پرندگان و حيوانات از جمله حيوانات درنده بيش تر 
به چشم مي خورد، يونگ حيوانات را نماد زندگي غريزي و 

پرنده را نماد تعالي مي داند. 
گرايش هاي  دهنده  نشان  اصوال  درنده  حيوانات 
كودك  مخفي  و  دروني  فشارهاي  نماد  و  پرخاشگرايانه 
است. يونگ اژدها و ديگر اهريمنان را نماد قدرت هاي شرور 
و شيطاني و نشان گر دلهره و ترس مي داند. (تصاوير٦ و 

( ٧
 در دو مورد از تصاوير، درخت مشاهده مي شود. در 
تصوير (٨ ) درخت با اجزاء يك صورت خشن و هراسان 

تصوير شده است. گلين وي توماس١، در کتاب «مقدمه اي 
بر روانشناسي نقاشي کودکان» مي نويسد، درخت احتماال 
كودكان  ناخودآگاه   و  عميق تر  نسبتا  احساسات  بازتاب 
نماد  درخت  يك  يونگ  گفته  به  و  است  خودشان  درباره 

زندگي رواني فرد است.
نشان  كه  مي شود  ديده  انسان  و١٠   ٩ تصاوير  در 
دهنده ديدگاه كودكان درباره  خودشان و در رابطه با جهان 
خارج است. در تصوير ٩، تصوير دختري با صورت سياه 
مشاهده مي شود كه دو دست خود را باال برده در حالي 
كه با يك دست آب نبات و با دست ديگر شاخه گلي گرفته 
است. آب نبات و گل مي توانند نمادهايي از غذا ، امنيت و 
آرامش باشند كه از حقوق كودك به شمار مي آيند. در تصوير 
١٠، آدمكي با صورت آبي را مي بينيم كه به نظر مي رسد 
در مقابل فشار دو موجود خيالي که در سمت راست و چپ 

او قرار دارند، ايستادگي مي كند.
در تصوير ١١، يك قندان ديده مي شود که در اين مورد 
احساس  را  موادغذايي  به  نياز  حس  مي توان  وضوح  به 
نمود و در تصوير ١٢،كودك خانه اي را در ميان تاريكي 
تصوير کرده است، بدون اين كه اين لكه شباهتي به خانه 
داشته باشد. او در توضيح كار خود اظهار داشته كه اين 
تصوير يك خانه  سوخته است. اين در حالي بود كه آثار 
سوختگي بر روي دست ها و صورت او به وضوح ديده 
مي شد. خانه مي تواند نماد بدن كودك يا منزل والدين باشد. 
در يک موردكودك در مرحله اول رنگ هاي نارنجي، آبي، 
قرمز و قهوه اي را انتخاب نموده و در مرحله تصوير سازي 
تمام صفحه را با لكه هاي سياه و قرمز پر كرده است. اين 
آنا  نظر  به  بنا  مي توانند  تيره  و  كوتاه  و  فشرده  لكه هاي 
اوليوريو فراري، نشان دهنده  ضعف عصبي و پرخاشگري 

باشند. (تصوير ١٣)
در تصوير١٤، تنها رنگ هاي به کار برده شده(در مرحله 
اول)نارنجي، قرمز و قهوه اي هستند. انتخاب اين رنگ ها 
و حذف رنگ هاي ديگر از نظر لوشر، «حظ شهواني» و يا 
«حظ نفس» را مي رساند و عالمت ضربدر اين مساله را 

تحکيم مي بخشد.
حائز  بسيار  روانشناسان   نظر  از  نمادها  اين  تمامي 
اهميت بوده و مي توانند مفاهيم عميق تر و گسترده تري را 

بيان كنند.
نقاشي كودكان معمولي (گواه)

در ميان كودكان معمولي كه  به صورت اتفاقي انتخاب 
اصلي  هاي  رنگ  از  فقط  ها  آن  درصد  بودند،٦٥  شده 
استفاده كردند و ١٣ درصد، در كنار رنگ هاي اصلي از 
خاكستري و ١٨ درصد اين كودكان از رنگ قهوه اي نيز 

استفاده كردند. 
جزء خاكستري،  و  قهوه اي  رنگ  تعداد،  اين  كل  در 

 انتخاب هاي  آخر كودكان بودند. تنها ٤ درصد از اين كودكان 
از رنگ سياه استفاده كردند؛ كه همگي در انتخاب هاي آخر 

تصوير١٥- بارمان، ٧ ساله

1- Glein .V. Tomas              
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آن ها جاي مي گرفت. وسعت رنگ هاي قهوه اي و خاكستري 
نسبت  به  معمولي  كودكان  از  گروه  اين  آثار  در  سياه  و 
بسيار كمتر از رنگ هاي ديگر به نظر مي رسد و غالبا در 

همه آن ها ، تنها يك رنگ اصلي حذف شده است.
كودكان،  اين  از  درصد  تصويرسازي، ٩٦  مرحله  در 
تصاوير زياد و متنوعي را از لكه هاي رنگي پديد آوردند 
و تنها ٤ درصد آن ها به تصاوير كم تري اكتفا نمودند. 
عناصر تصويري در اين آثار بسيار متنوع هستند. يكي از 
ويژگي هاي اين آثار چهره هاي خندان آدمك ها و جانوران و 
ديگري عنصر حركت است كه به وضوح مي توان مشاهده 

كرد.(تصاوير٢٠ تا ١٥)

تطبيق آثار كودكان كار و كودكان معمولي  
معمولي،  كودكان  و  كار  كودكان  آثار  مقايسه   با 

تصوير ١٧- آريان، ٩ ساله  تصوير ١٦- بارمان، ٧ ساله

تصوير ١٩- سهيل، ٧ ساله تصوير ١٨- ياسمين، ١٠ ساله

تفاوت هاي بسيار روشني را چه از نظر انتخاب رنگ و چه 
از نظر عناصر تصويري مي توان مشاهده كرد. رنگ هاي 
انتخابي كودكان كار در مقايسه با كودكان معمولي، تيره تر 
و محدودتر است؛ بيش تر كودكان كار رنگ هاي خاكستري، 
قهوه اي و سياه را به رنگ هاي ديگر ترجيح داده اند و اغلب 
رنگ هاي اصلي را حذف نموده اند كه اين ها نشان دهنده  

مشكالت اساسي ساختمان رواني كودك است.
از نظر عناصر تصويري نيز، آثار كودكان كار بسيار 
كودكان  آثار  تصاوير  از  خشن تر  و  محدودتر  ابتدايي تر، 
و  متنوع  شاد،  معمولي  كودكان  تصاوير  است.  معمولي 

پرانرژي بوده و با جزئيات بيش تري كشيده شده اند.
به  كه  كودكاني  آثار  كرد  مشاهده  مي توان  همچنين 
تازگي مشغول به كار شده بودند و يا اين كه در محيط 
خانه و در كنار خانواده كار مي كردند، به نسبت كودكاني 

تحليل نقاشي هاي کودکان کار
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شــماره۱۲  پائيــز  ۸۸
۱۱۵

فصلنامه تحليلی  پژوهشی

تصوير ٢٠، بقا- ٨ ساله

كه بيرون كار مي كردند، شباهت  بيش تري به كودكان 
معمولي دارد.

نقاشي كودكان كار به نسبت سن شان بسيار ابتدايي تر 
است و اين بيان گر عدم رشد خالقيت در آن ها مي باشد. 
کودکان  رنگ  انتخاب  وضعيت  ترتيب،  به  زير  جداول  در 
کار بر حسب جنسيت و سن و مقايسه آن ها با کودکان 

 
وضعيت 
کودکان

توانايي در        
تصويرسازي

عدم توانايي در 
تصويرسازي

درصد

کودکان 
کار

٪۷۴   ٪۲۶          ٪۱۰۰ 

کودکان 
معمولي

٪۹۶   ٪۴    ٪۱۰۰ 

     
جنسيت           

رنگ هاي تعداد
اصلي

قهوه اي و خاکستري
سياه

درصد

۱۰۰٪      ۶۱/۸٪      ۲۰/۶٪   ۱۷/۶٪   ۱۷دختر

۱۰۰٪   ۶۹/۲٪   ۱۵/۴٪    /۱۵٪   ۱۳پسر

جدول شماره ١- انتخاب رنگ كودكان كار بر اساس جنسيت

جدول شماره ٢- انتخاب رنگ كودكان براساس سن

سن 
كودكان

رنگ هاي 
اصلي

قهوه اي و   خاکستري
سياه

درصد

 ۷-۸  
سال

٪۲۶       ٪۳/۲       ٪۷۰/۸     ٪۱۰۰   

 ۹-۱۰
سال

٪۲۱      ٪ ۵        ٪۷۴       ٪۱۰۰   

معمولي   کودکان  و  کار  کودکان  ٣-مقايسه  شماره  جدول 
براساس انتخاب رنگ

 جدول ۴- مقايسه کودکان کار و کودکـان معمـولي  بـراساس 
توانايي در تصويرسازي 

وضعيت
 کودکان                 

رنگ تعداد
هاي 
اصلي

قهوه خاکستري
اي و 
سياه

درصد

۱۰۰٪     ۷۲٪     ۱۳٪     ۱۵٪  ۶۰کودکان کار

۱۰۰٪  ۲۲٪     ۱۳٪     ۶۵٪  ۳۰کودکان معمولي

تصويرسازي،  توانايي  رنگ و  انتخاب  زمينه  معمولي در 
مورد بررسي قرار گرفته است. 

    چنانچه در جدول ١ ديده مي شود، در ميان کودکان 
کار، تمايل پسران براي استفاده از  رنگ هاي قهوه اي و 
سياه بيش تر از دختران بوده است که اين مي تواند نتيجه 
اشتغال پسران در کارهاي سنگين تر و در سنين پايين تر 
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نتيجه 
از پژوهش حاضر مي توان چنين نتيجه گرفت:

١- با انجام آزمون نقاشي كودكان كار مي توان نتيجه گرفت نقاشي به روش بداهه(روش مورد نظر 
در تحقيق)، به دليل خودانگيختگي، شيوه بسيار مناسبي براي نشان دادن محتويات ناخودآگاه است 
وقابليت اين را دارد که به عنوان آزمون روانشناسي مورد استفاده قرار گيرد. اين روش به نسبت 
آزمون هاي روانشناسي ديگر كه تا كنون انجام شده، مي تواند تصوير روشن تري از درون آن ها 
منعكس كند. در اين روش مخالفت ها و مقاومت هايي را كه شخص در ساير آزمايش هاي رواني از خود 
نشان مي دهد، مهار و به دليل جاذبه و گيرايي خاص، براي همه ( افراد، كودك و بزرگسال) مي تواند به 

كار گرفته شود.
٢- بسياري از بي نظمي هاي زندگي جوانان امروزي، نتيجه رها شدن نيروي خالق بالقوه اي است كه 
راه گريز ديگري ندارد. بدون ترديد مدرسه، عامل بسيار مهمي براي پرورش استعداد و تقويت خالقيت 
است. نقاشي وسيله  بياني گيرا و ممتازي است كه مي تواند تاثير قابل مالحظه اي در تكامل هوشي و 

افزايش قابليت ها و رشد نيروي خالق داشته باشد. 
صاحب نظران بسياري بر اين باورند كه روش آزاد ، غير تحميلي و اساسا غيرارشادي، مناسب ترين 
شيوه  آموزش نقاشي به كودكان است و هر نوع اجبار خارجي به كودك آسيب مي رساند و به طور 
ناگهاني قدرت خالقيت او را متوقف مي سازد. از اين رو، نقاشي به روش بداهه مي تواند شيوه مناسبي 
براي آموزش نقاشي در مدارس باشد، به ويژه مدارس كودكان عقب افتاده و استثنايي، زيرا نقاشي 
به روش بداهه، گوش فرادادن به طبيعت بوده كه از خودجوش ترين تجارب به وجود آمده و محركي 

حياتي و الزم براي رشد نيروي خالق مي باشد.
٣- عالوه بر اين ها نقاشي با اين روش مي تواند نقش مهمي در درمان ايفا كند. اين شيوه باعث به حركت 
درآمدن روند آزادسازي فرد شده و در نتيجه نوعي بهبودي حاصل مي شود. مفهوم هنر درماني، مبتني 

بر اين فرض است كه بيان عاطفه در هنر اثر شفابخش دارد.
٤- اشتغال به كار براي كودكان كم سن و سال مناسب نيست، زيرا شرايط سخت زندگي، نبودن كودكان 
در خانه و در كنار خانواده، عدم بهره مندي از امكانات تحصيلي و آموزشي و محدود شدن فعاليت هاي 
كودكانه، تاثير بسيار جبران ناپذيري بر روي كودكان گذاشته و باعث به وجود آمدن اختالالت روحي 

و رواني در آن ها مي گردد.
 محدوديت ها و کاستي هاي تحقيق:

دراين تحقيق مشکالت و کاستي هايي نيز وجود داشت  که عبارتند از:
١- دسترسي به کودکان کار به آساني ميسر نبود و اين هدف تنها از طريق  انجمن کودکان کار 
امکان پذيرشد که البته  محدوديت هايي را نيز در بر داشت؛ از جمله اين که کودکان کار به دليل اشتغال، 
ساعت مشخصي در انجمن حضور نداشتند در نتيجه براي انجام اين آزمون از کودکان معدودي 

به نسبت دختران باشد. 
گروه  دو  در  کار،  کودکان  رنگ  انتخاب  جدول ٢،  در 
سني ٨-٧ و ١٠-٩ سال  مشاهده   مي شود. اين جدول نشان 
مي دهد   کودکاني که در سنين باالتر هستند، بيش تر در معرض 
آسيب هاي رواني قرار دارند و دليل آن هم اشتغال طوالني 
تر آن ها ست. در جدول ٣، انتخاب رنگ در کودکان کار 
و کودکان معمولي مورد مقايسه قرار گرفته است. در اين 

مقايسه اختالف بسياري ميان اين دو گروه مشاهده مي 
شود و اين موضوع بيان گر اختالالت و  ناهنجاري هاي 

روحي و رواني در کودکان کار است. 
کودکان  و  کار  کودکان  شديد  تفاوت   ،  ٤ جدول  در 
معمولي در زمينه ديدن تصاوير و ترسيم   آن ها آشکار 
است و اين تفاوت گوياي تخريب روند خالقيت در کودکان 

کار مي باشد. 

تحليل نقاشي هاي کودکان کار
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منابع وماخذ
کودک  کار  عليه  مبارزه  جهاني  روز  نامه  ويژه  کوچک،  اليورهاي  بغض  مهتاب،  صفرزاده، 

انجمن حمايت از کودکان کار،  ١٣٨٦ .
عباديان، محمود ، گزيده زيباشناسي هگل، فرهنگستان هنر، تهران،  ١٣٨٣ .

عميد، حسن، فرهنگ فارسي عميد،   امير کبير، تهران  ١٣٥٧  .
فدوي، سيد محمد، بداهه سازي در هنر نقاشي و تصويرسازي، طرح تحقيقاتي پرديس هنرهاي زيبا، 

دانشگاه تهران، ١٣٨٦ .
مدد پور، محمد، حکمت معنوي و ساحت هنر،   حوزه هنري، تهران  ١٣٧١ .

لوشر، ماکس، روانشناسي رنگ ها، ترجمه: ويدا ابي زاده،  درسا، تهران ١٣٧٥ .
يونگ، کارل گوستاو، انسان و سمبول هايش، ترجمه: محمود سلطانيه،   ديبا، تهران ،  ١٣٧٧ .

يونگ، کارل گوستاو، روانشناسي ضمير ناخودآگاه، ترجمه: محمد علي اميري،   علمي و فرهنگي، تهران،  
. ١٣٨٣

استفاده شد، به همين دليل تعداد ٣٠ کودک براي آزمون انتخاب شدند.٢- سن کودکان کار به دليل 
نداشتن شناسنامه به درستي مشخص نبود و در بيش تر موارد کودکان سني را اعالم مي کردند که با در 
نظر گرفتن جثه آن ها قابل پذيرش نبود، براي مثال، کودکي که خود را ١٠ ساله معرفي مي کرد، ٦ ساله 
به نظر مي رسيد؛ بنابر اين، سنين کودکان کار در اين پژوهش تقريبي است. در مواردي نيز به علت 
نداشتن سواد و داليل ديگر نام و سن کودک نوشته نشده است. ٣- در اين آزمون اگر رنگ هاي انتخابي 

کودکان به ترتيب انتخاب و اولويت آن ها ثبت مي شد، نتيجه بهتري حاصل مي شد.

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

