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چگونه با نقاشی هاى 
کودكان روبه رو شویم؟

نقاشی برای کودکان نوعی بيان لذت بخش است که به آن ها کمک می کند خودشان 
را به دیگران معرفی کنند. در واقع، این یكي  از بهترین راه ها برای رشد خالقيت ها 

و اعتمادبه نفس آن هاست. نقاشی یکی از فعاليت های پيچيده ي کودکان است كه 
تا اندازه ای ادراکات و احساسات آنان را به تصویر می کشد. از دیدگاه پياژه، نقاشی 

چيزی درحد فاصل بازی و تصویر ذهنی است که کودک به واسطه ي آن دنيای واقعی 
خود را باز مي نمایاند. کودک همه ي مسائل زندگی خود را به واسطه ي نقاشی به 

تجربه درمی آورد. خطوط ترسيمی، انعکاسی از دنيای هيجانی او هستند و نقاشی 
به تنهایی به منزله ي جهانی است که به موازات افزایش هشياری و دگرگونی های 

کودک، متحول می  شود. گاهی برخی از مربيان و والدین با ارزشيابی های نادرست و 
مقایسه ي آثار کودکان با هم کالسی هایشان، اعتماد به نفس را در آن ها مي كشند یا 

آنان را به تقليد از یکدیگر وامي دارند. حتی دیده ام مادراني فرزندشان را بی استعداد 
یا نابغه خطاب می کنند!  این نوع برخوردها با آثار کودکان، نه تنها هيچ کمکی به 
آن ها نمی کند، بلکه باعث سرخوردگی یا اعتماد به نفس کاذب در آن ها می شوند.

چگونه با آثار کودکان برخورد کنیم؟
همه می دانيم که نقاشــی کودکان نوعی 
بيان صادقانه است. آن ها نقاشی نمی کنند، 
که امتيــاز بگيرند يا خود را به عنوان نقاش 
معرفی کنند، بلکه ايــن کار را صرفًا برای 
بيانــی لذت بخش انتخــاب می کنند و در 
عين حال دوست دارند ديگران را هم غافلگير 
کننــد. بنابراين، عکس العمل ما برايشــان 
اهميت دارد. خوب اســت بــه کار آن ها به 
چشم يک اثر هنری نگاه نکنيم، بلکه مثل 
آن هــا از ديدنش لذت ببريم، به بيان آن ها 
احترام بگذاريم، آن هــا را برای ادامه ي کار 
تشويق کنيم و در جمع، به همه ي آن ها به 

طور يکسان توجه نشان بدهيم.

کودکان 7 تا 9 ساله
کودکان هفت ســاله که تازه وارد دبستان 
شــده اند، خود را از کودکان پايه های باالتر 
بيشــتر باور دارند، زيرا هنوز جو و قوانين 
مدرســه روی آن ها تأثير نگذاشــته است. 
اگر آموزگار در زمينه ی آموزش نقاشی اين 

سنين مهارت کافی داشته باشد، کودک به 
راحتی مسير طبيعی خود را ادامه می دهد. 
اما اگر آمــوزگار با بی ميلی و بی اعتنايی به 
اثر كودك نگاه کند يا نقاشی هم کالسی او 
را باال ببرد و به عنوان اثر برتر به همه نشان 
بدهد، يا بدتر از اين هــا در حضور همه ، از 
نقاشــی او ايراد بگيرد، يا از سر خيرخواهی 
تصويری را روی تخته ي کالس بکشــد و 
از دانش آموزان بخواهد آن را عينًا بکشند، 
باعث دلزدگی كودك می شــود، زيرا او ذاتًا 
يک هنرمند است، با اعتمادبه نفس کافی و 
درست مثل يک هنرمند بزرگ خود را باور 
دارد. در اين زمان است که کودک خودش 
را در ميانه ي راه گم می کند. دنيای قشنگی 
که تا آن روز برای خود ســاخته اســت، بر 
سرش آوار می شود! تا آن روز، نقاشی برای 
او ســرزمين آرامش بود و حــاال او در آن 
سرزمين گم شده است. از همين زمان است 
که کودک در منزل موقع نقاشی بهانه گيری 
می کند و مــدام از ديگران می خواهد به او 
کمک کنند يا به جای او نقاشی بکشند تا 

بتواند در کالس خودی نشــان دهد. گاهی 
کودک ســعی می کند خودش راه چاره ای 
پيدا کند. اينجاســت که پديده ی تقليد از 
ديگران، جای خالقيت و نوآوری را می گيرد. 
البتــه بايد گفت در بعضی مــوارد و تا حد 
کمی، تقليد به شرطی که راه چاره نباشد، 
می تواند نوعی يادگيری و رسيدن به شکلی 
جديد برای لذت بردن از نقاشی باشد و در 
کودکان نوعی تعامل و هم فکری ايجاد کند، 

اما بهتر است زياد تکرار نشود.

کودکان 9 تا 12 ساله
کودکان از ســن 9 ســالگی به بعد، کم کم 
زبان های ديگری برای بروز احساساتشان پيدا 
می کنند و ذره ذره خودشان و توانايی هايشان 
را در می يابند. همين احساس باعث می شود 
درک کنند بعضی آدم ها در نقاشی و برخی 
در بقيه ي امور مثل ورزش، موسيقی، انشا و 
رياضيات توانايی دارند. در سال های پايانی 
دوره ی دبستان، کودکان کم کم به يادگيری 
طراحی و نقاشــی و پرداختن به تکنيک ها 
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عالقه مند می شوند و دوست دارند در دنيای 
بزرگ ترها جايی برای خود پيدا کنند. از اين 
رو، کم کم با تقليد از هنرمندان دور و برشان، 
تالش می کنند طراحی کنند و آن را سايه 
روشن بزنند. در اين زمان نيز يکی  ديگر از 
سردرگمی ها اتفاق می افتد و نقش مربی و 
پدر و مادر مهم می شود. از يك طرف هنر 
يک درس اســت و بايد ارزشيابی شود و از 
طرف ديگر اين درس با بقيه ی درس ها فرق 

دارد، چون دنيايی متفاوت دارد. 
بنابراين، خوب است كودك را در اين مسير 

راهنمايی و ياری کرد تا بتواند در عين لذت 
بردن از هنرمندی اش، همچنان خود را باور 
داشته باشــد و برای انجام و نمايش اثرش 

تالش و ذوق به خرج دهد. 
اين ميسر نمی شود، مگر با تشويق و توجه 
نشان دادن به اثر او. در اين مرحله، كودك 
دوست دارد از مربی اش بيشتر ياد بگيرد و 
مربی بهتر اســت نظراتش را به او پيشنهاد 

دهد، نه اينکه تحميل کند! 
در اين صورت، مسير خالقيت او همچنان 

باز خواهد بود.

ارزشیابی اثر دانش آموز
به واقع، هنر يعنی بروز احساس با بيانی 
دلنشــين، همراه با خالقيت. اما اگر به 
چشم يک درس به آن نگاه کنيم، نکاتی 
را می توان به عنوان ارزش در نظر گرفت: 
1. نظم و تالش در يادگيری روش های 
جديد طراحی، هر چند ساده و کودکانه، 

2. ايجاد  اثر هنری خالق و زيبا. 
تفکيک ايــن دو ارزش بــه اين دليل 
اســت که همه ی دانش آموزان به طور 
يکســان و طبيعي خالق و مســتعد 
نيستند، اما همه می توانند به يک ميزان 
تالشگر و منظم باشــند. پس نمره ی 
تــالش باعث می شــود، دانش آموزانی 
که چندان مستعد نيستند، در گرفتن 
نتيجه ي عالی از بقيه عقب نمانند. نبايد 
فراموش کــرد که ايــن دانش آموزان، 
همان هنرمندان بالفطره ای هستند که 
خردسالی را پشت  سر گذاشته اند و حاال 
کم کم با توانايی های خود آشنا شده اند. 
هرگز اين دسته بندی را در حضورشان 
مطرح نکنيد، چرا که ممکن است کسی 
در مقطعی از زمان آفريننده نباشــد، 
اما زمانــی ديگر اين اتفــاق در او رخ 
دهد. پس با تعيين اينکه تو مستعدی 
يا نيســتی، راه را بر او نبنديم و اجازه 
دهيم نقاش کوچک درونش زنده بماند. 
از اين رو، گاهــی از او بخواهيم فارغ از 
سن و شــرايطش، احساسات ذهنی و 
درونی اش را آزادانه نقاشی )نقاشی آزاد( 
كند و از آن لذت ببرد، بدون آنکه نظر يا 

ارزشيابی در کار باشد.
در پايــان، پس از ســال ها کار در اين 
زمينه، به اين نتيجه رســيده ام که قرار 
نيســت همه ی دانش آمــوزان کالس 
هنرمند شــوند، اما قرار اســت همه ی 
آن ها از درس هنر لذت ببرند و در آينده 
خاطــره ی شــيرينی از کالس هنر در 

ذهنشان به يادگار بماند. 
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