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 دمهمق

افراد  ۀاند که هم قبل بر این عقیده بوده ها مدتبسیاری از روانشناسان از 

باشند یا نباشند به هنگام کشیدن یا رنگ کردن یك  دیده تعلیمخواه 

کنند.  از وضعیت عاطفی خود را بیان میای  تصویر ناخودآگاه شمه

)تخیل دیوانگی( وجود  ۀضمن پژوهش دربار 1876در سال  1سیمون

 را                                های رفتاری بیماران شدیدا  آشفته و نشانه ها نقاشینوعی رابطه میان 

به سنجش هوش        عمدتا ( 1926) در سال ،2قرار داد )گودیناف( موردتوجه

کند تحلیل نقاشی کودکان  پردازد و خاطرنشان می از طریق نقاشی می

 آید.  ار میه کها ب آنبرای ارزیابی عاطفی 

را  (DAP) اوور یك آزمون نقاشی به نام کشیدن یك شخص  کان مك

با یك  (A4) طراحی کرد. در این آزمون یك صفحه کاغذ  1949در سال 

که  خواهندمیز او گیرد و ا کن در اختیار آزمودنی قرار می مداد نرم و پاك

هنگامی که کشیدن این نقاشی به پایان  د،تصویر یك شخص را بكش

جنس مخالف  تاشود  داده می ویرسید یك صفحه کاغذ سفید دیگر به 

هایش  شینقامك اوور( معتقد بود که کودك در ) د.تصویر قبلی را بكش

از  هایی را بیان جنبه ها نقاشیولی  ؛کند ذهنیات خود را فرافكنی می

تر و پایدارتر از حاالت عاطفی گذراست و  داند که دائمی شخصیت می

همانندسازی نقش  ۀکنند کشد منعكس ای که اول آزمودنی می چهره

 جنسی اوست. 

های  رویكرد بسیار متفاوتی از جنبه 1968الیزابت کوپنیز در سال 

روابط بین فردی  ۀنظری اساس بردهد وی  عاطفی بیان نقاشی ارائه می

                                                                 
1
 simon,w,E 

2
 Goodenagh,F 



انسان  ۀنهد که نقاشی چهر )سالیوان( کار خود را بر این فرض بنیان می

اول بازتابی از سطح تكامل و مناسبات بین فردی کودك یعنی  جۀدر در

نسبت به خودش و اشخاص مهم دیگر در زندگی اوست. به نظر  نگرش او

)کوپینز( نقاشی بیش از آنكه نمایشگر خصوصیات شخصیتی پایدار باشد 

اوور از هر کودك   از حاالت عاطفی جاری است. وی برخالف مك بازتابی

اخص عاطفی را در اوور ش  با استفاده ازکار مك وگرفت  یك نقاشی می

پریشان بیش از                           د که غالبا  در نقاشی کودكرک می تعییننقاشی کودکان 

 شود.  کودك بهنجار دیده می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


