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هنرآموز گرافیک هنرستان زینب کبری )س( شهرستان شاهین دژهما رضازاده
اشاره

امروزه در كشورهای توسعه یافته شکوفایی و پرورش خالقیت دانش آموزان از مهم ترین فعالیت های 
آموزشی است و عالی ترین هدف آموزش وپرورش در سطوح مختلف تحصیلی به شمار می رود. در این 

كشورها همواره به این نکته توجه می شود كه روند آموزش برای فراگیرندگان روندی پویا و مؤثر 
باشد، دانش آموزان خود فعاالنه در امر آموزش شركت  كنند، تفکر كنند و ایده های بکر ارائه نمایند. 

با توجه به اهمیت این موضوع پژوهش حاضر با هدف بررسی شیوه ها و تکنیك های خالقیت آفرین در 
آموزش هنر تصویرسازی تدوین یافته است. در این مقاله پس از بررسی تعاریف و نظریات ارائه شده در 

خصوص ماهیت خالقیت و هنر تصویرسازی، به ضرورت به كارگیری خالقیت در تصویرسازی پرداخته و 
راهکارهای آموزش خالقیت در هنر تصویرسازی را، با استفاده از تکنیك بارش فکری1 مورد مطالعه قرار 

داده ایم. یافته های این پژوهش نشان می دهد كه خالقیت قابل آموزش و یادگیری است و می توان با استفاده 
روش ها و تکنیك های پرورش خالقیت از جمله روش بارش فکری در فرآیند آموزش هنر تصویرسازی 

جهت پرورش خالقیت هنرجویان و خلق آثار تصویری خالق بهره گرفت.

كلیدواژه ها:
خالقیت،  تصویرسازی، ایده ، بارش فکری
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مقدمه
از پیچیده ترین و عالی ترین جلوه های اندیشه انسانی، تفكر 

خالق است كه در رشد و تكامل فرد و تمدن بشری نقش 
مؤثری دارد. خالقیت زیر بنای اختراعات و دستاوردهای 

هنری و علمی است و پرورش آن در آموزش هنر به خصوص 
هنر تصویرسازی، به دلیل بی شمار بودن تولیدات و خدمات 

آن و نیز تنوع مخاطبان و مصرف كنندگان آن امری مهم 
و ضروری است. هنرجویان در تصویرسازی به تفكر خالق 

نیاز دارند تا بتوانند ایده ها و تصاویری را خلق كنند كه 
موجبات لذت و جذب هر چه بیشتر مخاطبان را فراهم آورد 

)مثقالی، 1390: 52(. متأسفانه ما در كشور در زمینة آموزش 
این شاخة مهم گرافیكی با كمبود كتب و منابع آموزشی 

الزم مواجه هستیم و اندك كتب درسی و آموزشی موجود 

مرتبط با این رشته یا متون ترجمه شده اند و یا بیشتر به 
بیان تكنیك ها پرداخته اند، در حالی كه تكنیك تنها یكی از 
ركن های یك اثر تصویری موفق محسوب می شود، در واقع 

در این آثار به اصول مهمی از جمله خالقیت كه نقش مهمی 
در جذب و تأثیرگذاری هر چه بیشتر مخاطبان دارد توجه 

چندانی نشده است )فاضل 1386، 38(، به همین دلیل است 
كه هنرجویان در مقاطع مختلف تحصیلی چه در هنرستان و 
چه در دانشگاه ها آموزش الزم و منطبق با مهارت های خالق 
را در جهت تولید، آثار تصویری خالق نمی بینند و بیشتر به 

خلق آثار تقلیدی و به دور از تفكر خالقانه روی می آورند. 
این مشكل هنرجویان را به كپی كارهایی تبدیل می كند كه 
قرار است پس از اتمام تحصیالت خود به فعالیت  هنری در 
سطح جامعه بپردازند و این مسئله نه تنها به خودشان در 
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زمینه  شغلی آسیب  خواهد زد، بلكه آینده هنری كشور را نیز 
دچار ركود خواهد كرد. این در حالی است كه در دنیا دست 
كم 200 تكنیك و روش پرورش خالقیت و ایده یابی توسط 
محققان ارائه شده كه ما می توانیم از این روش ها در آموزش 

و خلق آثار تصویری خالق بهره گیریم.
اخیرا تام كلی و تیم براون2 و همكاران آن ها در كتاب 

»تغییر از طریق طراحی« )2009( تكنیك های جامعی 
را برای قرار دادن مسائل در چارچوب حل مسائل و ابداع 

راه حل ها با تأكید بر طراحی، به عنوان مفهومی برای 
برآوردن نیازهای بشری توسعه داده اند. محققانی همچون 

الكس. الف.3 در كتاب »تخیل كاربردی« )1953( و 
ادوارد دوبونو4 در كتاب »فكر جدید« )1967( به شرح و 

توضیح روش های خالقانه حل مسئله پرداخته اند. پاول 
تورنس5)1979( نیز از جمله محققانی است كه تحقیقات 

خود را به بررسی محیط خالق و خالقیت متمركز نمودند. 
او در كتاب »مهارت و توانایی های خالق« به نقل از 

قاسم زاده، به بررسی راهكارها،  آزمون و شیوه های پرورش 
خالقیت پرداخته است.

با نظر به مباحث فوق، هدف از مطالعة حاضر بررسی 
راهكارهای آفرینش خالق در آموزش تصویرسازی با 

استفاده از تكنیك های پرورش خالقیت و ایجاد توانایی در 
هنرجویان برای شكستن مرزها و فراتر آنان از چارچوب  

تفكرات قالبی و فكر كردن به شیوه های متفاوت و جدید و 
رسیدن به ایده های نو و خالق در جهت خلق آثار تصویری 

خالق می باشد.

خالقیت؛تعاریفونظریهها
فالسفه، پژوهشگران و روان شناسان هر كدام خالقیت 
را در حیطه های گوناگون مورد مطالعه قرار داده اند. مثاًل 
برخی آن را یك موهبت الهی دانسته اند. افالطون منشا 

آن را ماوراءالطبیعه می داند. براساس این دیدگاه هنرمند 
در ابداعات خویش از نیرویی فراانسانی الهام می گیرد. 

سوروكین6 معتقد است كه بزرگ ترین دست یافته های خالق 
انسانی نتیجه نیروهای فراطبیعی و فراحسی است )اف. نلر، 

.)21 :1380
دسته ای دیگر خالقیت را در حیطة انسان گرایی مورد 

بررسی قرار داده اند. از این نظر خالقیت به امور خارق العاده 
مربوط نمی شود، بلكه همه افراد می توانند به شرط فراهم 

آوردن شرایط درونی و بیرونی امكان رشد بالقوه آن در خود 
به وجود آورند )حسینی، 1388: 44(.

در كل، خالقیت مفهوم پیچیده و مبهمی است كه بیان 
تعریف مستقلی از آن دشوار می باشد. به همین دلیل هر 

كدام از صاحب نظران تعریفی از خالقیت ارائه داده اند. البته 
علی رغم تفاوت های اساسی كه در این تعاریف وجود دارد، 

از بعضی جهات دارای نقاط مشتركی می باشند. از مهم ترین 

نقاط اشتراك این تعاریف كه بسیاری از پژوهشگران در آن 
به توافق رسیده اند، ویژگی »نو بودن و تازگی داشتن« است 

)ویزبرگ، 1387: 20(. اما تازگی و نو بودن،  نمی تواند به 
تنهایی مفهوم خالقیت را روشن كند زیرا بسیاری چیزها 

ممكن است نو و تازه باشند، اما خالقانه نیستند. به همین 
دلیل بعدها عنصر »ارزشمند بودن« را به آن افزودند 

)حسینی، 1388: 30(. به این معنا كه خالقیت فرایند، خلق 
چیز جدیدی است كه دارای ارزش باشد.

بنابراین، خالقیت را به طور كلی می توان یك فرایند 
ذهنی، مركب از قدرت ابتكار و انعطاف پذیری تعریف نمود، 

كه هدف آن تولید یك ایده و محصولی ارزشمند، كاربردی و 
نوآورانه است و قابلیت پرورش دارد.

عناصرواجزایخالقیت
فرایند پرورش خالقیت نیازمند عناصری است كه افراد 
به شرط دارا بودن آن ها می توانند مهارت های خالق را در 

خود پرورش دهند. از جمله، سه عنصر اساسی فرایند پرورش 
خالقیت عبارت است از: دانش و مهارت های مربوط به 

موضوع،  مهارت های مربوط به تفكر خالق و داشتن انگیزه. 
مهارت های مربوط به موضوع به منزله، مواد اولیه و شامل 

استعداد، تجربه و آموزش است كه هر فرد در یك زمینه 
خاص دارد )صادقی مال امیری، 1386: 134(. برای مثال 

روشن است كه یك فرد زمانی در نقاشی می تواند خالقیت 
داشته باشد كه قباًل چگونگی كار كردن با قلم مو و تركیب 

رنگ ها را آموخته  باشد. پس به طور كلی انسانی می تواند 
در یك زمینه خالق باشد كه مهارت هایی را در آن زمینه 

یاد گرفته باشد. با وجود اهمیت این عنصر اگر فردی از 
باالترین حد استعداد،  تجربه، دانش و غیره برخوردار باشد، 
اما از مهارت های مربوط به تفكر خالق بی بهره باشد هرگز 

نمی تواند كار خالقانه انجام بدهد )قاسمی و اقلیدس، 1384: 
62(. مهارت های مربوط به تفكر خالق با شكستن قالب ها، 

مهارت های موضوعی را در راهی جدید به كار می گیرند، 
یعنی از مهارت های موضوعی به شكل جدید استفاده 

می كنند.
انگیزه یكی از عوامل یا عناصر اساسی و از مهم ترین اجزا 
در این مجموعه است. اگر فردی دارای هر دو مهارت مربوط 
به موضوع و تفكر خالق باشد ولی انگیزه الزم را برای شروع 
كار نداشته باشد، هرگز نمی تواند به خلق اثری خالق دست 

یابد )حسینی، 1388: 66(. برای شروع فرایند خالقیت، 
وجود انگیزه درونی خیلی مهم است. تحقیقات تجربی 

نشان می دهد كه انگیزه درونی می تواند نقش سازنده تری 
در تحقق خالقیت داشته باشد. )صادقی مال امیری، 1386: 

44(. اگر انگیزه از درون بجوشد كار برای فرد جالب و 
لذت بخش می شود.
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مفهومتصویرسازی
تصویرسازی یكی از شاخه های مهم هنرهای تجسمی 

است كه از گذشته های دور تا به امروز كار انتقال و رساندن 
مفاهیم و پیام های موردنظر بشر را برعهده داشته و در 

همه جوامع مردم( از آن برای برقراری ارتباط با یكدیگر 
بهره گرفته اند. از تصاویر غارهای عهد پارینه سنگی گرفته 

تا تصاویر كتب مختلف، همه حاكی از اهمیت این هنر 
ارزشمند در بیان و بهتر فهمیده شدن اهداف، احساسات و 

اندیشه های بشری است.
از هنر تصویرسازی می توان برداشت ها و تعاریف 

گوناگونی ارائه داد اما پدیده ای كه اختصاصاً در دوره معاصر، 
با عنوان هنر تصویرگری یا تصویرسازی از آن نام برده 

می شود در ارتباط با یك متن یا محتوای مشخص تعریف 
می شود. فرشید مثقالی تصویرسازی را در معنای معاصر 
خود این گونه تعریف می كند: »تصویرسازی عبارت است 
از متن  یا معنایی را برای مخاطبی معین، مصور و تزیین 

كردن« )مثقالی، 20، 1388(.
مضمون هنر تصویرسازی ارتباط نزدیكی با ادبیات 
دارد و عناصر محتوایی خود را از ادبیات وام می گیرد. 
تصویرسازی همچنین از سویی به نقاشی وابسته است 

و عناصر بصری بیان خود را با وام گرفتن از نقاشی بیان 
می كند. در عین اینكه تفاوتی بنیادین از لحاظ نقطة شروع 
بین هنر تصویرسازی و نقاشی بر قرار است و آن این است 

كه نقاشی امری شخصی است كه در چارچوب ذهنی 
هنرمند در طول سالیان زندگی اش شكل می گیرد و پا به 

عرصه وجود می گذارد؛ در حالی كه تصویرسازی امری است 
ارتباطی كه در چارچوب یك نوشتار و گفتار معین شكل 

می گیرد و قابلیت تكثیرشدن دارد )مهردادفر، 12، 1390(.
تصویرسازی، هم به لحاظ روش و هم به لحاظ چگونگی 
عرضه، تقسیم بندی و انواعی دارد كه می توان آن را براساس 
اهداف، محتوا و موضوع به انواع تصویرسازی كتب علمی و 

آموزشی؛ تصویرسازی كتاب كودك، تصویرسازی مطبوعاتی 
و تبلیغاتی و غیره اشاره نمود.

ضرورت پرورش خالقیت در آموزش تصویرسازی
تصویرسازی شیوه ای از بیان و تلفیقی از منطق و 
خالقیت است كه در صورت به كارگیری خالقیت در 

آفرینش آن می تواند تصویری می تواند به زیباترین، 
نافذترین و ماندگارترین اثر تبدیل شود و شانس نفوذ، 

گسترش بیشتری پیدا كند )زیگن، 20:1390(. یك 
تصویرساز احتیاج به نیرویی خالق دارد تا بتواند ایده، 
تصاویر، فرم ها و رنگ هایی بسازد كه به بهترین وجه 

محتوای پیام را به مخاطبان منتقل كند. اهمیت یك اثر 
تصویری خوب تنها در منعكس كردن تصویری محتوی 

نوشته نیست؛ بلكه یك تصویرساز باید بتواند با به كارگیری 

مؤلفه های خالقیت در تصویرسازی، از یكنواختی و تك 
بعدی بودن اثر جلوگیری كرده و در خواننده انرژی و شوق 
بیشتری برای ادامة مطالعه ایجاد كند)داوودی، 1388: 82(.

به كارگیری خالقیت در خلق كاراكترها و فضاپردازی 
آثار، منجر به این می شود كه مخاطب اثر را به تفكر بیشتری 
ترغیب كند تا بیش از آنچه را كه در متن وجود دارد به تصور 
خویش درآورد و به درك عمیق تر و بهتری از موضوع دست 
یابد. هر قدر اثر هنری محصول خالقیت هنری هنرمند باشد 
در مخاطب احساسی بهتری از خشنودی و لذت برمی انگیزد 
و اثر هنری را به امری زیبا مبدل می سازد. )بلخاری، 1388: 

155(. تماس مستمر مخاطب با كارهای هنری بدیع عالوه بر 
دادن اطالعات جدید به او به آگاهی بصری وی از اطراف نیز 
می افزاید. اگر ایده ها و موضوعات تصویری مهارت های تخیلی 

و خالقانه باشند بی معنا و یا كم ارزش خواهند بود، زیرا هنرمند 
بودن به توانایی در طراحی و خلق آگاهانه نشئت یافته از 

تصورات و قدرت نوآوری بستگی دارد )ساطعی: 1386: 54(.
امروزه، با پیشرفت علم و تكنولوژی،  استفاده از خالقیت 

در تصویرسازی به خصوص تصویرسازی كتاب كودكان 
ضرورت بیشتری یافته است. زیرا كودكان بیشتر اوقات وقت 
خود را صرف دیدن كارتون ها و بازی های متنوع كامپیوتری 
می كنند و تمایل كمتری نسبت به خواندن كتاب دارند، تا 

جایی كه كم توجهی به خرید و مطالعه كتاب توسط این گروه 
سنی موجب نگرانی بسیاری از روان شناسان و پژوهشگران 

كودك شده است )كامالن، 1391: 87(. پژوهش هایی كه در 
حیطة چگونگی ایجاد پیوند كودك و كتاب صورت پذیرفته 

نشان دهندة این است كه كودكان از طریق حس خود با 
پیرامونشان ارتباط برقرار می كنند و برپایة آن تجربه ها از 
خود واكنش نشان می دهند. تصاویر مختلف در رنگ ها 
و سبك های گوناگون خالقانه این واكنش ها را تشدید 

كرده و قدرت تخیل و تشخیص آن ها را در رابطه با اجزای 
پیرامونشان می تواند افزایش دهد )موسوی، 1386: 46(. 

استفاده از تصاویر خالقانه در تصویرسازی كتاب كودكان به 
آن ها كمك می كند، تا بتوانند در خود جهانی خالق بیافرینند 

و خالقیت جهان خود را بهتر درك نمایند )ساطعی، 1386: 
18(. با كمی توجه به زیبایی شناسی و به كارگیری خالقیت 

در طراحی و نوع ارایه كتاب می توان تحرك و جاذبه های 
بصری فراوانی برای خرید و مطالعه كردن كتاب به وجود آورد 

)كامالن، 1391: 88(. چرا كه اولین تأثیر هر كتاب، معموالً 
به وسیلة جاذبة بصری آن به وجود می آید.

آموزشخالقیتدرتصویرسازیبااستفادهاز
تکنیكبارشفکری

علم روان شناسی نشان می دهد كه فرایند خالقیت  
امری ذاتی نیست، بلكه می تواند رشد و پرورش داده شود. 

از طریق آموزش می توان به افراد یاد داد كه می توانند 
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خودشان از راه های غیرمعمول در شناسایی و حل مشكالت 
خود دست یابند )عابدی ، 1372، 47(. در دنیا دست 
كم200 روش برای پرورش خالقیت و ایده یابی توسط 

محققان ارائه شده است كه می توان از این روش ها در آموزش 
و خلق آثار تصویری خالق بهره گرفت؛ روش های مختلفی از 

قبیل بارش فكری، سینکتیکز7 . تكنیك  ارتباط اجباری8، 
تكنیك  اسكمپر9 و غیره )نیرومند، 1391: 6(. در میان الگوها 

و روش هاي متعدد پرورش خالقیت، روش بارش فكري از 
جملة بهترین الگوهایي است كه در مدت زماني كوتاه، منجر 
به رسیدن به ایده هاي نو و خالقانه مي شود. )الپتن، 1392: 
18 ـ17(. این روش در سال 1950 توسط الكس. اف. آژبرن 

ابداع شد و با سرعت به روشي محبوب براي كمك به افراد 
در زمینه تفكر خالق، حتي افرادي كه به هیچ وجه خالق 

نمي دانستند، تبدیل شد. در این روش از تفكر خالق یا تفكر 
واگرا10  باري دستیابي به بهترین ایده هاي مفهومي و هسته اي 
استفاده مي شود. در روش بارش فكري خاصي حاكم است كه 
رعایت آن ها منجر به رسیدن به بهترین ایده ها خواهد شد و 
در طي اجراي آن باید بدان توجه داشت این عبارت است از:

1. انتقاد ممنوع: در اجراي این روش باید از هرگونه 
قضات و داوري در خصوص ایده هاي طرح شده توسط افراد 

خودداري كرد. زیرا انتقاد ممكن است مانع ارائه ایده هاي نو و 
خالقانه گردد.

2. كمیت بیشتر: ارائه هرچه بیشتر ایده ها موجب مي شود 
راه حل ها و ایده هاي بیشتري طرح شود و دامنه انتخاب 

وسیع تر گردد؛ به عبارتي كمیت بیشتر كیفیت بهتر را به 
دنبال خواهد داشت.

3. تركیب: از تركیب ایده هاي حاصل شده مي توان به 
نتایج جدیدتر و بهتري دست یافت. )حسیني، 1390: 59(.
قواعد این روش فرصت خوبي را ایجاد مي كند كه افراد 
بدون نگراني از هرگونه قضاوت و انتقادي به ارائة ایده هاي 

خود بپردازند. استفاده از روش بارش فكري در ساعات 
آموزش تصویرسازي به خوبي میسر است. این روش را 

مي توان به صورت گروهي و فردي اجرا كرد اما روش گروهي 
آن مطلوب تر است.

در ساعات آموزش تصویرسازي و یا در جلسات گروهي 
كه افراد گروهي كار مي كنند مدرس یا مربي مي تواند ابتدا 

كاراكتر ها و عناصر اصلي موضوع یا محتواي موردنظر را 
مشخص كند و سپس هر یك از هنرجویان ایده هاي خود را 

در خصوص نحوه طراحي كاراكترها، فضاپردازي و انتخاب 
تكنیك موردنظر به صورت تصویري روي تخته یا تابلو كه در 
معرض دید گروه قرار دارد ارائه دهد. این كار سبب خواهد 

شد كه هم ذهن از طریق دیدن بهتر متوجه مطلب شود 
و هم ایده ها به سهولت قابل دیدن مقایسه، طبقه بندي و 

تركیب شوند و بین افراد به اشتراك گذارده شوند )عابدي، 
1383: 12(. با ادامة بسط ایده ها، افراد گروه با دیدن ایده هاي 
تصویري هم گروه هاي خود از یكدیگر الهام گرفته و ایده هاي 
جدیدتر و متنوع تري به ذهن آن ها خطور خواهد كرد. بدین 
ترتیب كه وقتی یكی از اعضای گروه  ایده ای را طرح می كند 

موجب تحریك ایده های سایر افراد شده و ایده های جدیدتری 
به آن ها الهام خواهد شد و زنجیره ای از افكار و ایده های 

خالق در خصوص موضوع موردنظر شكل می گیرد. عالوه 
بر این نوعی رقابت در افراد گروه حاصل می گردد كه منجر 
به تالش بیشتر آن ها برای طرح ایده های خالق خواهد شد 

)جوزی، 1387: 57(.
روش بارش فكری را به شكل فردی نیز می توان در 

تصویرسازی اجرا كرد. به این ترتیب كه فرد فقط عضو گروه 
بارش فكری باشد و با مشخص كردن موضوع اصلی شروع به 
ارائة ایده های مختلف در خصوص نحوه طراحی كاراكترها و 
فضاسازی و نحوة اجرای اثر كند. هر چه قدر تعداد ایده های 
ارائه شده بیشتر باشد به نتایج بهتری می توان دست یافت 

و در پایان از بین ایده های ارائه شده می توان بهترین ایده را 
انتخاب كرد )حسینی، 1388: 95(.

در طی اجرای روش بارش مغزی در جلسات آموزش 
تصویرسازی می توان از اصل تغییرات فراوان كه شامل 

كوچك و بزرگ  كردن، اغراق، حذف یا تقسیم و نیز تغییر و 
اصل جاندارانگاری، كه شخصیت دادن به همة اشیا، عناصر 

و پدیده هاست، در طراحی شكل كاراكترها و فضاسازی 
اثر، برای دستیابی به نتایج خالقانه تر بهره گرفت )نیرومند، 

1391: 17( استفاده از این اصول كمك می كند تا هنرجویان 
ایده های اولیه خود را دستكاری كنند و به ایده های جدید و 

شگفت انگیزی بر پایة ایده های اولیة خود دست یابند.
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نتیجهگیری
تصویرسازی های جذاب و گیرا اصوالً با مهارت در تفكر 
خالق همراه هستند. هر اثر تصویری باید یك كشش اولیه 

برای ارتباط با مخاطب داشته باشد تا او را جذب كند و 
درگیر اثر عرضه شده نماید. جذابیت اثر می تواند موجب 

اتصال اولیة مخاطب با اثر شده و اطالعات الزم را به او انتقال 
دهد؛ و رسیدن به این مهم تنها با به كارگیری خالقیت و 
ایده های نو در تولید اثر تصویری ممكن می  شود. مطالعات 

انجام گرفته نشان می دهد كه خالقیت مجموعه ای از 
مهارت های قابل اكتساب است كه از طریق تكنیك ها و 

فرایندهای آموزشی مؤثر می توان آن را به افراد آموزش داد. 
تاكنون روش ها و تكنیك های مختلفی در خصوص پرورش 

خالقیت در زمینه های مختلف ارائه شده است كه از این بین، 
روش بارش مغزی روشی مناسب جهت آموزش خالقیت به 

هنرجویان در درس تصویرسازی به شمار می آید.
قواعد این روش موقعیتی فراهم می كند كه هنرجویان 

بدون نگرانی از ارزیابی دیگران به ابراز ایده های خود بپردازند 
و بدین ترتیب اعتمادبه نفس آنان افزایش یافته و امكان 
ارائة ایده  های ابتكاری و خالق در خصوص موضوع مورد 

تصویرسازی فراهم آید.

پیشنهادهایكاربردی
1. ایجاد تقویت و نگرش  هنر آموزان و اساتید هنر نسبت 
به كارایی روش های خالق در تدریس و تأثیر آن بر خالقیت 

هنرجویان.
2. گنجاندن فعالیت هایی براساس روش های خالقیت 

در متن و محتوای منابع و دروس، در آموزش تصویرسازی، 
توسط برنامه ریزان آموزش و درسی.

3. آموزش كاربرد و استفاده از روش بارش فكری و 
سینكتیكز برای ایده یابی در تصویرسازی هنرجویان.

4. برگزاری دوره های آموزشی خالقیت و راهكارهای 
پرورش آن در آموزش تصویرسازی برای هنر آموزان.
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