
 

 
 

 
   

 پژوهش هنرگروه آموزشی 
  

 پژوهش هنررشته در  پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد
 

 عنوان:  ي هنري ایران اي و تاثیرات آن بر جامعه هاي رسانه سیر تحوالت فناوري
 :اول استاد راهنما  کتر عباس اکبريد

  :راهنما دوماستاد    انیساز تیچ نیحس ریدکتر ام
  دانشجو: رعنا غفوري ساربانقلی

    93شهریور
  واژه هاي کلیدي: ، فرهنگ پذیريایران هنري ي جامعه اي، اي، هنر چندرسانه هاي رسانه هنر ایران، فناوري 

  چکیده: 
هایی هستند که در  اي از جمله نوآوري هاي رسانه آدمی در پی برقراري ارتباط دست به ابداعاتی ستودنی زده است. فناوري

هاي علوم همچون حوزه هنر را تحت تاثیر خود  حوزهو بسیاري از   ي علوم ارتباطات روز به روز پیشرفت شایانی کرده حوزه
کمک تولید، ارائه و تکثیر آثار هنري  بهی جدید با امکاناتی پیشرفته پا به عرصه نهاده و های ند. با گذر زمان رسانها هقرار داد

هاي الزم جهت مواجهه با آنان را ندارند، به علت  هایی که زیرساخت سرزمینهاي جدید به  ورود رسانههمواره . فراوانی کردند
هدف از این پژوهش آشنایی با زند.  هایی را رقم می شکاف فرهنگی بین کشورهاي تولید کننده و مصرف کننده چالش

آنها براي جهانی   قابلیتهاي هنري جدیدي است که در پی آنها وارد ایران شدند و یادآوري  اي و شاخه هاي رسانه فناوري
هاي جدید انجام گرفته که امروزه  شدن فرهنگ و هنر ایرانی اسالمی است و اینکه چه اشتباهاتی در گذشته در پذیرش رسانه

صورت  اي ـ اسنادي ارزیابی توسعهحاصل از این پژوهش توصیفی ـ تاریخی که به شیوه  نتایج باید از آنها اجتناب ورزیم.
هاي جدید در هر برهه از تاریخ، هنر  که پذیرش رسانهمبین آن است  ،اي گرد آمده ات آن با روش کتابخانهگرفته و اطالع

هاي روز  کاربرد فناوري همچنین مالحضه گردید که. ایرانی را از منظر تولید، تکثیر و مفهوم تحت تاثیر خود قرار داده است
در این راستا . رود ذیر است بلکه امري ضروري و مهم به شمار میناپ اي براي جذب مخاطب نه تنها امري اجتناب رسانه

هاي اصلی حفظ فرهنگ و هویت ملی موظفند با هوشمندي و وسواس خاصی از   اي به عنوان مهره هنرمندان هر جامعه
 .اي براي آفرینش و ارائه آثاري اصیل اقدام نمایند هاي رسانه فناوري

  

 
  
 

 


