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زهـرا (حلیـه) صبورنـژاد در سـال  1368در تهـران متولـد شـد .وی مدرک
کارشناسـی علـوم ارتباطـات اجتماعـی و کارشناسیارشـد مطالعـات
فرهنگی و رسـانه را از دانشـکده علوم اجتماعی دانشـگاه تهـران اخذ کرده
اسـت و در حـال حاضـر دانشـجوی دکتری دانشـگاه عالمـه طباطبائی در
رشـته ارتباطات اسـت.
صبورنـژاد در سـال  1394از پایاننامـه کارشناسیارشـد خـود بـا عنوان
«هویـت دخترانـه و تلفن همراه هوشـمند؛ کاربـرد تلفن همراه هوشـمند
در برسـاخت روایـی هویـت» دفـاع کـرد .فعالیتهـای پژوهشـی وی
در حـوزه هویـت و فناوریهـای ارتباطـی و همچنیـن ارتباطـات علـم و
فنـاوری انجام شـده اسـت.
انتشـار مطالـب و يادداشـتهای متعـدد در حـوزه رسـانه و ارتباطـات
و همـكاری بـا رسـانههای مکتـوب و تلویزیـون از دیگـر فعالیتهـای
اوست.

چکیده اثر
بـا غوطـهوری زندگـی امروز جوامـع در اتصال مداوم و سـيار شـدن بيشازپيـش ،ارتباطات يـك فرآينـد فناورانه صرف
باقـی نمیمانـد و تبديـل بـه پديـدهای فرهنگیاجتماعـی میشـود .پژوهـش حاضـر در پـی مطالعـه كاربـرد مهمتريـن
ابـزار حـال حاضـر ارتباطـات سـيار (تلفـن همـراه هوشـمند) در برسـاخت روايـی هويـت دختـران نوجوان ،بـه عنوان
نمونـهای از كاربـران نسـل ديجيتـال ،بـوده اسـت .در اينجـا ،روايتهـا به عنـوان افزارهايی بـرای مفصلبنـدی «خود»
تلقـی شـدند و بديـن ترتيـب رويكـرد پژوهـش حاضر به هويـت در قالـب مطالعـات برسـاختگرای روايـی گنجانده
شـد تـا روشـن شـود ابـزار فناورانه نـوی همچـون تلفن همـراه هوشـمند چگونه بـا قـرار دادن دختـران در چالـش ميان
تـداوم خـود هويـت و تجربـه زيسـته بـه كار مـیرود .نتايـج تحقيق کـه بـا روش كيفـی و تكنيـك مصاحبه بـا تعدادی
از دختـران نوجـوان  14تـا  18سـاله كاربـر تلفـن همـراه هوشـمند و در حـال تحصيـل در مـدارس
برگزيـده (مـدارس تيزهوشـان ،نمونه دولتـی و غيرانتفاعی طراز اول) شـهر تهران انجام شـده حاکی
از آن اسـت كـه روايتهـای هويتـی دختـران نوجوان متضمـن نوعی گسسـت از جامعه اسـت و از
سـوی ديگـر ،شـرايط فناورانـه جديد ايـن گـروه اجتماعـی را در وضعيت بغرنج سـتيز هويتـی قرار
داده است.

