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رتبه: برگزیده سوم بخش جوان
تحصیالت: كارشناسی ارشد

تلفن همراه  و  اثر: هویت دخترانه  عنوان 
هوشمند؛ كاربرد تلفن همراه هوشمند در 

برساخت روایی هویت

زهرا صبورنژاد

ZAHRA SABOURNEJAD

زهـرا )حلیـه( صبورنـژاد در سـال 13۶۸ در تهـران متولـد شـد. وی مدرک 

مطالعـات  كارشناسی ارشـد  و  اجتماعـی  ارتباطـات  علـوم  كارشناسـی 

فرهنگی و رسـانه را از دانشـکده علوم اجتماعی دانشـگاه تهـران اخذ كرده 

اسـت و در حـال حاضـر دانشـجوی دكتری دانشـگاه عالمـه طباطبائی در 

رشـته ارتباطات اسـت.

صبورنـژاد در سـال 1394 از پایان نامـه كارشناسی ارشـد خـود بـا عنوان 

»هویـت دخترانـه و تلفن همراه هوشـمند؛ كاربـرد تلفن همراه هوشـمند 

در برسـاخت روایـی هویـت« دفـاع كـرد. فعالیت هـای پژوهشـی وی 

در حـوزه هویـت و فناوری هـای ارتباطـی و همچنیـن ارتباطـات علـم و 

فنـاوری انجام شـده اسـت.

انتشـار مطالـب و یادداشـت های متعـدد در حـوزه رسـانه و ارتباطـات 

و همـکاری بـا رسـانه های مکتـوب و تلویزیـون از دیگـر فعالیت هـای 
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درباره پژوهشگر

چکیده اثر

گــروه علوم اجتماعی و علوم ارتباطات
SOCIAL SCIENCES AND COMMUNICATION SCIENCES

بـا غوطـه وری زندگـی امروز جوامـع در اتصال مداوم و سـیار شـدن بیش ازپیـش، ارتباطات یـك فرآینـد فناورانه صرف 

باقـی نمی مانـد و تبدیـل بـه پدیـده ای فرهنگی اجتماعـی می شـود. پژوهـش حاضـر در پـی مطالعـه كاربـرد مهم تریـن 

ابـزار حـال حاضـر ارتباطـات سـیار )تلفـن همـراه هوشـمند( در برسـاخت روایـی هویـت دختـران نوجوان، بـه عنوان 

نمونـه ای از كاربـران نسـل دیجیتـال، بـوده اسـت. در اینجـا، روایت هـا به عنـوان افزارهایی بـرای مفصل بنـدی »خود« 

تلقـی شـدند و بدیـن ترتیـب رویکـرد پژوهـش حاضر به هویـت در قالـب مطالعـات برسـاخت گرای روایـی گنجانده 

شـد تـا روشـن شـود ابـزار فناورانه نـوی همچـون تلفن همـراه هوشـمند چگونه بـا قـرار دادن دختـران در چالـش میان 

تـداوم خـود هویـت و تجربـه زیسـته بـه كار مـی رود. نتایـج تحقیق كـه بـا روش كیفـی و تکنیـك مصاحبه بـا تعدادی 

از دختـران نوجـوان 14 تـا 1۸ سـاله كاربـر تلفـن همـراه هوشـمند و در حـال تحصیـل در مـدارس 

برگزیـده )مـدارس تیزهوشـان، نمونه دولتـی و غیرانتفاعی طراز اول( شـهر تهران انجام شـده حاكی 

از آن اسـت كـه روایت هـای هویتـی دختـران نوجوان متضمـن نوعی گسسـت از جامعه اسـت و از 

سـوی دیگـر، شـرایط فناورانـه جدید ایـن گـروه اجتماعـی را در وضعیت بغرنج سـتیز هویتـی قرار 
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